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Tervetuloa
Onnittelut Karttaselaimen käyttönotosta. Sinulla on nyt käytössäsi taskuun 
mahtuva maastonavigaattori, joka tarjoaa tarkimmat maasto- ja merikartta-
aineistot, sekä monipuoliset ominaisuudet luonnossa liikkumiseen ja moneen 
muuhun käyttötarkoitukseen.

Tuetut laitteet
Karttaselaimen Android-version laitteistovaatimukset:

• Android-matkapuhelin tai tabletti

• Android-käyttöjärjestelmäversio 1.6 tai uudempi

• Paikannusominaisuuksien käyttöä varten GPS-ominaisuus - sovellus 
kuitenkin toimii myös ilman paikannusominaisuuksia.

Sovelluksen lataaminen
Voit ladata sovelluksen aloituspaketin (sisältää kaikkien ominaisuuksien 
käyttöoikeuden 30 päiväksi) Android-laitteesi Google Play -sovelluskaupasta 
kirjoittamalla hakukenttään ”karttaselain”.

Sovelluksen kuvauksen Google Play -kaupassa näet tästä.

Käyttöajan ostaminen
Voit ostaa sovellukseen käyttöaikaa seuraavilla tavoilla:

• Karttaselain-sovelluksessa valitsemalla Valikko -> Lisenssi -> Kauppa.* 
Ostaessasi käyttöaikaa sovelluksen sisällä, käyttöaika lisätään käytössä olevaan 
tilaukseen.

• Karttaselaimen verkkokaupassa osoitteessa https://www.karttaselain.fi/buy 
Kun ostat käyttöaikaa verkkokaupasta, saat käyttöön uuden tilauksen, eikä 
käyttöaikaa lisätä käytössä olevaan tilaukseen.

* Sovelluksen sisäiset ostokset toimivat Android-käyttöjärjestelmäversiossa 2.2 ja 
uudemmissa.
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Päänäyttö
Sovelluksen päänäyttö selityksineen on kuvattu alla.

Tilarivi, jolla 
näytetään tärkeitä tila- 

tai virheilmoituksia.

Mittapalkki

Oman sijainnin 
osoitin

Omat paikkamerkit

Toimintovalikko (voit 
avata valikon myös 

sipaisemalla oikealle 
näytön  reunasta.

Omat reitit

Kartat

Avaa/sulje 
pikavalikko

Mittakaava Sijainnin 
keskityspainike

Karttapohja

Karttaselaimen päänäyttö

Kartan keskipisteen 
osoitin

Kompassi

Etäisyysmittari

Suuntaviiva

Suunnistamisen 
lopetuspainike
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Oma sijainti
Kun Karttaselain käynnistyy, käynnistetään puhelimen GPS-laite sijainnin 
paikannusta varten.

Oma sijaintisi näytetään karttapohjalla hehkuvana sinisenä pisteenä. Vihreä 
nuoli osoittaa kulkusuunnan karttapohjalla. Voit myös asettaa automaattisen 
keskityksen päälle klikkaamalla sijainnin keskityspainiketta, jolloin karttapohja 
seuraa liikkeitäsi. Kun automaattinen keskitys on päällä, keskityspainike on 
värjätty siniseksi.

Uusia karttalehtiä ladataan aina kun sijaintisi lähestyy nykyisen ladatun alueen 
reunaa. Tarkka sijainnin näyttö ja seuranta vaatii ulkoisen tai sisäisen GPS-
laitteen. GPS-signaalin havaitseminen voi kestää jonkin verran aikaa riippuen 
paikasta ja satelliittien asemasta.

Kartan kääntö kulkusuuntaan
Voit asettaa kartan kääntymään kulkusuuntaan klikkaamalla sijainnin 
keskityspainiketta kaksi kertaa (edellyttää laitteessa olevaa digitaalista 
kompassia).

Nopeusnäyttö
Ollessasi liikeessä Karttaselain näyttää nopeusnäytössä kulloisenkin nopeutesi.

Nopeusnäytön voi näyttää ja piilottaa sovelluksen asetuksista.

Suunnistaminen kohteeseen
Karttaselain sisältää suunnistamistoiminnon, jonka avulla voit näyttää 
suuntanuolen, suuntaviivan ja etäisyyden kohteeseen. Voit suunnistaa 
haluamaasi kohteeseen kahdella tavalla:

• Suorittamalla pitkä painallus kartalla, ja valitsemalla valikosta “Suunnista 
kohteeseen”

• Klikkaamalla kartalla olevaa paikkamerkkiä

Voit lopettaa suunnistamisen suorittamalla pitkä painallus kartalla ja valitsemalla 
“Lopeta suunnistaminen”.

Huomaa että suunnistamista ei voi aloittaa Superzoomin ollessa käytössä. Lue 
lisää kappaleessa ”Superzoom”.



Sivu  6 (20)
Karttaselain Android-laitteille, käyttöohje

© 2014 AccelBit Oy

Parantaaksesi navigoinnin tarkkuutta, kalibroi laitteen kompassi liikuttamalla 
laitetta ilmassa kahdeksikon muotoisesti. Videoesimerkki kalibroinnista 
(videossa laitteena iPhone, mutta toimii samoin myös Androidilla):

http://www.youtube.com/watch?v=sP3d00Hr14o

Toimintovalikko
Karttaselaimen toimintovalikon saa auki karttanäkymässä sipaisemalla näytön 
vasemmasta reunasta oikealle, tai klikkaamalla toimintovalikkopainiketta (ks. 
kuva ”Karttaselaimen päänäyttö”).

Voit joutua vierittämään valikkoa alaspäin nähdäksesi kaikki valinnat.

Kuvassa ”Toimintovalikko” näkyy karttaselaimen toimintovalikon valinnat.

Toimintovalikko

http://www.youtube.com/watch?v=sP3d00Hr14o
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• Hae: Avaa hakunäytön jossa voit hakea paikkoja osoitteella tai koordinaateilla. 
Onnistunut haku siirtää kartan keskipisteen haun kohteeseen.

• Asetukset: avaa sovelluksen asetusnäkymän.

• Omat paikkamerkit: avaa omien paikkojen hallinnan.

• Omat reitit: avaa omien reittien hallintanäytön. 

• Kartat: avaa karttapohjien valintanäytön (lue lisää kappaleesta Aineistot). 

• Lisäaineistot: Avaa lisäaineistojen hallintanäytön.

• Karttapalaute: Avaa karttapalautenäkymän.

• Paikantimet: avaa omien paikantimien hallintanäytön.

• Lisenssi: avaa lisenssinäkymän.

• Oma Karttaselain: avaa Oma Karttaselain -tilin hallintanäkymän.

• Ohje: avaa ohjevalikon, josta löydät mm. linkin käyttöohjeeseen.

• Tietoja: avaa tietoja -valikon, josta näet mm. sovelluksen versionumeron.

Haku
Hakunäytössä voit siirtyä haettuun sijaintiin syöttämällä joko halutun sijainnin 
osoitteen tai koordinaatit. Osoitteeseen kannattaa antaa katuosoitteen lisäksi 
kaupunki, esimerkiksi:

“Testikatu 1, Kaupunki”

Voit hakea myös koordinaateilla, antamalla koordinaattiarvot pilkulla erotettuna, 
käyttäen tarvittaessa desimaalierottimena pistettä. Haku tukee seuraavia 
koordinaatistoja:

• ETRS-TM35FIN, esim ”7210736, 427955”

• GPS-koordinaatit, eli WGS 84. Esimerkiksi ”65.012655, 25.471386”.

Asetukset
Asetukset-valikossa voit tarkastella ja muuttaa sovelluksen asetuksia.

• Välimuistin automaattilataus: Mahdollistaa karttalehtien automaattisen 
latauksen välimuistiin. Lue lisää kappaleessa Välimuistin automaattilataus.

• Välimuistin hallinta: Avaa välimuistin hallinnan jossa voit tyhjentää 
valitsemiesi aineistotyyppien ja mittakaavojen välimuistin esimerkiksi 
aineiston päivittämistä varten.

http://fi.wikipedia.org/wiki/ETRS-TM35FIN
http://fi.wikipedia.org/wiki/WGS84
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• Offline-tila päällä: Siirtää Karttaselaimen offline-tilaan (tai pois offline-tilasta), 
jolloin Internet-yhteyttä ei käytetä uusien karttalehtien lataamiseen. Aiemmin 
ladattuja karttalehtiä voi edelleen selailla offline-tilassa.

• Estä näytön sammutus: Estää puhelimen siirtymisen lepotilaan ja näytön 
sammumisen sovelluksen ollessa päällimmäisenä.

• Näytä oma sijainti kartalla: näyttää tai piilottaa oman sijainnin näytön 
(hehkuva sininen piste kartalla). Oman sijainnin piilottaminen säästää virtaa 
koska GPS-laitteen ei tarvitse olla päällä.

• Reitin nauhoituksen tarkkuus: reitin nauhoituksen tarkkuuden valinta. 
Huomaathan, että tarkempi reitin nauhoitus lisää virrankulutusta 
nauhoituksen aikana.

• Näytä kompassi: näyttää tai piilottaa kompassin karttapohjalta

• Näytä nopeusnäyttö: näyttää tai piilottaa nopeusnäytön karttapohjalta

• Näytä kartan keskipisteen osoitin: näyttää tai piilottaa kartan keskipisteen 
osoittimen karttapohjalta

• Käytä Superzoomia kaikissa mittakaavoissa: mahdollistaa Superzoomin 
käytön kaikissa mittakaavoissa (tällöin ns. “pinch zoom” ei vaihda 
mittakaavaa). Tietoa Superzoomista kappaleessa ”Superzoom”.

• Zoomaus volume-napeilla: Poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön zoomauksen 
laitteen äänenvoimakkuuspainikkeilla.

• Näytä koko näytössä: Siirtää sovelluksen koko näytön tilaan, jolloin laitteen 
tilapalkki piilotetaan.

• Näytä tilarivi: Näyttää tai piilottaa sovelluksen tilarivin.
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Paikantimet
Paikantimet-näytössä voit hallinnoida omia paikantimiasi.

Huomaathan, että paikantimien käyttöä varten sinun tulee luoda Oma 
Karttaselain -tili. Oma Karttaselain -tilin luonti on ohjeistettu sovelluksessa.

Voit lisätä paikantimia klikkaamalla laitteen valikkopainiketta ja valitsemalla 
”Lisää paikannin”. Lisätessäsi paikanninta voit antaa paikantimelle nimen, joka 
näytetään karttapohjalla.

Paikantimen lisäämiseksi tarvitset paikantimen laitetunnisteen ja salasanan. 
Lisäohjeita löydät Karttaselaimen sivuilta osoitteessa (edellyttää kirjautumista 
Oma Karttaselain -tiliin):

https://www.karttaselain.fi/myservice/insert-tracker-help

Voit myös ladata Oma Karttaselain -tiliisi jo valmiiksi määritetyt paikantimet 
valitsemalla “Lataa paikantimet Oma Karttaselain -tililtä”.

Paikantimen reitin nauhoitus
Voit nauhoittaa paikantimen reittiä klikkaamalla paikanninta karttapohjalla, 
ja valitsemalla ”Nauhoita paikantimen reitti”. Paikantimen reitin nauhoitus 
lopetetaan klikkaamalla paikanninta kartalla, ja valitsemalla ”Lopeta 
paikanninreitin nauhoitus”.

https://www.karttaselain.fi/myservice/insert-tracker-help
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Kartat
Kartat-valikosta voit ottaa käyttöön haluamasi kartta-aineiston. Kartat-valikossa 
voit vaihtaa karttaryhmien välillä sipaisemalla näyttöä vasemmalle tai oikealle.

Palveluun lisätyt kartat ilmestyvät aineistolistaan automaattisesti. Kartta-
ainestolista päivittyy automaattisesti 6 tunnin välein, mutta voit myös halutessasi 
päivittää listan käsin avaamalla valikon näkymässä, ja valitsemalla ”Päivitä 
aineistolista”.

Valikossa voit myös hallinnoida omia kartta-aineistoja. Lue lisää kappaleesta 
”Omat kartta-aineistot” sivulla 11.

Karttaselaimessa ovat saatavilla seuraavat kartta-aineistotyypit:

• Maanmittauslaitoksen tuottama Suomen tarkin maastokartta-aineisto.

Kartat-valikko
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• Suomen tarkimmat ja ajantasaisimmat kiinteistö-, tilanraja- ja 
kiinteistötunnusaineistot. Käytettävissä 1:25000 ja sitä tarkemmilla 
mittakaavoilla.

• Maanmittauslaitoksen tuottama Suomen tarkin ja ajantasaisin ilmakuva-
aineisto. Ilmakuvan alkuperäistarkkuus vastaa 1:2000 mittakaavaa joten 
kuvasta erottuvat pienimmätkin maaston muodot ja maamerkit. Käytettävissä 
1:50000 ja sitä tarkemmilla mittakaavoilla.

• Maanmittauslaitoksen taustakartta, joka soveltuu erinomaisesti kaupunki- ja 
taajama-alueilla suunnistamiseen. Taustakartta on luettavuudeltaan selkeä, ja 
se sisältää kadunnimet ja rakennusten numerot.

• Liikenneviraston tuottamia merikartta-aineistoja (käyttö edellyttää 
maksullista Karttaselain Plus -tilausta). Lista Karttaselaimen merikartta-
aineistoista sivuiltamme. Tuomme jatkuvasti lisää merikartta-aineistoja 
Karttaselaimeen. Aineisto on käytettävissä 1:100000 ja sitä tarkemmilla 
mittakaavoilla.

Omat kartta-aineistot
Karttaselaimeen on mahdollista lisätä omia kartta-aineistoja.

Aineistot lisätään kartta-aktivointikoodin avulla. Aktivointikoodin saat käyttöön, 
kun omat kartta-aineistot on ensin lisätty palveluun. Lisätäksesi karttoja 
palveluun, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen myynti@karttaselain.fi.

Kartta-aineiston lisääminen Karttaselaimessa
Avaa Kartat-valikko ja valitse näkymän valikosta ”Lisää omia karttoja...”.

Omien kartta-aineistojen poistaminen Karttaselaimessa
Suorita näytöllä pitkä painallus oman kartta-aineiston kohdalla, ja valitse ”Poista 
kartta-aineisto”.

Voit poistaa kaikki omat kartta-aineistot kerralla avaamalla Kartat-valikon ja 
valitsemalla näkymän valikosta ”Poista kaikki omat kartat”.

Lisäaineistot
Lisäaineistot-valikossa voit ladata ja hallinnoida Karttaselaimen lisäaineistoja, 
kuten laavuja ja autiotupia sekä veneilykohteita. Voit päivittää aineistolistan 
palvelimelta valitsemalla “Päivitä aineistolista”. Aineistolistan lataamisen jälkeen 
voit ladata ja näyttää aineiston kartalla klikkaamalla aineiston nimeä. 

https://blog.karttaselain.fi/?page_id=1515
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Karttapalaute
Karttapalaute-näkymässä voit lähettää palautetta Maanmittauslaitoksen 
maastokarttaaineistosta suoraan Maanmittauslaitokselle. Toiminto on kehitetty 
yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Valitsemalla näkymässä “Muokkaa yhteystietoja” ja antamalla yhteystietosi, 
sinuun voidaan mahdollisesti ottaa yhteyttä Maanmittauslaitoksesta lähettämiisi 
palautteisiin liittyen.

Voi lähettää palautteen heti sen luomisen jälkeen, tai halutessasi myöhemmin 
palautelistan avulla.

Lisenssin hallinta
Lisenssi-valikosta löytyy toiminnot lisenssin tilan tarkistamiseen, tilauksen 
palauttamiseen Oma Karttaselain -tililtä (tai syöttämällä uusi aktivointikoodi) 
sekä käyttöajan ostamiseen. Valikon toiminnot ovat:

• Kauppa: Käyttöajan ostaminen Lisenssi-valikon kautta avaa Android 2.2 ja sitä 
uudemmissa käyttöjärjestelmäversioissa Android Market –sovelluskaupan. 
Tätä vanhemmissa versioissa lisäkäyttöaika on ostettava Karttaselaimen 
verkkokaupasta (sovellus antaa tässä tapauksessa asiasta ilmoituksen 
aloitettaessa ostoa). Lue käyttöaikavaihtoehdoista lisää kappaleesta 
Sovelluksen ostaminen.

• Palauta tilaukset: avaa valikon jonka kautta voit ladata omat tilaukset Oma 
Karttaselain -tililtä sekä ottaa niitä käyttöön (vaatii kirjautumisen Oma 
Karttaselain -tiliin).

• Tallenna tilaus omaan tiliin: Tallentaa käytössä olevan tilauksen Oma 
Karttaselain -tiliin. Tilaus kannattaa tallentaa tiliin, jotta sen voi palauttaa 
helposti vaikkapa toiseen laitteeseen myöhemmin. Lisäksi jotkin 
Karttaselaimen toiminnot edellyttävät, että Oma Karttaselain -tiliin on 
tallennettu voimassa oleva tilaus.

• Syötä aktivointikoodi: avaa näkymän jossa voit syöttää uuden 
aktivointikoodin ottaaksesi siihen liittyvän tilauksen käyttöön.

https://www.karttaselain.fi/buy
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Mittakaavan vaihto
Karttaselaimessa on tuettuna seuraavat mittakaavat (kiinteistörajoissa, 
ilmakuvissa ja merikartoissa on mittakaavarajoituksia, katso lisätietoa 
kappaleesta ”Kartat”).

• 1:2500

• 1:5000

• 1:10000

• 1:25000

• 1:50000

• 1:100000

• 1:200000

• 1:400000

• 1:800000

Mittakaavaa voi vaihtaa neljällä tavalla:

• Sormilla “nipistämällä” (ns. “pinch zoom”). Oltaessa suurimmassa 
mittakaavassa, pinch zoom kytkee käyttöön Superzoomin. Lue lisää 
kappaleessa ”Superzoom”.

• “+ / -“ –painikkeilla jotka ilmestyvät näkyviin karttaa klikatessa tai 
liikuteltaessa. Oltaessa suurimmassa mittakaavassa, “+”-painike kytkee 
käyttöön Superzoomin. Lue lisää kappaleessa ”Superzoom”.

• Laitteen äänenvoimakkuuspainikkeilla (jos laitteessa on ko. painikkeet) siinä 
tapauksessa että ominaisuus on kytkettynä päälle valikosta (ominaisuus on 
oletuksena päällä).

• Mittakaavan pikavalinnalla joka avautuu näytön vasemmassa alareunassa 
olevaa pikavalintanappia klikkaamalla.
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Superzoom
Superzoom-toiminnon avulla voit zoomata karttanäkymää mittakaavan sisällä. 
Superzoomin saat käyttöön suurimmassa mittakaavassa sormilla zoomaamalla, 
käyttämällä Volume-painikezoomia tai zoomauspainikkeita. Superzoomia 
voi käyttää myös muissa mittakaavoissa mikäli kyseinen asetus on aktivoitu 
sovelluksen asetusnäkymässä.

HUOM: Superzoomin ollessa käytössä, et voi käyttää kaikkia kosketustoimintoja. 
Mittajanaa ei näytetä superzoomin ollessa käytössä.

Voit lopettaa Superzoomin klikkaamalla Superzoomin lopetuspainiketta joka 
näkyy Superzoomin ollessa käytössä.

Omat paikat ja reitit
Karttaselaimella on mahdollista tallentaa tärkeitä paikkoja kartalle, nauhoittaa 
kuljettu reitti sekä tarkastella näitä kartalla.

Huomaathan, että nähdäksesi kaikki valinnat Karttaselaimen valikossa, voit 
joutua valitsemaan valikosta kohdan ”Lisää”.

Toimintojen suoritusohjeet:

Toiminto Suorittaminen

Paikkamerkin tallennus 
vapaavalintaiseen pisteeseen 
kartalla

Pidä sormea painettuna kartalla halutussa 
pisteessä.

Paikkamerkin tallennus 
kartan keskipisteeseen

Valitse valikosta “Omat paikkamerkit” -> 
”Tallenna paikkamerkki”

Paikkamerkkien tarkastelu ja 
hallinta

Valitse valikosta ”Omat paikkamerkit” ja 
klikkaa haluamaasi paikkamerkkiä avataksesi 
paikkamerkin hallintavalikon.

Reitin nauhoituksen aloitus Valitse valikosta “Omat reitit” -> ”Nauhoita reitti”. 
Lopeta reitin nauhoitus valitsemalla valikosta 
“Omat reitit” -> ”Lopeta reitin nauhoitus”.

Reittien tarkastelu ja hallinta Valitse valikosta ”Omat reitit” ja klikkaa 
haluamaasi reittiä avataksesi reitin 
hallintavalikon.
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Allaolevassa kuvassa on Omat paikkamerkit –valikon toiminnot, kun olet 
klikannut paikkamerkkiä:

• Siirry pisteeseen: keskittää karttanäkymän valittuun paikkamerkkiin.

• Piilota kartalta: Piilottaa paikkamerkin karttanäkymässä. Voit palauttaa 
merkin näkyviin valitsemalla Näytä kartalla (valinta tulee näkyviin 
piilotettuasi paikkamerkin).

• Näytä koordinaatit: näyttää paikkamerkin koordinaatit ja mahdollistaa niiden 
kopioinnin leikepöydälle.

• Muokkaa avaa paikkamerkin nimen muokkausnäkymän.

• Poista: poistaa paikkamerkin.

Omat paikkamerkit -valikko
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Allaolevassa kuvassa on Omat reitit –valikon toiminnot, kun olet klikannut 
reittiä:

• Siirry reitin alkuun: keskittää karttanäkymän reitin alkuun.

• Piilota kartalta: Piilottaa reitin karttanäkymässä. Voit palauttaa reitin näkyviin 
valitsemalla Näytä kartalla (valinta tulee näkyviin piilotettuasi reitin).

• Näytä reitin tiedot: näyttää reitin tiedot, kuten kuljetun matkan ja matkaan 
käytetyn ajan sekä mahdollistaa niiden kopioinnin leikepöydälle. Lisäksi 
näytetään reitin kattama pinta-ala (lue lisää kappaleesta Reitin pinta-ala).

• Muokkaa avaa reitin nimen muokkausnäkymän.

• Poista: poistaa reitin.

Omat reitit -valikko
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Reitin pinta-ala
Reitin tiedot -näkymässä näytetään reitin kattama pinta-ala hehtaareina.

Pinta-alan mittaamiseksi reitin ensimmäinen ja viimeinen piste yhdistetään 
automaattisesti.

Jotta pinta-ala voidaan laskea oikein, tulee kuljetun reitin sisälle jäädä vain yksi 
suljettu alue. Tässä tapauksessa laskentavirheen suuruus riippuu ensimmäistä 
seuraavien suljettujen alueiden koosta.

Karttaselain määrittää pinta-alan julkisen hallinnon suosituksen JHS 154 
(http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs154) mukaisesti käyttäen ETRS-GKn 
-tasokoordinaatistoa. Tämä mahdollistaa tarkan mittaustuloksen. Huomioithan 
kuitenkin mahdollisen GPS-paikannuksen epätarkkuuden, joka riippuu 
käytettävän paikannuslaitteen tarkkuudesta.

Reittien ja paikkamerkkien tuonti ja vienti
Voit tuoda ja viedä GPX-muotoisia reittitietoja ja paikkamerkkejä 
Karttaselaimessa ”Omat paikkamerkit” ja ”Omat reitit” –valikoista löytyvien 
”Vie…” ja ”Tuo…” –nappien avulla.

Toiminnon avulla voit vaikkapa tuoda tietoja muista palveluista, tai 
varmuuskopioida ja palauttaa omat tietosi puhelimen vaihdon yhteydessä. 
Karttaselaimen reittien tuonti- ja hallintatoimintoa ei ole tällä hetkellä optimoitu 
suurille määrille reittejä (> 10 reittiä kerrallaan), joten huomioithan tämän 
reittien tuonnissa. Tuki suuremmille reittimäärille on tulossa myöhemmin.

Viedyt paikkatiedot tallennetaan muistikortille hakemistoon ”Karttaselain/
mydata”. Viedyt tiedot ovat tiedoistoissa nimeltä ”routes.gpx” (reitit) ja 
”waypoints.gpx” (paikkamerkit).

Kun valitset ”Tuo…”, Karttaselain etsii yhteensopivia tietoja kaikista 
muistikortilla hakemistossa ”Karttaselain/mydata” olevista tiedostoista. Jos et 
ole aikaisemmin vienyt paikkamerkkejä tai reittejä, sinun tulee luoda “mydata” 
-hakemisto Karttaselain-hakemiston alle tietojen tuontia varten.

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs154
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Välimuisti
Karttaselaimessa on käytössä sisäinen välimuisti, toisin sanoen jokainen verkon 
yli ladattu karttalehti tallennetaan puhelimen muistiin tai muistikortille, mikäli 
sellainen löytyy. Tällöin seuraavilla kerroilla tarkastellessa samaa karttalehteä, se 
voidaan ladata suoraan puhelimen muistista ilman verkkoyhteyttä.

Huomaathan, että välimuistin kokoa on rajoitettu tallennustilan ja suorituskyvyn 
optimoimiseksi. Välimuistin täyttyessä poistetaan vanhimpia karttalehtilatauksia 
muistista. Välimuistissa säilyy tallessa vähintään 1000 karttalehteä.

Karttaselaimen välimuisti löytyy muistikortilta hakemistosta:

/Karttaselain/files/maps

Voit halutessasi varmuuskopioida hakemiston jos aiot vaikkapa vaihtaa laitteen 
muistikortin. Ota tällöin kopio alkuperäisestä hakemistosta ja kopioi se 
sellaisenaan uudelle muistikortille.

Voit hallinnoida välimuistia sovelluksen asetuksissa (voit tyhjentää tiettyjä 
aineistoja ja mittakaavatasoja vaikkapa aineistojen päivitystä varten). Voit myös 
ladata karttalehtiä automaattisesti muistiin karttojen automaattilatauksen avulla. 
Lue lisää kappaleessa ”Välimuistin automaattilataus”.

Huomaathan, että välimuistia ei voi siirtää eri laitteeseen, vaan välimuisti toimii 
vain siinä laitteessa johon se on ladattu.

HUOM: Välimuistia ei poisteta Karttaselaimen asennuksen poiston yhteydessä. 
Voit poistaa sen itse muistikortilta tarvittaessa.

Välimuistin automaattilataus
Voit ladata karttoja välimuistiin automaattisesti karttojen automaattilatauksella, 
jonka voit avata valitsemalla “Asetukset” -> “Välimuistin automaattilataus”.
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Näin käytät karttaselainta tehokkaasti
Karttaselain tarvitsee toimiakseen verkkoyhteyden sekä luonnollisesti kuluttaa 
akkua päällä ollessaan. Tässä luvussa on joitain vinkkejä Karttaselaimen 
tehokkaaseen käyttöön.

Huonot verkkoyhteydet
Kun käytetään Karttaselainta maasto-olosuhteissa, on huomioitavaa että 
verkkoyhteydet saattavat olla huonot. Tällöin karttaselaimen sisäisestä 
välimuistista saadaan se etu, että karttalehdet latautuvat verkkoyhteydestä 
riippumatta näytölle. Tämä säästää sekä aikaa, että matkapuhelimen akkua.

Voit ladata haluamasi alueen välimuistiin käyttämällä karttalehtien 
automaattilatausta (lue lisää kappaleessa ”Välimuistin automaattilataus”)tai 
liikuttelemalla karttaa alueella silloin, kun verkkoyhteys on käytössä.

Lue lisää välimuistiominaisuuksista luvusta ”Välimuisti”.

Akun säästäminen
Karttaselainta on mahdollista käyttää offline-tilassa, jolloin karttaselain ei yritä 
ladata kartta-aineistoja verkkoyhteyttä käyttäen. Offline-tila on käyttökelpoinen 
silloin, kun Karttaselainta käytetään maastossa jossa verkkoyhteydet ovat 
heikot. Offline-käyttö vähentää laitteen virrankulutusta. Karttaselaimen 
välimuistitoiminnallisuus on käytettävissä myös Offline-tilassa, jolloin ennalta 
ladattuja karttalehtiä käyttäen saavutetaan normaali käyttökokemus.

Offline-tilan tunnistaa Karttaselaimen yläreunan tilapalkissa näkyvästä ”offline-
tila” –tekstistä. Offline-käyttö asetetaan päälle valitsemalla valikosta ”Siirry 
offline-tilaan”. Voit poistua offline-tilasta valitsemalla ”Poistu offline-tilasta”.

Karttaselaimen ollessa päällimmäisenä näytön taustavaloa ei sammuteta, joka 
kuluttaa virtaa. Mikäli haluat pitää Karttaselaimen päällimmäisenä sovelluksena 
ja säästää virtaa, voit asettaa sovelluksen ”kevytuneen” lukitsemalla puhelin 
virtanäppäimestä. Tällöin GPS-sijainti ja karttanäkymä eivät päivity. Mikäli 
reitin nauhoitus on päällä, sitä jatketaan myös puhelimen ollessa valmiustilassa 
sekä sovelluksen ollessa taustalla.
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Turhien karttalatausten estäminen
Jokainen karttalataus kuluttaa akkua sekä verkkoyhteyttä. Tästä syystä kannattaa 
käyttää Karttaselainta siten, että turhia karttalatauksia ei tehtäisi. Seuraavassa on 
vinkkejä tällaiseen käyttöön:

• Jos haluat siirtyä selailemaan karttaan alueelta, joka on kaukana nykyisestä 
kartan sijainnista, kannattaa uuteen sijaintiin siirtyä hakutoiminnon avulla 
(valitsemalla valikosta Hae). Tällöin et lataa turhia karttalehtiä jotka sijaitsevat 
paikkojen välillä.

• Mikäli puhelimessasi on asentotunnistin sekä näytön automaattinen 
kääntämistoiminto, kannattaa näytön automaattinen kääntäminen kytkeä pois 
päältä Karttaselaimen käytön ajaksi. Tällöin vältytään turhilta karttalehtien 
latauksilta.

Karttaselaimen suorituskyky
Kun käytät Karttaselainta hieman vanhemmassa puhelimessa, kannattaa 
varmistaa ettei puhelimessasi ole päällä useita muita muistia kuluttavia 
sovelluksia.

Jos karttalehtiä yritetään ladata näytölle ja muistikortin tallennustila on vähissä, 
näytetään näytöllä ilmoitus ”Karttojen tallennus välimuistiin ei onnistu. Tarkista, 
että muistikortilla on vapaata tilaa tallennusta varten.” Tällöin karttalehdet 
ladataan edelleen näkyviin, mutta niitä ei voida tallentaa välimuistiin. Vapauta 
tällöin tilaa muistikortilta poistamalla tiedostoja.
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