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1 Johdanto
Karttakori on Helsingin kaupungin sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voit hankkia
rakentamisen suunnittelun lähtöaineistoja ja muita Helsingin kaupungin digitaalisia kartta-
aineistoja.

Karttakori-palvelun internet-osoite on https://asiointi.hel.fi/karttakori/.

Karttakorin kautta voi tilata:

� Rakennuslupakartan
� Digitaalisia kartta-aineistoja
� Maalämmön rakennettavuusselvityksen
� Omistajaselvityksen (rakennuslupahakemusta varten)
� Tonttikorkeusilmoituksen (rakennusviraston tuottama lähtötieto).

2 Rekisteröityminen karttakori-palveluun

Karttakori-palvelun internet-osoite on http://asiointi.hel.fi/karttakori.

Aloitussivulta voi joko kirjautua sisään Karttakori-palveluun tai rekisteröityä palvelun käyttäjäksi
Vetuma-tunnistautumisen avulla.

Ennen Karttakorin käyttöä tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Karttakori-palveluun
rekisteröidytään Vetuma-tunnistautumisen avulla.
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Vetuma-tunnistautuminen tehdään Karttakorin aloitusnäkymän kautta. Vetuma-palveluun voi
tunnistautua mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Karttakori-palvelun käyttäjätunnuksena toimii rekisteröityjän antama sähköpostiosoite.

Karttakori-palvelun salasanaa valittaessa tulee huomata, että salasanan tulee olla vähintään
kuusi merkkiä pitkä ja sen tulee sisältää seuraavia merkkejä: iso kirjain, pieni kirjain,
erikoismerkki, numero.

Esimerkiksi salasana ”Tilaaja_1” täyttää merkkivaatimukset (älä kuitenkaan käytä suoraan tätä).

Rekisteröitymisen jälkeen palataan Karttakorin aloitussivulle.
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3 Kirjautuminen Karttakori-palveluun

Karttakori-palvelun internet-osoite on http://asiointi.hel.fi/karttakori.

Ensimmäinen käyttäjälle avautuva sivu on valintasivu, josta valitaan haluttu palvelu: Karttakori,
Arska tai Soili. Kun valitaan Karttakori, avautuu kirjautumislomake, jonka kautta pääsee
kirjautumaan sisään Karttakori-palveluun.

Käyttäjätunnuksena toimii tilaajan rekisteröitymisen yhteydessä antama sähköpostiosoite.
Salasana annetaan rekisteröitymisen yhteydessä.



KÄYTTÖOHJE
25.05.2016

4 (12)

4 Tilauksen aloittaminen
Karttakori-palveluun kirjautumisen jälkeen avautuu ensimmäisenä Valitse hanke -kohta, jonka
avulla päästään aloittamaan palvelun käyttö. Valitse hanke -kohdassa valitaan joko uusi hanke,
uusi tilaus jo perustettuun hankkeeseen tai jo perustetun hankkeen tietojen tarkastelu ja
mahdollinen täydentäminen.

Mikäli ollaan lataamassa aikaisemman tilauksen aineistoja, valitaan kyseisen tilauksen sisältävä
hanke valintalistasta: ”Hanke on perustettu aikaisemmin: Valitse hanke listasta”.
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5 Tilattavien aineistojen tyypin valinta
Esivalinta-kohdassa valitaan, mitä aineistoja halutaan tilata palvelun kautta.
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Tarkentavat kysymykset -kohdassa annetaan lisätietoja tilattavista aineistoista.
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6 Sijainnin valinta
Tilattavien kartta-aineistojen sijainti valitaan karttaliittymän avulla.

Alue, joka karttojen tulee kattaa, piirretään karttaikkunassa hiiren avulla.
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7 Kartta-aineistojen valinta
Aineistojen valinta -kohdassa valitaan tarkemmin, mitkä eri karttatyypit halutaan mukaan
tilaukseen. Tarjolla on myös kaksi erilaista suunnittelu- ja rakennuskäyttöön tarkoitettua
peruspakettia, jotka nopeuttavat karttojen valintaa.
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Tilattaessa digitaalisia kartta-aineistoja voidaan Aineistojen toimitusmuoto -kohdassa erikseen
valita halutut tiedostomuodot.
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8 Tilaajan perustiedot ja tilauksen lähettäminen
Aineistotilaus päätetään antamalla tilaajan perustiedot hanketta ja laskutusta varten. Lopuksi tilaus
hyväksytään, jolloin se siirtyy kaupunkimittausosaston henkilökunnan käsiteltäväksi.

Karttakori-palvelu lähettää tilaajalle sähköposti-ilmoituksen, jossa varmistetaan että tilaus on
vastaanotettu.
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9 Aineistojen lataaminen
Tilauksen jälkeen kaupunkimittausosaston henkilökunta käsittelee tilauksen ja tallettaa tilatut
aineistot Karttakorin palvelimelle tiedostoina. Valmiista tilauksesta ilmoitetaan sähköpostilla tai
puhelimella, jonka jälkeen aineistot ovat ladattavissa Karttakori-palvelussa.

Tilaaja lataa tilaamansa aineistot itselleen kirjautumalla uudestaan Karttakori-palveluun ja
avaamalla kyseisen hankkeen tiedot Karttakorin aloitussivun kautta.

Hankkeen tiedot-sivulla ladattavat aineistot näkyvät sivun alalaidasta.
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Aineistot voi ladata omalle tietokoneelle latauspainikkeiden avulla.

Lopuksi karttakori-palvelu suljetaan sivun oikean yläkulman valikon kautta.

10 Tiedustelut ja yhteydenotot
Karttakori-palvelua ylläpitää Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto.
Rakennuslupia hoitaa rakennusvalvontavirasto.

Yhteystiedot:
Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, kaupunkimittausosasto
PL 2205, FIN-00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 310 31930, asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13, 6. krs, 00530 Helsinki

Tiedustelut:
Aineistotilaukset ja Karttakori-palvelu:
kaupunkimittausosasto
puh. (09) 310 31898, aineistotilaukset.kmo@hel.fi

Rakennuslupa-asiat:
Rakennusvalvontavirasto, palvelupiste Tellinki
Siltasaarenkatu 13, 6. krs, 00530 Helsinki
Arkisto ja Tietotori kello 9.00 - 14.00
Neuvonta kello 10.00 - 14.00
Puhelinpalvelu kello 10.00 - 13.00, puh. (09) 3102 6363


