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Esipuhe 

Merikarttaohjelmassa Liikennevirasto määrittelee merikarttojen julkaisusuunnitelmat 
lähivuosia varten. Suunnitelma vastaa laadintahetken tilannetta, joten tiedot 
saattavat muuttua ajan kuluessa merikarttojen valmistukseen vaikuttavien seikkojen 
muuttuessa. 

Merikarttaohjelma julkaistaan Liikenneviraston suunnitelmia -julkaisusarjassa ja on 
saatavilla Liikenneviraston www-sivuilta.  

Lisätietoja Merikarttaohjelmasta antavat Jarmo Mäkinen (029 534 3477) ja Tuomas 
Martikainen (029 534 3214) 

Helsingissä 13. päivänä toukokuuta 2015 

Liikennevirasto 
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Johdanto 

Merikarttaohjelmaan on kirjattu vuosien 2015 ja 2018 välillä julkaistavaksi 
suunnitellut suomalaiset merikarttatuotteet, sekä painetut että elektroniset. 

Tuotteiden julkaisuajankohta on Merikarttaohjelmassa suuntaa antava ja se tarkentuu 
sitä mukaa kun ajankohta lähestyy. Tavoitteena on julkaista Merikarttaohjelman 
päivitetty versio kerran vuodessa. 

Merikarttaohjelmassa on huomioitu sellaiset hankkeet ja muut merenkululle merkit-
tävät tiedossa olevat muutokset. Tällaisia hankkeita ovat mm. väylien syvennys-
hankkeet sekä alueella tehdyt laajamittaiset uudet merenmittaukset. Edellä 
mainittujen syiden lisäksi merikartan painoksen ikä ja sen alueelle tulleiden muiden 
muutosten määrä vaikuttavat suunniteltuun julkaisuajankohtaan. 

Keskimääräiset uusintapainosten julkaisuvälit kartoille ovat:  

 Yleiskartat 2–4 vuotta  
 Rannikkokartat    2–4 vuotta  
 Satamakartat     2–4 vuotta  
 Merikarttasarjat 3–8 vuotta  
 Veneilykartat    3–8 vuotta tai tarpeen mukaan 

Painettujen merikarttojen tarkempi julkaisusuunnitelma laaditaan Merikartta-
ohjelman perusteella ja julkaistaan Liikenneviraston www-sivuilla. Julkaisu-
suunnitelmassa on esitetty seuraavan vuoden aikana julkaistaviksi suunniteltujen 
tuotteiden julkaisupäivät vuosineljänneksen tai kuukauden tarkkuudella. Suunnitel-
maa tarkennetaan säännöllisesti siten, että yksilehtisten merikarttojen myyntipäivä 
julkaistaan neljä viikkoa (yksilehtiset merikartat) ja merikarttasarjojen kahdeksan 
viikkoa ennen suunniteltua myyntipäivää. 

Elektroniset merikartat 

Liikennevirasto saavutti vuoden 2010 lopulla valmiiksi ENC-kattavuuden kauppa-
merenkulun käyttämiltä alueilta Saimaan syväväylä mukaan lukien. Samalla täytettiin 
kansainvälisen merenkulkujärjestön, IMO:n vaatimus riittävistä ENC-aineistoista 
(Adequate ENC Coverage).  

Sisävesikarttojen alueelta on elektronisia merikarttoja toistaiseksi julkaistu 
ainoastaan Saimaan syväväylän alueelta. 

Elektronisia merikarttoja päivitetään samaan tapaan kuin painettujakin, uudet editiot 
elektronisista merikartoista julkaistaan pääsääntöisesti samanaikaisesti kuin 
vastaavat painetut kartat. Päivityksiä voimassa oleviin soluihin julkaistaan 
tarvittaessa Tiedonantoja Merenkulkijoille lehden julkaisuaikataulun mukaisesti. 

Tämän julkaisun lopussa on painettujen ja elektronisten merikarttatuotteiden 
vastaavuustaulukko. Taulukon avulla voidaan selvittää miten painetut ja elektroniset 
merikarttatuotteet vastaavat toisiaan.   
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1  Satamakartat 

Satamakartat ovat yksilehtisiä painettuja karttoja, joiden mittakaavat ovat 1:10 000– 
1:25 000. Elektronisina merikarttoina satamakarttoja julkaistaan mittakaavatasolla 
harbour, jolloin aineiston compilation scale on 1:8000–1:12 000. Kartat on tarkoitettu 
helpottamaan navigointia satamissa ja muissa ahtaissa paikoissa. Karttoja 
julkaistaankin satama-alueiden lisäksi myös muista saariston kapeilta väyläalueilta. 

Satamakarttojen erikoiskartat ovat karttasuurennoksia, joiden mittakaavat ovat 
1:5000–1:10 000. Elektronisina merikarttoina suurennokset julkaistaan berthing-
mittakaavatasolla, jolloin compilation scale on 1:4000–1:8 000. 

Samanaikaisesti painettujen merikarttojen kanssa julkaistaan uudet enc-editiot 
vastaavista harbour- ja berthing mittakaavatason elektronisista aineistoista.  

Vuoden 2015 aikana harbour mittakaavatason tuotteiden kattavuutta laajennetaan 
niin, että rannikon merikarttasarjojen spesiaalien alueilta julkaistaan myös harbour 
tason enc tuotteet. 

1.1  Suomenlahti 

Haminan (kartta 134) ja Kotkan(138) satamakarttojen sekä alueen erikoiskarttojen 
101 (Haapasaari, Saukko & Orrengrund) ja 103 (Valko, Pellinki, Kilpilahti & Kalkki-
ranta) uudet painokset on julkaistu vuoden 2014 aikana. Kotkan ja Haminan satamien 
alueilla ollaan tekemässä väyläalueiden muutoksia ja seuraavat painokset kartoista 
134 ja 138 on ohjelman mukaan tarkoitus julkaista vuonna 2016. Karttojen 101 ja 103 
seuraavat painokset ovat ohjelmassa vuosille 2018- 2019. 

Helsingin satamakarttojen 191 (Helsinki), 192 (Vuosaari) sekä Porkkalan alueen 
satamakartan 132 (Porkkala–Kantvik) edelliset painokset julkaistiin vuoden 2014 
lopussa. Näitä seuraavat painokset on ohjelmassa vuosille 2017–2018. 

Hangon satamakartta 136 julkaistiin syksyllä 2014, uudessa painoksessa on 
huomioitu alueen turvalaitteisiin ja väylien harausalueisiin tulleet muutokset lisäksi 
syvyysaineistoja on uusittu.  Seuraava painos kartasta on ohjelmassa vuodelle 2018. 

1.2  Saaristomeri 

Turun ja Naantalin satamakartta 190 on julkaistu edellisen kerran vuonna 2013. 
Seuraava painos on merikarttaohjelmassa sijoitettu vuodelle 2017.  

Saaristomereltä julkaistiin syksyllä 2012 uusi erikoiskartta 109 (Kumlinge, Lappo, 
Jurmo, Vuosnainen & Lypyrtti) sekä vuonna 2013 erikoiskartat 105 (Lövskär, Askgund 
& Parainen) ja 167 (Utö). Kartat korvasivat aiemmin rannikkokarttojen kääntöpuolella 
esitetyt karttaspesiaalit. Kartan 109 seuraava painos on ohjelmassa vuodelle 2015 ja 
karttojen 105 ja 167 seuraavat panokset on suunniteltu vuodelle 2017. 
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Ahvenanmaan alueelta julkaistiin vuoden 2013 lopussa kokonaan uusi satamakartta 
162 (Långnäs–Sottunga). Kartta korvasi kartan 169 sekä rannikkokartan 32 kääntö-
puolella olleen spesiaalin 32B. Karttakuvaa laajennettiin samalla etelään ja 
pohjoiseen. Samanaikaisesti julkaistiin myös uusi painos Maarianhaminan satama-
kartasta 160. Uusissa painoksissa on huomioitu väylätietoihin tulleet muutokset, 
lisäksi alueella on laajoilta alueilta uusittu syvyysaineistoja. Seuraavat painokset on 
merikarttaohjelmaan sijoitettu vuosille 2016–2017.  

1.3  Pohjanlahti 

Vuoden 2013 lopussa julkaistiin Rauman sataman alueelta uusi satamakartta 127. 
Kartta korvaa aikaisemmin kartan 44 kääntöpuolella olleet spesiaalit. Samalla 
pääkarttakuvan aluetta laajennetaan hieman pohjoiseen, itään ja länteen. Rauman 
10,0 metrin väylän syventäminen on suunnitteilla, kartan seuraavan painoksen 
julkaisuajankohta tarkentuu väylähankkeen edetessä. Tällä hetkellä kartta on 
ohjelmassa vuonna 2016–2017. 

Porin satamakartan 125 edellinen painos julkaistiin syksyllä 2011. Seuraava painos on 
suunnitelmissa vuodelle 2015.  

Pohjanlahdelta julkaistiin vuoden 2013 aikana neljä uutta satamakarttaa; 113 (Meri-
karvia, Kristiinankaupunki & Kaskinen), 115 (Veckargrund, Nygrund, Vaasa & Raippa-
luoto), 117 (Ykspihlaja & Rahja) ja 119 (Raahe & Oulu).  

Kartta 113 korvasi rannikkokarttojen 43 ja 44 kääntöpuolella aikaisemmin olleet 
kolme spesiaalia. Kartta 115 korvasi rannikkokartan 48 kääntöpuolella olleet kolme 
spesiaalia, lisäksi karttaa lisättiin uutena karttakuvana spesiaali Nygrundin alueelta. 
Seuraavat painokset kartoista on ohjelmassa vuodelle 2017–2019. 

Kartta 117 korvasi rannikkokarttojen 52 ja 53 kääntöpuolilla tähän asti olleet 
spesiaalit. Kartta 119 korvasi rannikkokarttojen 55 ja 57 kääntöpuolella tähän asti 
olleet spesiaalit. Samalla karttakuvia laajennettiin hieman. Seuraavat painokset on 
ohjelmassa sijoitettu vuodelle 2016. 
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Kuva 1. Painettujen satamakarttojen alustava julkaisuaikataulu  
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Kuva 2. Harbour-tasojen elektronisten merikarttojen alustava julkaisuaikataulu 
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2  Rannikkokartat 

Rannikkokartat ovat yksilehtisiä painettuja merikarttoja mittakaavassa 1:50 000. 
Elektronisina merikarttoina rannikkokarttoja vastaavat approach-tason aineistot, 
joiden compilation scale on 1:25 000.  

Elektronisten merikarttojen ja rannikkokarttojen tietosisällöissä on nykyisin jonkin 
verran eroja. Rannikkokartoilla esitetään 3 ja 6 metrin syvyyskäyrät mutta kaikilla 
elektronisilla merikartoilla vastaavia käyriä ei vielä ole. Aineistoa ollaan kuitenkin 
päivittämässä ja uusien enc-editioiden julkaisun yhteydessä myös niihin lisätään 3 ja 
6 metrin käyrät.  

Kauppamerenkulun tarvitsemat alueet on jo katettu approach-tason elektronisilla 
merikartoilla, mutta uusia tuotteita voidaan julkaista tarpeen mukaan.  

Merikarttaohjelman mukaan painettujen rannikkokarttojen kanssa samanaikaisesti 
julkaistaan uudet editiot vastaavista approach mittakaavatason elektronisista aineis-
toista. 

2.1  Suomenlahti 

Itäisen Suomenlahden rannikkokarttojen 13 (Kuorsalo–Virolahti), 14 (Kotka–Hamina) 
ja 15 (Tiiskeri) uudet painokset julkaistiin vuoden 2014 kesällä. Alueella on uusittu 
laajasti syväysaineistoa ja edellisten painosten julkaisun yhteydessä myös Haminan 
väylälle merkittiin haraussyvyys, jolloin väylä saatiin joustavan kulkusyvyys-
käytännön piiriin. Karttojen seuraavat painokset ovat ohjelmassa vuosille 2016–2019 

Suomenlahden keskiosan rannikkokartat 16 (Pellinki–Loviisa), 17 (Tallörn–Glosholm), 
18 (Helsingin edusta), 19 (Porkkala), 20 (Jussarö–Porkkalanselkä) ja 21  (Hanko–
Jussarö) julkaistiin myös vuoden 2014 aikana. Alueella uusitun syvyysaineiston myötä 
myös Kantvikin väylille voitiin merkitä väylän haraussyvyys, jolloin väylillä voidaan 
noudattaa joustavaa kulkusyvyyskäytäntöä. Karttojen seuraavat painokset ovat 
ohjelmassa vuosille 2017–2018. 

2.2  Saaristomeri 

Hanko–Utö väylällä tehtiin turvalaitemuutoksia kesällä 2014, muutosten toteutuksen 
jälkeen julkaistiin kartasta 22 (Högsara–Hanko) uusi painos. Myös rannikkokartta 23 
(Kemiö) julkaistiin vuoden 2014 loppupuolella samanaikaisesti Suomenlahden länsi-
osan karttojen kanssa. Karttojen seuraavat painokset ovat ohjelmassa vuosille 2018–
2019. 

Saaristomeren itäosan rannikkokartoista 24 (Jurmo–Vänö), 25 (Korppoo), 26 
(Korppoo–Turku), 27 (Kökar–Utö) ja 28 (Kihti) julkaistiin edelliset painokset vuoden 
2013 aikana. Saaristomeren alueella on tehty laajoja syvyysaineistojen uusimistöitä, 
joten painoksille saatiin mukaan merkittävästi uusia syvyystietoja. Seuraavat 
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painokset kartoista 27 ja 28 on ohjelmassa suunniteltu vuodelle 2016. Karttojen 24, 25 
ja 26 seuraavat painokset on ohjelmassa vuonna 2017. 

Saaristomeren pohjoisosan rannikkokartat 29 (Houtskari–Lypyrtti) ja 30 (Kumlinge) 
on julkaistu edellisen kerran vuonna 2012 ja seuraavat painokset näistä julkaistaan 
kesällä 2015. 

Ahvenanmaan ympäristössä ja Saaristomeren länsiosissa on syvyysaineistoja uusittu 
laajasti ja tavoitteena on saada mahdollisimman paljon uusia aineistoja mukaan 
karttojen 31 (Lågskär), 32 (Lemland), 33 (Geta–Värdö), ja 34 (Eckerö) seuraaviin 
painoksiin. Kartat 31 ja 32 julkaistiin edellisen kerran vuoden 2013 lopussa ja kartat 
33 ja 34 vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Seuraavat painokset kartoista on 
ohjelmassa vuosille 2017–2019. 

Vuonna 2013 Saaristomeren alueelta julkaistiin uusi rannikkokartta 37 (Lövskär), joka 
kattaa Nauvon ja Korppoon alueen. Kartan tarkoituksena on antaa hyvä yleiskuva 
useiden rannikkokarttojen reuna-alueelle osuvasta liikenteellisesti hankalasta 
alueesta. Seuraava painos kartasta on ohjelmassa vuodelle 2017. 

2.3  Pohjanlahti 

Rannikkokartta 40 (Isokari) julkaistiin viimeksi vuoden 2014 lopussa Hepokarin väylä-
töiden valmistuttua syvennetyn väylän käyttöönoton yhteydessä. Seuraava painos 
kartasta on ohjelmassa vuodelle 2018.  

Rannikkokartasta 41 (Rauma) julkaistiin edellinen painos vuoden 2013 lopussa. 
Painoksessa huomioitiin mm. Löykin väylällä tehdyt muutokset. Rauman 10,0 metrin 
väylän syventäminen on suunnitteilla, kartan seuraavan painoksen julkaisuajankohta 
tarkentuu väylähankkeen edetessä. Tällä hetkellä kartta on ohjelmassa vuonna 2016–
2017. 

Porin Mäntyluodon väylän syvennyshanke saatiin valmiiksi vuonna 2011 jolloin 
julkaistiin uusi painos rannikkokartasta 42 (Pori). Kartan alueella on uusittu 
syvyysaineistoa ja seuraava painos julkaistaan 2015. 

Rannikkokartoista 43 (Merikarvia) ja 44 (Kaskinen–Kristiinankaupunki) julkaistiin 
edelliset painokset alkuvuodesta 2013, seuraavat on ohjelmassa sijoitettu vuodelle 
2019.  

Rannikkokartat 45 (Storkors–Rövargrund) ja 46 (Bergö–Södra Björkö) on julkaistu 
edellisen kerran vuonna 2010. Niiden seuraava painos on Merikarttaohjelmassa 
sijoitettu vuodelle 2016, mutta lopulliseen ajankohtaan vaikuttaa vielä se, miten 
paljon alueella tapahtuu karttakorjauksia vaativia muutoksia.  

Merenkurkun rannikkokartoista 47 (Holmögadd–Ritgrund), 48 (Vaasan saaristo), 49 
(Mickelsörana) julkaistiin uudet painokset ennen Merenkurkun uuden reittijako-
järjestelmän käyttöönottoa, joka tapahtui keväällä 2013. Seuraavat painokset on 
ohjelmaan merkitty vuodelle 2017–2018. 
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Rannikkokartoista 50 (Stubben) ja 51 (Pietarsaaren edusta) julkaistiin uudet 
painokset kesällä 2013. Pietarsaaren väylällä on käynnissä väylän syvennyshanke, 
jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2015 syksyllä. Rannikkokartan 51 seuraava 
painos julkaistaan väylätöiden valmistuttua. Kartan 50 alueella on uusittu syvyys-
aineistoa ja päivitetty kartta on ohjelmassa vuodelle 2015. 

Kokkolan rannikkokartan 52 (Tankar) edellinen painos on vuodelta 2012. Kokkolan 
väylän syventäminen 14 metrin kulkusyvyyteen on suunnitteilla. Toteutuessaan 
hankkeen arvioidaan valmistuvan aikaisintaan vuoden 2017 lopussa. Rannikkokartan 
52 seuraavan painoksen julkaisuajankohta tarkentuu väylähankkeen aikataulujen 
mukaan. Tällä hetkellä kartta on ohjelmassa vuodelle 2016.  

Rannikkokartan 53 (Ohtakari–Kalajoki) edellinen painos julkaistiin kesällä 2013. 
Seuraava painos on Merikarttaohjelmassa merkitty vuodelle 2018. Uudesta Kalajoki–
Raahe rannikkoväylästä on valmistumassa yleissuunnitelma, kartan julkaisuaikataulu 
tarkentuu mahdollisen väylähankkeen aikataulun mukaan.  

Rannikkokartan 54 (Pyhäjoki) edellinen painos julkaistiin vuonna 2011, kartan 
seuraava painos on ohjelmassa vuodelle 2016, lopulliseen julkaisuajankohtaan 
vaikuttaa kuitenkin kartan alueelle tulevien muutosten määrä. 

Rannikkokartasta 55 (Raahe) julkaistiin uusi painos kesällä 2013. Seuraava painos on 
ohjelmassa vuodelle 2016. 

Perämeren pohjoisosan rannikkokartat 56 (Hailuoto), 57 (Oulu), 58 (Ulkokrunni), 59 
(Kemi–Tornio) ja 60 (Oulun portti–Kemi 1) julkaistiin edellisen kerran vuoden 2011 
lopussa. Karttojen seuraavat painokset julkaistaan vuoden 2015 lopussa. Sekä Kemin 
että Oulun satamiin johtavien väylien syventämistä suunnitellaan. Aikataulut ja 
hankkeiden toteutuminen osalta ovat kuitenkin vielä avoinna.  
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Kuva 3. Rannikko- ja sisävesikarttojen alustava julkaisuaikataulu.  
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Kuva 4. Approach-tason elektronisten merikarttojen alustava julkaisuaikataulu  
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4  Yleiskartat 

Yleiskartat ovat yksilehtisiä painettuja merikarttoja, joiden mittakaava on 1:500 000– 
1:100 000. Elektroniset merikartat on julkaistu mittakaavatasoilla general ja coastal, 
joiden compilation scalet ovat 1:90 000 (coastal) ja 1:180 000 (general).  

Elektronisten merikarttojen general-tasolla on täysi maantieteellinen kattavuus, ENC-
tuotteita on julkaistu kaikkiaan 14 kpl. Coastal-mittakaavatasolla on tällä hetkellä 
kaksi tuotetta, jotka on julkaistu Ahvenenmeren ja Merenkurkun reittijako-
järjestelmien alueelta.  

4.1  Suomenlahti 

Yleiskartat 951 (Itäinen Suomenlahti) ja 952 (Läntinen Suomenlahti) on julkaistu 
edellisen kerran vuoden 2012 lopussa. Alueella on tehty uusia laajoja meren-
mittauksia, jotka tullaan huomioimaan seuraavissa vuoden 2015 syksyllä 
julkaistavissa painoksissa.  

4.2  Saaristo- ja Ahvenenmeri 

Saaristomeren yleiskartta 953 sekä Ahvenanmeren eteläosan yleiskartta 935 
julkaistiin vuoden 2014 alkupuolella, kartoissa on huomioitu alueella uusitut syvyys-
aineistot. Seuraavan kerran kartat ovat ohjelmassa vuodelle 2017.  

4.3  Pohjanlahti ja Perämeri 

Selkämeren yleiskartta 975 on toteutettu hyödyntämällä Ruotsin valmistamaa kartta-
kuvaa, joka on adoptoitu osaksi Suomen karttavalikoimaa. Kartan edellinen painos 
julkaistiin kesällä 2014. Liikenneviraston tavoitteena on julkaista alueelta oma 
painettu yleiskarttatuote. Tämän julkaisutavoite on ohjelmassa vuosille 2016–2017. 

Perämeren eteläosan yleiskartta 957 julkaistiin keväällä 2013 ennen Merenkurkun 
uuden reittijakojärjestelmän voimaantuloa. Samalla Merenkurkusta julkaistiin uusi 
coastal-tason ENC-tuote. Seuraava painos on merikarttaohjelmassa merkitty vuodelle 
2016. 

Perämeren pohjoisosan yleiskartta 958 julkaistiin edellisen kerran, alueella tehtyjen 
laajojen väylämuutosten ja syvyysaineistojen jälkeen, vuonna 2012. Seuraava painos 
kartasta julkaistaan vuoden 2015 lopussa. Alueen väylästöön on kuitenkin 
suunnitteilla useita muutoksia, joiden aikataulut ovat tällä hetkellä avoimia. 
Seuraavien painosten julkaisuaika tarkentuu hankkeiden aikataulujen mukaan.  
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4.4  Vuoksen vesistö 

Saimaan alueen yleiskartta 921 julkaistiin edellisen kerran keväällä 2014 ja seuraavan 
kerran se on ohjelmassa vuonna 2018. Alueelta on julkaistu myös neljä general-tason 
elektronista tuotetta. Seuraavat editiot tuotteista on suunniteltu julkaistavaksi 
samanaikaisesti alueiden merikarttasarjojen kanssa.  

 
Kuva 5. Painettujen yleiskarttojen alustava julkaisuaikataulu  
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Kuva 6. General tason enc-aineiston alustava julkaisuaikataulu  
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5  Sisävesikartat 

Sisävesikartat ovat yksilehtisiä painettuja merikarttoja, joiden mittakaava on 
1:40 000–1:50 000. Elektronisia merikarttoja ei toistaiseksi ole julkaistu sisävesi-
karttojen alueelta lukuun ottamatta Saimaan syväväylän aluetta. Vielä kesken olevan 
elektronisten merikarttojen tavoitekattavuuden määrittelytyön yhteydessä otetaan 
kantaa myös tuotteiden julkaisemiseen sisävesiltä.  

5.1  Vuoksen vesistö 

Sisävesikarttojen 431 (Suuri Ruokovesi), 432 (Onkivesi), 433 (Kuopio–Juankoski) ja 
434 (Vuotjärvi–Syväri) edelliset painokset ovat vuodelta 2008. Kartat 431, 432 ja 433 
liitetään osaksi merikarttasarjaa M sarjan seuraavan painoksen julkaisemisen 
yhteydessä vuonna 2016. Samalla yksilehtiset kartat poistuvat valikoimasta.  

Kartan 434 alueella on tehty uusia merenmittauksia ja uusittu painos kartasta on 
tavoitteena julkaista vuonna 2017. 

Vastaavia elektronisia merikarttatuotteita ei vielä ole julkaistu. 

5.2  Kymijoen vesistö 

Sisävesikarttojen 446, 447 ja 452 edelliset painokset ovat vuosilta 2005 ja 2006 
(452), vastaavia elektronisia merikarttoja ei ole julkaistu. Painettujen karttojen 
tulevaisuus on tällä hetkellä vielä avoin. Karttojen uudistaminen vaatisi koko järvi-
alueen uudelleenmittausta, mihin tällä hetkellä ei ole resursseja käytettävissä. 

5.3  Veneilykartat 

Puulan veneilykartta 481 on julkaistu edellisen kerran vuonna 2010 ja Inarijärven 
kartta 480 vuonna 2011. Vastaavia elektronisia merikarttoja ei ole julkaistu. Kartan 
480 seuraava painos on ohjelmassa vuodelle 2016 ja kartan 481 vuodelle 2018. 
Lopulliseen julkaisuajankohtaan vaikuttaa kuitenkin karttojen alueelle tulleiden 
muutosten määrä. 

Kuva sisävesikarttojen julkaisuaikataulusta on rannikkokarttojen yhteydessä sivulla 
12. 
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6  Merikarttasarjat 

Merikarttasarjat ovat sidottuja karttavihkoja, joiden pääkarttakuvien mittakaavat ovat 
rannikolla 1:50 000 ja sisävesillä 1:10 000–1:40 000. Sarjojen spesiaalien mittakaavat 
ovat 1:5000–1:25 000. Merikarttasarjojen tiedot merialueilla ja Saimaan syväväylän 
alueella on julkaistu elektronisina merikarttoina approach-mittakaavatasolla. Meri-
karttasarjoissa julkaistujen spesiaalien elektronisia versioita on julkaistu myös 
harbour-mittakaavatasolla.  

Painetun merikarttasarjan ja vastaavan elektronisen merikarttatuotteen tieto-
sisällössä on jonkin verran eroja, elektronisesta tuotteesta puuttuvat mm. käynti-
satamatiedot, venereitit sekä 3 ja 6 metrin syvyyskäyrät (Aineistoa ollaan päivittä-
mässä ja uusien enc-editioiden julkaisun yhteydessä niihin lisätään 3 ja 6 metrin 
käyrät). Merikarttasarjoilla esitetyt korkeuskäyrät ovat mukana vain harbour-tason 
elektronisilla merikartoilla.  

Elektronisten merikarttojen harbour-mittakaavatasolle tullaan vuoden 2015 aikana 
julkaisemaan uusia merikarttasarjojen spesiaaleja vastaavia tuotteita. 

Merikarttasarjat ilmestyvät julkaisuvuoden ensimmäisellä puoliskolla toukokuun 
loppuun mennessä, jotta uudet painokset saadaan käyttäjille ennen loma- ja veneily-
sesongin alkua.  

6.1  Suomenlahti 

Suomenlahden itäosan merikarttasarja A julkaistiin alkuvuodesta 2013. Suomen-
lahdella on sekä tehtynä että käynnissä laajoja merenmittauksia, jotka pyritään 
saamaan mukaan seuraavaan painokseen, Merikarttaohjelman mukaisesti vuodelle 
2016. 

Suomenlahden länsiosan merikarttasarjan B edellinen painos on vuodelta 2012. 
Sarjan alueella on uusittu jonkin verran syvyysaineistoja, joita kaikkia ei ole vielä 
mukana edellisessä painoksessa. Seuraava painos julkaistaan keväällä 2015.  

6.2  Saaristomeri 

Ahvenanmaan merikarttasarja C julkaistiin keväällä 2015 ja sen seuraava painos on 
ohjelmassa vuodelle 2020.  

Turunmaan saariston merikarttasarjan D uusi painos julkaistiin vuonna 2014. 
Uudessa painoksessa on uusittu runsaasti syvyysaineistoa ja joihinkin väyliin, mm. 
Korppoon yhteysväyliin, on tullut muutoksia. Seuraava painos on ohjelmassa vuodelle 
2018. 
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6.3  Pohjanlahti ja Perämeri 

Selkämeren merikarttasarja E julkaistiin vuoden 2014 keväällä. Seuraava painos on 
ohjelmassa vuodelle 2020. 

Merenkurkun merikarttasarja F on viimeksi julkaistu vuonna 2008. Merikartta-
ohjelmassa sen seuraava painos on sijoitettu vuodelle 2017.  

Perämeren merikarttasarja G julkaistiin edellisen kerran 2012 alueen suurten väylä-
muutosten jälkeen. Ohjelmassa seuraava painos on sijoitettu vuodelle 2019. 

6.4  Järvialueen merikarttasarjat 

Merikarttasarja J (Heinola–Lahti–Jyväskylä) julkaistiin tammikuussa 2014. Uusi 
karttasarja sisältää kolme uutta karttalehteä ja kattaa entisen J sarjan alueen lisäksi 
myös sisävesikartan 441 (Ruotsalainen) alueen. Samalla kartta 441 poistui tuote-
valikoimasta. Seuraava painos J-sarjasta on ohjelmassa suunniteltu vuosille 2020–
2021 

Merikarttasarjan K (Keitele ja Keiteleen kanava) edellinen painos on julkaistu vuonna 
2007. Keiteleen pohjoisosan väylätietoja on tarkistusmitattu ja uusittu. Merikartta-
ohjelmassa K-sarja on vuodelle 2017.  

Merikarttasarja L (Lappeenranta–Savonlinna) on julkaistu edellisen kerran vuonna 
2012. Alueella ollaan tekemässä uusia merenmittauksia, seuraava painos on 
ohjelmassa vuodelle 2018.  

Merikarttasarja M (Savonlinna–Kuopio) on julkaistu edellisen kerran vuonna 2006. 
Alueella on tehty runsaasti uusia merenmittauksia ja seuraava painos onkin Meri-
karttaohjelmassa sijoitettu vuodelle 2016. Uudessa painoksessa myös sisävesi-
karttojen 431 (Suuri Ruokovesi) ja 432 (Onkivesi) kattama alue yhdistetään meri-
karttasarjaan ja nämä kartat poistetaan tuotevalikoimasta.  

Merikarttasarja N (Tampere–Virrat) julkaistiin edellisen kerran vuonna 2010 ja sarjan 
seuraava painos on Merikarttaohjelmassa merkitty vuodelle 2019.  

Merikarttasarjan O (Tampere–Hämeenlinna) uudistettu kansainvälisen kuvausteknii-
kan mukainen, sinisävyinen versio julkaistiin kesällä 2013.  Seuraava painos on 
ohjelmassa vuosille 2020–2021. 

Merikarttasarjan P (Valkeakoski–Längelmäki) uudistettu kansainvälisen kuvaus-
tekniikan mukainen, sinisävyinen versio julkaistiin keväällä 2014.  Seuraava painos on 
ohjelmassa vuosille 2020–2022. 

Merikarttasarjan R (Pielisjoki) uudistettu sinisävyinen versio julkaistiin myös kesällä 
2013. Uusi painos laajeni kattamaan koko Pielisen alueen. Samalla alueen 
sisävesikartat 424, 425 ja 426 poistuivat tuotevalikoimasta. Sarjan seuraava painos 
sijoittuu ohjelmassa vuosille 2020–2022. 
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Saimaan kanavan merikarttasarja S on julkaistu vuonna 2000. Sarjan täysin 
uudistettu painos pyritään julkaisemaan vuonna 2016–2018. Uuden painoksen 
valmistaminen vaatii koko sarjan alueen tietojen uusimisen ja karttakuvien tekemisen 
uudelleen, sillä edellinen painos on tehty 1990-luvun tiedoista. 

Oulujärven merikarttasarja T julkaistiin uutena, kansainvälisellä kuvaustekniikalla, 
keväällä 2011. Merikarttaohjelmassa seuraava painos on sijoitettuna vuosille 2020–
2021.  

Merikarttasarja V (Savonlinna–Joensuu) julkaistiin uutena tuotteena vuonna 2011. 
Sarjan seuraava painos on Merikarttaohjelmaan merkitty vuosille 2017–2018.  
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Kuva 8.  Merikarttasarjojen alustava julkaisuaikataulu  
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7  Tuotteiden vastaavuudet 

Painettu 
merikartta 

Mittakaava Elektroninen 
merikartta 

Compilation 
scale 

Satamakartta 

spesiaali 

1:10 000–1:25 000 

1:5000–1:25 000 

harbour 

berthing 

1:8000–1:12 000 

1:4000–1:8000 

Rannikkokartta 

spesiaali 

1: 50 000 

1:10 000–1:30 000 

approach 

harbour 

1:25 000 

1:12 000 

Yleiskartta 1:500 000 

1:250 000 

1:100 000 

- 

general 

coastal 

- 

1:180 000 

1:90 000 

Sisävesi- ja 
veneilykartta 

spesiaali 

1:40 000–1:50 000     

 

1:10 000–1:20 000 

- 

 

- 

- 

 

- 

Merikarttasarja 

spesiaali 

1:20 000–1:50 000 

1:5000–1:25 000 

approach 

harbour 

1:22 000 

1:12 000 

 

Tuotteiden rajaukset painettujen ja elektronisten tuotteiden välillä poikkeavat 
toisistaan. 

Sisävesiltä elektronisia tuotteita on toistaiseksi julkaistu ainoastaan Saimaan syvä-
väylän alueelta. 
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