
 

 

 
 

 

 
Suunnistuksen perusteita 

 
Sisältäen tietoa kompassin käytöstä, 

kartan suuntaamisesta, 
karttamerkeistä ja suunnan 

ottamisesta kompassilla. 
 

www.luonnonarvoilla.fi   
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Kompassin tärkeät osat  
 

 
1. Pohjoisneula, jonka punainen pää osoittaa kohti 
magneettista pohjoista 
 
2. Kulkusuuntanuoli, jonka tulee osoittaa kohti kohdetta 
sekä kartalla, että liikuttaessa.  
 
3. Pohjalevy, jossa karttatyöskentelyä helpottavat mitta-
asteikoin varustetut suorat sivut.  
 
4. Jakokehä suunnan määrittämiseen 
 
5. Pyörivä neularasia suunnan asettamiseen 
 
6. Lukuviiva suunnan lukemiseen neularasian jakokehältä. 
 
7. Suunnanottoviivat, joita käytetään kohdistamaan 
neularasia kartalla olevien meridiaaniviivojen kanssa. 
 
8. Pohjoishaarukka, joka kartalla tulee osoittaa kohti 
pohjoista ja liikuttaessa olla samansuuntainen 

pohjoisneulan kanssa 
 

  

 
Luonnon Arvoilla -elämyspalvelut ovat suunniteltu kaikille 
yrityksille ja organisaatioille, joita kiinnostavat luonto- ja 

yritysvastuuteemaiset tiimipäivät. Elämyksistämme löytyy muun 
muassa parin tunnin selviytymis- ja retkeilytaitoharjoituksia, 

suunnistusta, talvilajeja ja eräkokkisotaa sekä pidempiä settejä aina 
yön yli vaellukseen.  

 
PS. Yrityksen logosta löytyy Korpikolva niminen hyvin harvinainen 

koppakuoriainen. Korpikolvalle tyypillistä elinympäristöä ovat 
runsaasti kookasta maassa lahoavaa kuusta sisältävät korvet ja 

niiden läheisyydessä olevat runsaslahopuustoiset kangasmetsät. 
Laji viihtyy vanhoissa metsissä, joita on nykyisin vähän.  
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Kartan käyttö ja suuntaaminen 
 
Ennen liikkeelle lähtemistä kartalta on hyvä tarkastaa mittakaava ja käyräväli. 
Nämä tiedot löytyvät jokaiselta kartalta, esim. 1:15 000 / 5.0m. 

Mittakaava kertoo minkä kokoisia kartalla olevat kohteet ovat luonnossa. Esim. 
1:15 000 tarkoittaa, että 1cm kartalla vastaa 150 metriä luonnossa ja 1:10 00 
mittakaavalla 1cm kartalla vastaa 100 metriä maastossa. 

Käyräväli kertoo taasen kuinka paljon korkeuseroa kahden käyrän välillä on eli 
kuinka paljon maasto laskee tai nousee. Maaston muotoja kuvataan kartalla 
ruskealla käyrällä. Käyrävälin ollessa 5.0m on kahden käyrän välissä nousua tai 
laskua 5 metriä ja kolmen käyrän 15 metriä. 

 
Karttaa tulee pitää aina niin päin, että kartan yläosa on pohjoiseen päin. Tämä 
voidaan tarkistaa helposti kompassin avulla. 

 

 

Etsi kartastasi merkintä 
missä suunnassa siinä on 
maantieteellinen pohjoinen. 
Lähes jokaisen retkikartan 
yläreunassa on pohjoinen. 
Kartan päällä on samaan 
suuntaan kulkeva viivoitus.  
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Kompassissa on punainen 
pohjoisneula, joka osoittaa 
magneettiseen pohjoiseen. 
Käännä karttapohjoinen, eli 
kartan yläreuna, ja kartan 
taustalla oleva viivoitus 
kompassin punaisen 
pohjoisneulan osoittamaan 
suuntaan. Kartta on suunnattu 
edessä näkyvät kohteet ovat 
myös kartalla edessä. 
Kulkusuunnan muuttuessa, 
käännä kartta jälleen oikean 
suuntaiseksi. 
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Tiesitkö, että luonnossa oleskelulla ja liikkumisella on tutkitusti 

useita terveysvaikutuksia jo todella lyhyen ajan kuluessa. 
Verenpaine alenee ja fyysiset oireet vähenevät. Mieliala kohenee 

ja stressi lievittyy. Edellisten lisäksi luonnolla on positiivinen 
vaikutus vuorovaikutukseen. Suhde muihin ja omaan itseensä 

koetaan myönteisemmäksi ja erilaisten ryhmien välinen 
kanssakäyminen helpottuu. 



 

www.luonnonarvoilla.fi 
nicholas@luonnonarvoilla.fi 

 
Karttamerkit 
 
  Korkeuskäyrä 

Kukkula 

Kumpare 

Kuoppa 

Muurahaispesä 

Jyrkänne 

Kivi 

Lammikko 

Oja 

Louhikko 

Suo Kaivo 

Maantie 

Ajotie 

Ajopolku 

Polku 

Sähkölinja 

Aita 

Rakennus 

Avokallio 

Puu tai pensas 

Rakennettu kohde 

Karttamerkit: Suunnistusliitto 
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Karttamerkit 
 
  Hidastava metsä 

Avoin alue (hakkuualue) 

Viljelty pelto 

Kenttä 

Avoin maasto 

Pihamaa 

Kielletty alue 

Kielletty reitti 

Kielletty pihamaa 

Raitiotie 

vettä, suota 

metsää 

tiheikköä, 
kulkukelpoisuutta 

maaston 
avoimuutta 

maanpinnan 
muotoja 

rakennuksia, teitä, 
polkuja, kiviä, ym 

avokalliota 

Karttamerkit: Suunnistusliitto 
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Suunnan ottaminen 
 

1. Otetaan suunta kohteesta 1 kohteeseen 2. 
 

 
2. Aseta kompassin reuna tarkasti lähtöpisteestä (1)  päätepisteeseen (2). Siten, että 

kompassin kulkusuuntanuoli osoittaa kartalla siihen suuntaan mihin olet menossa. 

 
 

1 2 

1 2 
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3. Käännä kompassin neularasiaa siten, että sen suunnanottoviivat kulkevat 
samansuuntaisesti kartan koordinaattiviivojen kanssa. Varmista,  että kompassin 
pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen (kartan yläreunaan). 

 

 
 

4. Ota kompassi tukevalla otteella käteesi vaakasuoraan asentoon. Käänny kunnes 
kompassin pohjoisneula asettuu pohjoishaarukkaan. Käänny koko keholla. 

 

1 2 

Koordinaattiviivat 

1 2 

Suunnanottoviivat 

 
Yhteinen päivä luonnossa auttaa sitouttamaan henkilöstöä ja 

lisäämään yhteishenkeä. Parannamme asiakkaidemme 
luontosuhdetta ja ymmärrystä luonnosta kokonaisuutena ja 

lisäämme sitoutumista arvopohjaisen ajattelun kautta. Lisäksi 
tarjoamme mahdollisuuden laajentaa ymmärrystä 

ympäristövastuun mahdollisuuksista liiketoiminnassa tyky-
päiviemme kautta. 
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5. Kun pohjoisneula on haarukassa, kompassin pohjan iso nuoli näyttää suunnan, johon 
lähdet. Katso kiintopiste kaukaa edestäpäin. 
 

6. Tarkista suunta kompassista tarpeellisin välein toistamalla vaiheet 3 ja 4. 
Ota suunta aina uudelleen, kun kulkusuuntasi muuttuu esim. kierrettävän järven 
vuoksi 
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Suunnanottoharjoitus  
 

 
 
 
 
 
 
 
Vastaukset: 
Lähtö-1  = 360  
1-2         = 124 
2-3         = 73 
3-Maali. =  310 

  

Maali 

Lähtö 

1 

2 

3 
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Luonnon Arvoilla tuottaa 
luontoarvoihin ja 
yritysvastuuseen 

pohjautuvia luontoelämyksiä 
ja eräpalveluita yrityksille. 

Yhteystiedot 

Nicholas Wardi 

nicholas@luonnonarvoilla.fi 

050-3675616 

www.luonnonarvoilla.fi 


