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Oman sijainnin tallennus ja paikkamerkkien teko 

Voit luoda, tallentaa ja ryhmitellä eri tasoihin, eli luokkiin, itse tekemiäsi paikka-

merkkejä.  Paikkamerkki tehdään ruudun vasemman alakulman ponnahdusvali-

kon toiminnolla. 

GPS-sijainnin voit tallentaa paikkamerkiksi työkalupalkin "Paikkamerkki" painik-

keella.  

 

 

Oman sijainnin tallennus 

GPS-sijainnin tallentaminen paikkamerkiksi 

GPS-sijainnin tallentaminen tapahtuu työkalupalkin painikkeel-

la. Painikkeen napautus avaa ”Sijainti” ikkunan, johon voit 

kirjoittaa sijaintipaikan tiedot.  

Sijainti tallettuu Loisto Mobiilin paikkamerkkeihin (Omat > 

Paikkamerkit). 

 

Paikkamerkkien näyttäminen kartalla ja kätkeminen 

Voit valita mitkä paikkamerkit ovat kartalla näkyvissä 

Alla näkyvässä esimerkissä paikkamerkkien taso ”Luonnonsatamat” on valittu 

ainoaksi näytettäväksi tasoksi. Tästä merkkinä tason nimen edessä oleva silmän 

symboli on mustalla värillä korostettuna. Kätkettyjen tasojen nimen edessä oleva 

symboli on vastaavasti esitetty harmaalla sävyllä. 

 

 

 

Taso on avattu napauttamalla kerran tason nimeä. Tason täytyy olla napautettu 

näytettäväksi tasoksi, jotta sen sisältämien paikkojen lista avautuu nähtäväksi. 

Tässä esimerkissä tasoon on talletettu kolme paikkamerkkiä. 

Kaikki tasot voivat olla kätkettyjä tai niistä voidaan näyttää haluttu joukko 

tasoja. Kaikkien näytettäväksi valittujen tasojen sisältämät paikkamerkit näkyvät 

kartalla. 

Kuvassa paikkamerkkien näkyminen kartalla mittakaavassa 1 : 1 000 000. 

 

Uuden paikkamerkin lisäys 

Paikkamerkin lisääminen kursorin osoittamaan paikkaan 

Huomaa, että uutta paikkamerkkiä ei voi lisätä, mikäli harppitoiminto/reitin 

tekeminen on aktiivisena.  

Paikkamerkin lisäämiseksi napautetaan ensin kursori halutuun kohtaan kartalla. 

Karttaikkunan vasempaan alareunaan ilmestyy ponnahdusvalikko. 

Napauta ponnahdusvalikkopainiketta, jolloin sen valikko aukeaa ruudulle. Valitse 

vaihtoehto ”Paikkamerkki tähän”. 

 

Valinnan jälkeen avautuu "Sijainti" ikkuna, jossa voit syöttää paikkamerkkiin 

liittyvät tiedot.  Alla olevissa kuvissa vasemmalla näkyy avautuva ruutu ja 

oikealla on syötetty paikkamerkille nimi, seliteteksti sekä valittu tasoksi 

”Saaritukikohdat”. 

 



 

 

Sekä erillisen GPS-paikan sijainnin tallennuspainikkeen painamisen että valikosta 

valitun ”Paikkamerkki tähän” toiminnon jälkeen paikkamerkki tallettuu 

automaattisesti oletustasoon ”Luokittelemattomat”, mikäli et valitse muuta 

tasoa. Näin tapahtuu myös siinä tapauksessa, että painat laitteen omaa 

paluupainiketta. Sen painaminen ei peruuta tallennusta. 

 

Paikkamerkin avaaminen 

Paikkamerkin avaaminen tietojen tarkasteluun ja päivittämiseen 

 

Saat avattua paikkamerkin valitsemalla ensin ohjelmavalikosta 
Omat > Paikkamerkit. 

Varmista s, että tarkasteltava taso on valittu näkyväksi. Muuten sen sisältämiä 

paikkamerkkejä ei pääse katsomaan. Tason sisältämät paikat saat näkyviin 

napauttamalla tason nimeä. 

Huomaa, että Android laitteissa ruudulle ei tule vierityspalkkia, vaikka kaikki 

olemassa oleva tieto ei sille mahtuisikaan. Ruutua on selattava sormella alas-

päin, jotta kaikki tasot tai paikkojen listan loppuosan saa näkyviin. 

Paikkamerkin tiedot saat ruudulle nähtäväksi napauttamalla kerran paikkamerkin 

nimeä ja napauttamalla sen jälkeen painiketta ”Avaa”. 

Edellisen sivun alareunan kuvassa on avattu paikkamerkki nimeltään ”Heisala”. 

Paikkamerkin tietoja on helpompi tarkastella, kun laitteen näytön kääntää 

pystyasentoon. Silloin kaikki ruudun tiedot, syöttökentät ja painikkeet ovat 

samaan aikaan näkyvissä. 

Leveys- ja pituuskoordinaattien oikealla puolella olevista 

painikkeista ”…” pääset antamaan käsin kirjoittamalla 

haluamasi koordinaatit. Tätä ominaisuutta voit käyttää, 

kun sinulla on tiedossa koordinaatit, joihin haluat kartalla 

siirtyä. 

 

Liikkuminen paikkamerkkien avulla 

Voit siirtyä paikkamerkin kohdalle joko paikkamerkkien luettelosta 

tai hakutoiminnon avulla 

 

Kun tiedät, mihin tasoon paikkamerkki on sijoitettu, voit siirtyä siihen suoraan 

avaamalla tason luettelon paikkamerkin nimeä tuplanapauttamalla tai napautta-

malla alareunassa ”Avaa”. Kartalle paikkamerkin kohtaan siirrytään 

napauttamalla painiketta ”Kohdista”. 

 

 

Paikkamerkeistä voit hakea paikkaa myös Loisto Mobiilin hakutoiminnolla, joka 

käynnistyy ohjelmavalikosta Nimistöhaku > Hae nimistöstä. 

 

Hakutulosten listan saat ruudulle syöttämällä tekstikenttään paikan nimen (tai 

sen alusta halutun määrän merkkejä), valitsemalla hakuasetuksista pelkästään 

vaihtoehdon ”Paikkamerkeistä” ja napauttamalla sen jälkeen painiketta ”Hae 

nimistöstä”. 

 

Tuloksena saatavasta luettelosta pääset siirtymään kartalle halutun 

paikkamerkin kohdalle napauttamalla ensin paikan nimen päällä ja 

napauttamalla sitten painiketta ”Näytä valittu kartalla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molemmissa tapauksissa kartta aukeaa aikaisemmassa mittakaavassaan 

kohtaan, jossa paikkamerkki on keskitettynä kuvaruutuun. Alla näkyvässä 

esimerkissä mittakaavana on 1 : 25 000 ja karttayyppinä on yhdistelmäkartta. 

 

Paikkamerkin poistaminen 

Paikkamerkit poistetaan avatun tason paikkojen luettelosta 

 

Pääset poistamaan paikkamerkkejä siirtymällä ensin paikkamerkkien hallintaan 

valitsemalla ohjelmavalikosta Omat > Paikkamerkit. 

 

Avaa haluamasi tason paikkojen luettelo napauttamalla kerran tason nimeä. 

Napauta sen jälkeen valittava paikkamerkki aktiiviseksi ja napauta sitten 

alareunan painiketta poista. 

Loisto Mobiili kysyy sinulta vielä vahvistusta poistoon erillisessä 

ilmoitusikkunassa. Poistettua paikkamerkkiä ei pysty vahvistuksen jälkeen enää 

palauttamaan. 

Kun poistat jostain tasosta viimeisen paikkamerkin, poistuu myös kyseinen 

tyhjäksi jäänyt taso. Loisto Mobiilissa ei voi olla tyhjä tasoja. Halutessasi voit 

luoda saman nimisen tason uudestaan seuraavan sinne halutun paikkamerkin 

lisäyksen yhteydessä. 

 

 

 

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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