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Omien reittien ja paikkamerkkien hallinta 
Reittejä ja paikkamerkkejä voi ryhmitellä eri tasoihin eli luokkiin. Tietyn tason 

reitit tai paikkamerkit voi kätkeä kartalta tai asettaa ne näkyviksi. Tasot ovat 
erillisiä eli samassa tasossa ei voi olla sekä paikkamerkkejä että reittejä. 

Omia reittejä ja paikkamerkkejä sekä Loisto Mobiilin versiosta 1.1 lähtien myös 
tallennettuja matkoja voidaan myös viedä tasoittain tiedostoihin ja tuoda niitä 
tasoittain tiedostoista Loisto Mobiiliin. 

Paikkamerkkien ja reittien hallintaan sekä niiden tuontiin ja vientiin pääset 
valitsemalla ohjelmavalikosta > Omat. 

 

 

 

Reittien ja paikkojen luokittelu tasoihin 

Tason sisältävien reittien tai paikkojen näyttäminen ja kätkeminen 

Yhden tason sisältämien tietojen näkyvyyttä kartalla voit säädellä "Omat paikat" 
ja "Omat reitit" listanäkymässä tason nimen edessä olevan silmäkuvakkeen 

avulla. 

Silmäkuvaketta napauttamalla saat vaihdettua tason aina näkyvästä kätketyksi 
tai kätketystä näkyväksi.  

Mikäli taso on kätketty, et pääse avaamaan sen sisältöä näkyväksi luetteloksi. 
Taso täytyy ensin napauttaa näkyväksi. Näkyvän tason nimeä napauttamalla 

saat avattua tason nimen alle listan sen sisältämistä reiteistä/paikoista. 

 

Yllä olevassa esimerkissä vain ”Luonnonsatamat” taso on näkyvissä 

 

 

 

 

Tason sisältäviä reittejä/paikkoja käsitellään kokonaisuutena 

Koska yhden tason sisältämät reitit tai paikat saadaan näkyviin tai kätkettyä 

kaikki kerralla, kannattaa se huomioida luokittelussa.  

Jos samalla kartan alueella on paljon samaan tasoon koottuja reittejä tai 

paikkoja, saattaa sovelluksen käyttö navigoinnin tukena vaikeutua ruudulla 
näkyvän suuren tietomäärän takia. 

Reittien ja paikkojen luokittelussa kannattaa samaan tasoon tallettaakin laajalla 

kartta-alueella sijaitsevia samaan aihepiiriin liittyviä tietoja. Omiin tasoihinsa voit 
luokitella esimerkiksi vierassatamat, reititvierassatamiin, luonnonsatamat, reitit 

luonnonsatamiin, avoimet selät, jne.   

 

Reitin tai paikan yksityiskohtaisten tietojen näyttäminen 

Reittien ja paikkojen tietoihin pääset avaamalla ohjelmavalikosta 

Omat > Paikkamerkit  tai 

Omat > Reitit 

Napauttamalla reitin tai paikan nimeä ja napauttamalla sen jälkeen painiketta 
”Avaa”, pääset näkemään sen tiedot. 

Aukeavat ruudut ovat reittien ja paikkojen kohdalla erilaiset johtuen niiden 

sisältämien tietojen erilaisesta luonteesta. 

 

Reittien ja paikkojen lisääminen, muokkaaminen ja poista-

minen 

 

Reittien ja paikkojen lisääminen tapahtuu karttaikkunan vasemman alareunan 

ponnahdusvalikon toimintojen kautta. Lisäämisestä on tarkemmin erillisissä 
pikaohjeissa ”Omien reittien tekeminen” ja ”Sijainnin tallennus ja paikkamerkki-
en tekeminen”. 

Poistaminen tapahtuu napauttamalla ensin listanäkymässä tarkasteltava taso 
näkyväksi, napauttamalla sen jälkeen poistettava reitti tai paikka valituksi ja 

tämän jälkeen napauttamalla ”Poista” painiketta. "Poista" painike avaa vahvis-
tuskysymyksen, jossa poiston voi hyväksyä tai peruuttaa. 

Huomaa, että poistettua reittiä tai paikkaa ei voi enää palauttaa. Myöskään 
yksittäistä reittiä tai paikkaa ei voi tuoda tiedostoksi viedystä tason ”varmuusko-

piosta”. 

 

Voit myös poistaa kokonaisia tasoja sisältöineen. Napauta ensin poistettavan 
tason nimeä ja sen jälkeen alareunan painiketta ”Poista”. Loisto Mobiili pyytää 

sinulta varmistusta poistoon. 

Vaihtoehdon ”Yes” valitseminen poistaa sekä tason että kaikki sen sisältämät 

paikkamerkit tai reitit. Tämä toiminto poistaa tason vain Loisto Mobiilista. 

Mikäli olet vienyt tason tiedostoksi, etkä ole poistanut sitä laitteen tiedostonhal-
linnan avulla, on tason sisältämät tiedot tallessa laitteessa tiedostona. 

 

Tasojen vienti ja tuonti 

Tason vienti tiedostoon 

 

Voit ylläpitää laajojakin paikkamerkkien ja reittien ryhmittelyitä käyttämällä 

hyväksesi tasojen tuonti- ja vientiominaisuuksia. Voit käyttää tuontia ja vientiä 
esimerkiksi: 

 

� tasojen sisältämien paikkamerkkien tai reittien varmuuskopiointiin 

� paikkojen ja reittien siirtämiseen eri Loisto-ohjelmien välillä 

� reittiopasteiden tekemiseen ystäville toimitettavaksi 

� tärkeiden paikkojen jakamiseen ystäville tiedoksi 

� paikkamerkkien ja reittien kopioimiseen tasosta toiseen 

� tasojen uudelleen nimeämiseen 

 

Reittien ja paikkojen vienti ja tuonti tapahtuu ohjelman päävalikon kautta valit-
semalla Omat > Tuonti ja vienti 

 

Huomaa, että Loisto Mobiilin versiosta 1.1 lähtien myös tallennettuja matkoja voi 
viedä ja tuoda tiedostoksi vastaavalla tavalla. Loisto Mobiilin iOS-versioon 

(iPad/iPhone) ominaisuus on tulossa myöhemmin. 



 

 

 

 

Aukeavalla ruudulla on kaksi eri 

välilehteä: Paikkamerkit ja 
Reitit. Valitse ensin oikea ryhmä 

napauttamalla joko Paikkamerkit 
tai Reitit välilehden nimeä. 

Valitse seuraavaksi tiedostoon 
vietävä taso. Lista kaikista 
tasoista saadaan näkyviin 

napauttamalla valintalaatikossa 
näkyvää aakkosjärjestyksen 

mukaan ensimmäistä tason 
nimeä. 

Valitse haluttu taso napautta-

malla tason nimeä listassa. 
Aloita vienti tiedostoon napaut-

tamalla alareunan painiketta 
”Vie…”. 

Valitse sen jälkeen hakemisto, 

johon haluat tiedoston tallentaa. 
Oletuksena laite saattaa tarjota 

hakemistoa, jossa Loisto Mobii-
lin kartat sijaitsevat. Helpointa 

on kuitenkin valita jokin sellai-
nen sijainti laitteessa, jota aina 
käytät tasojen vientiin ja tuon-

tiin. 

 

Kun olet valinnut oikean hakemiston, napauta alareunan painiketta ”Hyväksy”. 
Tämän jälkeen ruudulle tulee ilmoitus, jossa näkyy viedyn tiedoston sijainti 

laitteen hakemistossa sekä tiedoston nimi. 

 

Napauttamalla ilmoitusruudun ”Ok” painiketta pääset viemään/tuomaan seuraa-

via tasoja. 

 

Tiedostossa olevan tason tuonti Loisto Mobiiliin 

 

Tasoja tuodessasi voit itse valita tuotko tiedoston sisältämät tiedot olemassa 

olevaan tasoon vai uuteen tasoon. 

Valitse ensin taso, johon haluat tuoda tiedoston sisältämät tiedot. Napauta sen 

jälkeen alareunan painiketta ”Tuo…” ja valitse laitteen hakemistoista se, jossa 
tuotavan tason tiedosto sijaitsee. 

Käynnistä tason tuonti napauttamalla ensin tiedoston nimeä ja sen jälkeen 

alareunan painiketta ”Hyväksy”. 

Ruudulle tulee ilmoitus, joka kertoo, että tiedot on tuotu tiedostosta. Napautta-

malla painiketta ”Ok” pääsee jatkamaan tietojen vientiä ja/tai tuontia. 

 

 

 

 

 

Loisto Mobiilin käyttämä tiedostomuoto 

 

Loisto Mobiili vie ja tuo tasot GPX tiedostoformaatissa. Tämä tiedostomuoto on 

yleisesti käytetty ja Loisto Mobiilista tallennettuja gpx-tiedostoja voikin käyttää 
useiden eri gpx- tiedostomuotoa ymmärtävien sovellusten kanssa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja ja ohjeita: 

www.loistonavigointi.fi 

www.karttakauppa.fi  

 

Karttakeskus ei voi taata sovelluksen toimintaa kaikissa mahdollisissa laite- ja 

järjestelmäkokoonpanoissa ja käyttöympäristöissä.  

Joissain kokoonpanoissa ja ympäristöissä jotkin sovelluksen toiminnat saatta-

vat toimia eri tavoin kuin muissa kokoonpanoissa tai toiminnot saattavat olla 

puutteellisia. 
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