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Oman reitin tekeminen 
Voit luoda, tallentaa ja ryhmitellä eri tasoihin eli luokkiin itse tekemiäsi reittejä.  

Oma reitti tehdään ruudun vasemman alakulman ponnahdusvalikon toiminnoilla 

eli harppitoiminnoilla. Ponnahdusvalikko tulee näkyviin karttaikkunan vasempaan 

alareunaan noin viideksi sekunniksi kun napautat kartan päällä. 

 

Reittipisteiden lisääminen 

Reitin aloituskohdan valitseminen 

Siirry kartalla reitin aloituskohdan alueelle. Napauta reitin aloituskohtaa.  

Kuvissa näkyvät napautuskohdassa oleva kursori sekä vasemman alakulman 

ponnahdusvalikon painike. 

 

Reitti luodaan reittipisteitä lisäämällä 

Reitti muodostuu peräkkäisistä reittipisteistä, joiden välillä reitti kulkee suorana 

linjana. Jokainen reittipiste lisätään reittiin napauttamalla lisättävän reittipisteen 

kohtaa kartalla ja lisäämällä ponnahdusvalikosta uusi reittipiste. 

Reittiin lisättyjä reittipisteitä voidaan myöhemmin lisätä, poistaa ja siirtää. 

 

Ensimmäisen reittipisteen lisääminen 

Valitse ponnahdusvalikosta ensimmäisen reittipisteen kohdalla ”Uusi reittipiste”. 

Kartalle ilmestyy kursorin kohdalle reittipisteen symboli. 

 

 

 

Muiden reittipisteiden lisääminen 

Toista reittipistettä lisätessä 

ponnahdusvalikossa on käy-

tössä vain vaihtoehdot ”Uusi 

reittipiste” ja ”Nollaa harppi”. 

Kolmatta reittipistettä lisät-

täessä valikossa on myös 

vaihtoehto ”Tallenna reitiksi”. 

Lisää loput reittipisteet 

valitsemalla jokaisen uuden 

reittipisteen napautuksen 

jälkeen ponnahdusvalikosta 

vaihtoehto ”Uusi reittipiste”.  

 

Reitin tallennus 

 

Valmiin reitin tallennus 

Kun olet lisännyt kaikki 

reittipisteet, napauta ruutua 

vielä kerran missä tahansa 

kohdassa, jotta saat esiin 

ponnahdusvalikon. 

Valitse ”Tallenna reitiksi”, 

jolloin avautuu Reittipisteet  

-ikkuna.  

 

 

 

Reitin nimeäminen ja tallennuspaikan valinta 

Tallennuksen yhteydessä voit antaa reitille nimen ja valita tason, jolle reitti 

tallennetaan. Tasojen käsittelystä ja ylläpidosta on lisää tietoa ohjeessa "Reittien 

ja paikkojen hallinta". 

 

Voit vaihtaa reitin oletusnimen 

(tässä ”Uusi 1”) napauttamalla 

kerran syöttökentässä oletusni-

men perässä ja kirjoittamalla 

reitille jonkin toisen nimen. Kun 

olet kirjoittanut reitille nimen, 

muista poistua laitteen kirjoitus-

tilasta ennen tallennuksen 

jatkamista. 

 

Reitin tallennuspaikaksi voit 

valita joko oletustason, jonkin 

itse aikaisemmin luomasi tason 

tai uuden tason, jolle tallennuk-

sen yhteydessä annat halutun 

nimen. Uusi taso luodaan ja sille 

annetaan nimi napauttamalla 

painiketta ”Uusi”. 

 

Tallenna reitti napauttamalla 

alareunan ”Tallenna” painiketta. 

Reitin tasoa voit halutessasi 

myöhemmin vaihtaa.  

 

 

Tallennuksen jälkeen voit poistua 

laitteen paluupainikkeella takai-

sin karttaikkunaan. Kartalla juuri 

tallennettu reitti näkyy piirretty-

nä viivana. 

 

Huomaa, että tallennuksessa 

lisätyn reitin taso tulee auto-

maattisesti näkyviin, vaikka se 

olisi aikaisemmin ollut piilotettu-

na. 

 

Koska kaikki tasolle talletetut 

reitit tulevat samalla näkyviin, 

saattaa kartta-alueelle ilmestyä 

tallennuksen jälkeen muitakin 

reittejä, joita siinä ei aikaisem-

min ollut näkyvissä. 

 

 

 

 

 

Tallennetun reitin muokkaus 

Tallennettua reittiä pääset muokkaamaan siirtymällä ohjelman päävalikon kautta 

tallennettuihin reitteihin (Omat > Reitit).  

 

Voit siirtää, poistaa ja lisätä reittipisteitä, kun avaat reitin muokattavaksi napaut-

tamalla ”Muokkaa” painiketta. 

 



 

 

Reittipisteen siirto 

Pääset siirtämään reittipisteitä napauttamalla kursorin reittipisteen päälle ja 

valitsemalla valikosta vaihtoehdon ”Poimi piste”. Napauta sen jälkeen kartalla 

kohtaa, johon haluat siirtää pisteen, ja valitse valikosta ”Pudota piste”. 

 

 

Reittipisteen lisäys 

Saat lisättyä reittipisteen napauttamalla kursorin reitin päälle kahden pisteen 

välille ja valitsemalla valikosta vaihtoehto ”Poimi piste”. Napauta sen jälkeen 

kartalla kohtaa, johon haluat lisätä uuden pisteen, ja valitse valikosta ”Pudota 

piste”. 

 

Reittipisteen lisäys reitin loppuun 

Reitin muokkaustilassa uuden reittipisteen lisääminen tapahtuu kuten uutta 

reittiä tehtäessä. On siis merkitystä, napauttaako ruutua reitin päällä vai 

jossain muualla kartan alueella. Valikon vaihtoehdot määräytyvät na-

pautuskohdan mukaan. 

 

 

 

 

 

Reittipisteen poistaminen 

Pisteen poistaminen tapahtuu napauttamalla kursori reitin päälle. Valitsemalla 

valikosta vaihtoehto ”Poista piste”, poistuu kursorin kohdasta reitillä seuraavana 

sijaitseva reittipiste. Kursorin ei siis tarvitse olla suoraan reittipisteen päällä. 

Mikäli poistettava reittipiste sijaitsee kahden reittipisteen välissä, muuttuu 

reitti kulkemaan suoraan edeltävän ja seuraavan pisteen välillä. 

 

 

Muokatun reitin tallennus 

Muokatun reitin voit tallentaa napauttamalla missä tahansa kohdassa kartan 

päällä ja valitsemalla ponnahdusvalikosta ”Tallenna muutokset”. 

 

Poistuminen muokkauksesta tallentamatta muutoksia 

Jos et halua tallentaa reittiin tekemiäsi muutoksia, voit keskeyttää muokkauk-

sen valitsemalla valikosta ”Nollaa harppi”. 

Näin poistut muokkaustilasta ja kaikki tekemäsi muutokset häviävät ruudulta. 

Ruudulle jää näkyviin aikaisemmin tallennettu reitti. 

 

 

Tallennetun reitin hakeminen 

 
Pääset selailemaan kaikkia 

tallennettuja reittejä valitsemalla 

ohjelmavalikosta Omat > Reitit 

Ruutuun tulee lista eri tasoista 

eli luokista, joihin reittejä on 

tallennettu. 

Tasoon talletetut reitit saat 

näkyviin napauttamalla kerran 

tason nimeä. 

Tietyn reitin saat avattua tuplanapauttamalla sen nimeä tai napauttamalla 

kerran ja sen jälkeen napauttamalla ”Avaa”.  

Reitin reittipisteitä voidaan selailla Reittipisteet –ikkunassa. Haluamasi 

reittipisteen kohdalle kartalla pääset napauttamalla painiketta ”Kohdista”. 

 

 

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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