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Yleisesittely	  
Karttaselain	  on	  matkapuhelimessa	  toimiva	  maastokarttanavigaattori.	  Karttaselain	  tarjoaa	  Suomen	  
tarkimmat	  maastokartat	  ja	  ilmakuvat	  sekä	  kätevät	  toiminnot	  omien	  paikkojen	  ja	  reittien	  hallintaan.	  

Karttaselain	  on	  saatavilla	  seuraaville	  laitteille:	  

• Apple	  iPhone	  ja	  iPad	  
• Android	  älypuhelimet	  ja	  tabletit	  
• Windows	  Phone	  älypuhelimet	  
• Windows	  8	  –tietokoneet	  ja	  tabletit	  
• Nokian	  käyttöjärjestelmiä	  käyttävät	  älypuhelimet,	  kaksi	  erillistä	  versiota:	  

o Alkuperäinen	  Karttaselain:	  S60	  3rd	  edition	  ja	  uudemmat.	  
o Karttaselain	  Qt:	  Qt	  S60	  5th	  edition	  sekä	  Symbian^3.	  

Tämä	  käyttöohje	  koskee	  Karttaselaimen	  Windows	  Phone	  -‐versiota.	  	  

Tuetut	  puhelinmallit	  
Karttaselain	  toimii	  Windows	  Phone	  7.5	  –tai	  uudemmissa	  laitteissa.	  

Muille	  alustoille	  tarkoitetuista	  Karttaselaimista	  löydät	  tietoa	  osoitteesta	  http://www.karttaselain.fi.	  

Sovelluksen	  ostaminen	  
Voit	  ladata	  sovelluksen	  Windows	  Phone	  Marketplace	  -‐sovelluskaupasta	  osoitteesta	  www.karttaselain.fi.	  
Karttaselaimen	  kokeiluversio	  on	  ilmainen	  ja	  se	  sisältää	  rajattoman	  karttojen	  käytön	  yhden	  (1)	  kuukauden	  
ajaksi.	  Lisäkäyttöaikaa	  voit	  tilata	  Karttaselaimen	  verkkokaupasta.	  Ohjeet	  tähän	  löydät	  osoitteesta	  
www.karttaselain.fi.	  	  

Hankkimasi	  aktivointikoodi	  syötetään	  Karttaselaimen	  valikossa	  kohtaan	  ”Oma	  Karttaselain-‐>Omat	  
tilaukset”.	  Käyttöaikaa	  voit	  ostaa	  sekä	  2	  kuukaudeksi,	  että	  12	  kuukaudeksi	  kerrallaan.	  	  

Mahdollisia	  lisäkäyttöoikeusvalintoja	  on	  kaksi.	  Hinnat	  löydät	  Karttaselaimen	  www-‐sivuilta.	  

1. Karttaselain	  KAUSI	  PLUS	  2	  kuukautta	  sisältäen	  rajoittamattomat	  karttalehtilataukset	  sekä	  2	  
kuukautta	  käyttöaikaa	  

2. Karttaselain	  VUOSI	  PLUS	  12	  kuukautta	  sisältäen	  rajoittamattomat	  karttalehtilataukset	  sekä	  12	  
kuukautta	  käyttöaikaa	  

Rajoittamattomat	  karttalehtilataukset	  on	  rajoitettu	  100000	  karttalehteen	  väärinkäytösten	  estämiseksi.	  

	  

Versiohistoria	  
Tässä	  kappaleessa	  kerrotaan	  Karttaselaimen	  viimeisimpien	  versioiden	  tärkeimmät	  uudet	  ominaisuudet.	  

Karttaselain	  1.8	  
• Suunnistus	  valittuun	  kohteeseen	  
• Omien	  paikkojen	  ja	  reittien	  parempi	  hallinta	  
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• Omien	  paikkojen	  lähetys,	  lataus	  ja	  varmuuskopiointi	  sähköpostilla	  
• Tuki	  Windows	  Phone	  8	  –laitteiden	  tarkemmille	  näytöille	  
• Korjattu	  käyttäjien	  raportoimia	  puutteita	  mm.	  lisenssin	  hallintaan	  liittyen	  

Karttaselain	  1.7	  
• Korjattu	  käyttäjien	  raportoimia	  puutteita	  mm.	  offline-‐tilaan	  liittyen	  
• Parannettu	  tukea	  paikantimien	  seurannalle	  

Karttaselain	  1.6	  
• Paikantimien	  seuranta	  
• Selkeämpi	  valikko	  ja	  toiminnot	  

Karttaselain	  1.0	  
• Maanmittauslaitoksen	  tarkin	  maastokartta	  	  
• Tarkimmat	  ja	  ajantasaisimmat	  kiinteistörajat	  	  
• Norjan	  maastokartta	  	  
• Kiinnostavia	  lisäaineistoja	  kuten	  laavut,	  autiotuvat	  ja	  reitit	  	  
• Käyttöä	  helpottavat	  Oma	  Karttaselain	  -‐palvelut	  	  
• Laaja	  mittakaavavalikoima	  (1:4000000-‐1:2000)	  	  
• Muistiin	  tallentuvat	  kartat	  (offline-‐tila)	  	  
• Huipputarkat	  ilmakuvat	  koko	  Suomesta	  	  
• Yli	  miljoonan	  karttakohteen	  aineistohaku	  	  
• Kompassisuunnan	  mukaan	  kääntyvä	  kartta	  	  
• Omien	  paikkojen	  ja	  reittien	  tallennus	  
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Karttaselaimen	  päänäyttö	  
Alla	  olevassa	  kuvassa	  on	  karttaselaimen	  päänäyttö	  selityksineen.	  

	  

	  	  

Kuva	  1	  Karttaselaimen	  päänäyttö	  

1	  

6	  

5	   8	  
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1. Mittakaavan	  näyttö.	  Näyttää	  tämänhetkisen	  karttamittakaavan	  (lukema	  on	  ohjeellinen)	  
2. Tilapalkki.	  Tämä	  palkki	  näyttää	  tietoa	  Karttaselaimen	  toiminnasta	  (esim.	  verkkoyhteyden	  ja	  

käyttöoikeuden	  tilatietoja).	  
3. Taustakartta.	  Karttaselaimen	  maastokartta	  tai	  ilmakuva	  näkyy	  taustakarttana	  päänäytössä.	  

Karttapohjaa	  voi	  vierittää	  sormella.	  Koskettamalla	  karttapohjaa	  yhdellä	  sormella	  ja	  pitämällä	  
sormea	  paikoillaan	  n.	  1	  sekunnin	  saat	  esiin	  toimintovalikon.	  

4. Paikkamerkki.	  Karttaselaimen	  kartalle	  voi	  jättää	  omia	  paikkamerkkejä	  pitämällä	  sormea	  paikoillaan	  
pohjakartalla	  tai	  selata	  eri	  lisäaineistojen	  paikkamerkkejä.	  Paikkamerkkiä	  painamalla	  saa	  näkyviin	  
merkkiin	  liittyviä	  lisätietoja.	  

5. Sijainnin	  keskityspainike,	  jonka	  avulla	  voit	  kartan	  nykyiseen	  sijaintiin	  (mikäli	  GPS-‐sijainti	  on	  
käytettävissä).	  Keskityksen	  ollessa	  käytössä,	  kartta	  seuraa	  nykyistä	  sijaintia.	  Kartan	  keskitys	  omaan	  
sijaintiin	  lakkaa	  jos	  karttaa	  liikutetaan	  karttaa	  koskettamalla.	  

6. Oman	  sijainnin	  osoitin.	  Osoittaa	  oman	  GPS-‐sijainnin	  (mikäli	  GPS	  on	  käytettävissä).	  Koskettamalla	  
oman	  sijainnin	  osoitinta	  saat	  kytkettyä	  lisää	  toimintoja	  kuten	  kartan	  käännön	  ja	  reitin	  
nauhoituksen.	  

7. Mittakaavan	  valitsin.	  Painamalla	  tätä	  painiketta	  saat	  näkyviin	  listan	  mahdollisista	  mittakaavoista	  ja	  
voit	  vaihtaa	  karttamittakaavaa	  valintasi	  mukaan.	  

8. Kohdehaku.	  Voit	  hakea	  eri	  kohteita	  kadunnimen,	  paikannimen	  tai	  muun	  avainsanan	  perusteella.	  
Kohdehaku	  kattaa	  yli	  1000000	  kohdetta	  Suomesta	  ja	  Norjasta.	  

9. Valikkopainike.	  Saat	  näkyviin	  valikon	  josta	  löytyy	  lisää	  toimintoja.	  

Oma	  sijainti	  
Oman	  sijainnin	  päivitys	  käynnistyy	  kun	  oman	  sijainnin	  päivitys	  on	  valittu	  käyttöön	  valikosta	  (valinta	  
muistetaan	  jatkossa).	  Tällöin	  käynnistetään	  puhelimen	  GPS-‐laite	  sijainnin	  paikannusta	  varten.	  	  

Oma	  sijaintisi	  näytetään	  karttapohjalla	  hehkuvana	  sinisenä	  pisteenä.	  Voit	  myös	  asettaa	  automaattisen	  
keskityksen	  päälle	  klikkaamalla	  sijainnin	  keskityspainiketta,	  jolloin	  karttapohja	  seuraa	  liikkeitäsi.	  Kun	  
automaattinen	  keskitys	  on	  päällä,	  karttalehtiä	  ladataan	  automaattisesti	  tarpeen	  vaatiessa.	  

GPS-‐signaalin	  havaitseminen	  voi	  kestää	  jonkin	  verran	  aikaa	  riippuen	  paikasta	  ja	  satelliittien	  asemasta.	  
Pääsääntöisesti	  GPS-‐sijainti	  saavutetaan	  jos	  laitteen	  ja	  satelliittien	  välissä	  on	  esteetön	  näkyvyys.	  

Oman	  sijainnin	  osoitinta	  koskettamalla	  saat	  käyttöösi	  sijaintiin	  liittyviä	  lisätietoja	  ja	  toimintoja	  (ks.	  Kuva	  
alla).	  
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Kuva	  2	  Omaan	  sijaintiin	  liittyvät	  lisätoiminnot	  

	  

Toimintovalikko	  
Karttaselaimen	  toimintovalikon	  saa	  auki	  klikkaamalla	  kolmen	  pisteen	  symbolilla	  esitettyä	  valikkopainiketta	  
Karttaselaimen	  päänäytöllä.	  Toimintovalikon	  voi	  sulkea	  klikkaamalla	  uudelleen	  valikkopainiketta	  tai	  
vetämällä	  valikko	  sormella	  takaisin	  ruudun	  alareunaan.	  Seuraavassa	  kuvassa	  näkyy	  karttaselaimen	  
toimintovalikon	  valinnat.	  
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Kuva	  3	  Karttaselaimen	  toimintovalikko	  

• Oma	  sijainti:	  näyttää	  onko	  oman	  sijainnin	  päivitys	  (GPS)	  päällä	  ja	  mahdollistaa	  sijaintipäivitysten	  
kytkemisen	  päälle/pois.	  

• Paikat	  ja	  reitit:	  omien	  tallennettujen	  paikkojen	  ja	  reittien	  hallintatykalut.	  
• Omat	  tilaukset:	  omien	  tilausten	  käyttöönotto	  ja	  hallintatyökalut.	  
• Paikantimet:	  ulkoisten	  paikantimien	  käyttöönotto	  ja	  hallintatyökalut.	  	  
• Karttapohjat.	  Mahdollistaa	  karttapohjan	  vaihtamisen	  (maastokartta,	  ilmakuva,	  kiinteistörajat,	  ...)	  
• Offline-‐tila.	  Aktivoi	  tai	  sulkee	  Offline-‐tilan.	  Offline-‐tilassa	  internet-‐yhteyttä	  ei	  käytetä	  uusien	  

karttalehtien	  lataamiseen.	  Aiemmin	  ladattuja	  karttalehtieä	  voi	  edelleen	  selailla	  offline-‐tilassa.	  
• Välimuistin	  hallinta.	  Näyttää	  välimuistiin	  ladattujen	  karttalehtien	  määrän	  ja	  mahdollistaa	  

välimuistin	  siivoamisen	  uusien	  karttalehtien	  lataamiseksi	  ja	  muistin	  vapauttamiseksi.	  
• Lisäaineistot.	  Avaa	  aineistojen	  valinta-‐	  ja	  latausnäytön.	  Tätä	  kautta	  voi	  kytkeä	  karttapohjalle	  

esimerkiksi	  autiotupa-‐	  ja	  laavuaineistot.	  	  

Karttapohjat	  
Karttapohjat-‐valikosta	  voit	  ottaa	  käyttöön	  valintasi	  mukaan	  jonkin	  seuraavista	  karttapohjista:	  
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• Maanmittauslaitoksen	  tuottama	  Suomen	  tarkin	  maastokartta-‐aineisto	  1:2000-‐1:1500000	  
mittakaavoissa.	  

• Maanmittauslaitoksen	  maastokartta	  sekä	  kiinteistörajat.	  Mukana	  myös	  kiinteistötunnukset.	  
Kiinteistörajat	  ovat	  näkyvissä	  aina	  mittakaavatasolle	  1:15000	  asti.	  

• Maanmittauslaitoksen	  tuottama	  Suomen	  tarkin	  ja	  ajantasaisin	  ilmakuva-‐aineisto.	  Ilmakuvan	  
alkuperäistarkkuus	  vastaa	  1:2000	  mittakaavaa	  joten	  kuvasta	  erottuvat	  pienimmätkin	  maaston	  
muodot	  ja	  maamerkit.	  Aineisto	  on	  käytettävissä	  1:40000	  ja	  sitä	  tarkemmilla	  mittakaavoilla.	  

• Norjan	  maastokartta.	  Tarkka	  Norjan	  maastokartta	  1:2000-‐1:1250000	  mittakaavoissa.	  

	  

	  

Kuva	  4	  Karttapohjat-‐valikko	  

Allaolevassa	  kuvassa	  näkyy	  kiinteistörajojen	  esitystapa	  Karttaselaimessa.	  
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Kuva	  5	  Kiinteistörajat	  

	  

Paikat	  	  ja	  reitit	  
Karttaselaimella	  on	  mahdollista	  tallentaa	  tärkeitä	  paikkoja	  kartalle	  sekä	  nauhoittaa	  kuljettu	  reitti.	  

Valikon	  toiminnosta	  Oma	  Karttaselain	  pääset	  katsomaan	  tallennettuja	  omia	  reittejä	  sekä	  paikkoja.	  	  

Paikkamerkin	  tallennus	  
Pidä	  sormea	  painettuna	  kartalla	  halutussa	  pisteessä	  vähintään	  puoli	  sekuntia.	  Sen	  jälkeen	  ohjelma	  kysyy	  
tallennettavan	  pisteen	  nimen.	  

Seuraavassa	  kuvassa	  näkyy	  tallennettu	  paikkamerkki.	  
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Kuva	  6	  Tallennettu	  reittipiste	  

Reitin	  nauhoitus	  
Reitin	  nauhoitus	  aktivoidaan	  koskettamalla	  kartalla	  näkyvää	  sinistä	  oman	  sijainnin	  ilmaisinta.	  Huomioithan,	  
että	  GPS-‐signaali	  tulee	  olla	  aktiivinen,	  jotta	  reitinnauhoitus	  toimii.	  Kun	  reitinnauhoitus	  on	  päällä,	  näkyy	  
näytön	  oikeassa	  yläkulmassa	  ”tassunjälki”	  joka	  ilmaisee	  reitintallennuksen	  olevan	  käynnissä.	  Reitin	  
nauhoitus	  	  lopetetaan	  painamalla	  oman	  sijainnin	  ilmaisinta	  ja	  valitsemalla	  ”Lopeta	  reitinnauhoitus”.	  

Kohdehaku	  
Kohdehakutoiminto	  käynnistetään	  päänäytön	  alareunan	  valikkopalkin	  suurennuslasikuvakkeesta.	  Haussa	  
tulee	  käyttää	  mahdollisimman	  tarkkaa	  osoitetta,	  mukaan	  lukien	  katu,	  numero	  ja	  paikkakunta.	  	  	  

Suunnistus	  valittuun	  kohteeseen	  
Voit	  suunnistaa	  mihin	  tahansa	  kartalla	  näkyvään	  paikkamerkkiin	  koskettamalla	  paikkamerkkiä	  ja	  
valitsemalla	  toiminnon	  ”Suunnista	  kohteeseen”.	  Suunnistustoiminnon	  ollessa	  käytössä	  karttapohjalla	  näkyy	  
sininen	  viiva	  joka	  osoittaa	  suunnan	  kohteeseen	  ja	  Karttaselaimen	  yläpalkissa	  näytetään	  etäisyyttä	  omasta	  
sijainnista	  suunnistettavaan	  kohteeseen.	  Suunnistuksen	  voi	  lopettaa	  pitämällä	  sormea	  pohjassa	  missä	  
tahansa	  karttapohjalla	  ja	  valitsemalla	  avautuvasta	  toimintovalikosta	  ”Keskeytä	  suunnistus”.	  HUOM:	  Oman	  
sijainnin	  näytön	  tulee	  olla	  päällä	  jotta	  suunnistustoiminto	  on	  käytettävissä.	  
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Kuva	  7	  Suunnistustoiminto	  

Omien	  paikkojen	  lähetys	  ja	  vastaanotto	  sähköpostilla	  
Voit	  lähettää	  ja	  vastaanottaa	  tallentamiasi	  paikkamerkkejä	  sähköpostilla	  käyttämällä	  “Omat	  paikat	  ja	  reitit”	  
–valikon	  “Lähetä	  ja	  vastaanota”	  –toimintoa.	  Tätä	  painiketta	  painamalla	  avautuu	  lähetys-‐	  ja	  
vastaanottovalikko	  jonka	  kautta	  omia	  paikkamerkkejä	  voi	  jakaa	  (HUOM:	  toiminto	  tukee	  toistaiseksi	  vain	  
paikkamerkkien,	  ei	  reittien	  lähetystä	  ja	  vastaanottoa).	  Voit	  lähettää	  kaikki	  tallentamasi	  paikkamerkit	  
valitsemalla	  “Lähetä	  paikkamerkit”.	  Painettuasi	  nappia	  sinun	  tulee	  valita	  sähköpostitili	  jota	  käytät	  
lähetykseen.	  Kun	  tili	  on	  valittu,	  sinulle	  avautuu	  sähköpostiviesti	  jonka	  vastaanottajat	  ja	  otsikoin	  voit	  
halutessasi	  itse	  valita.	  Älä	  kuitenkaan	  muokkaa	  viestin	  sisältöä	  jotta	  paikkamerkkien	  lähetys	  onnistuisi.	  
Paikkamerkkien	  vastaanotto	  toiseen	  laitteeseen	  tapahtuu	  kopioimalla	  saamasi	  paikkamerkkisähköpostin	  
sisältö	  “Lähetä	  ja	  vastaanota”	  –valikon	  ylimmäisenä	  näkyvää	  tekstikenttään	  ja	  painamalla	  “Vastaanota	  
paikkamerkit”	  –painiketta.	  
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Kuva	  8	  Omien	  paikkamerkkien	  lähetys	  ja	  vastaanotto	  

	  

	  

Oma	  tili	  ja	  tilausten	  hallinta	  
Voit	  hallita	  Oma	  Karttaslain	  –tiliäsi	  ja	  ottaa	  käyttöön	  tekemiäsi	  tilauksia	  Oma	  tili–valikossa.	  Valikkoon	  
pääsee	  valitsemalla	  Oma	  Karttaselain	  –toiminnon	  Karttaselaimen	  valikosta	  ja	  siirtymällä	  paneelinäkymässä	  
oikealle	  Omat	  tilaukset	  –välilehdelle.	  
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Kuva	  9	  Oma	  tili-‐valikko	  

Uuden	  tilauksen	  voi	  ottaa	  käyttöön	  seuraavasti:	  

1. Avaa	  Karttaselaimen	  valikko	  painamalla	  karttanäkymän	  oikeasta	  alakulmasta	  
2. Valitse	  Oma	  Karttaselain	  -‐alavalikko	  
3. Siirry	  Oma	  tili	  –välilehdelle	  liu’uttamalla	  näkymää	  oikealle	  ja	  kirjaudu	  Oma	  Karttaselain	  tunnuksillasi	  
4. Syötä	  aktivointikoodi	  painamalla	  ”Syötä	  aktivointikoodi”	  –painiketta	  tai	  valitse	  olemassa	  oleva	  

tilaus	  listasta	  
5. Valittuasi	  tilauksen	  käyttöön	  saat	  ilmoituksen	  tilauksen	  vaihdon	  onnistumisesta.	  Varmista	  vielä	  

tämän	  jälkeen	  Karttaselaimen	  päävalikosta	  että	  Karttaselain	  on	  online-‐tilassa.	  Voit	  tämän	  jälkeen	  
ladata	  karttoja	  normaalisti.	  

	  

Ulkoiset	  paikantimet	  
Karttaselain	  tukee	  ulkoisten	  GPS-‐paikanninlaitteiden	  seuraamista	  karttanäkymän	  päällä.	  Tästä	  toiminnosta	  
käytetään	  joskus	  myös	  nimeä	  koira-‐GPS	  jolla	  viitataan	  koiraan	  kytketyn	  GPS-‐paikantimen	  seuraamiseen.	  
Karttaselaimessa	  on	  mahdollista	  seurata	  kahdentyyppisiä	  paikanninlaitteita:	  

• Ulkoisia	  keveitä	  GPRS-‐yhteydellä	  varustettuja	  GPS-‐pakantimia.	  kuten	  Xexun	  TK102	  ja	  Globalsat	  TR-‐
151	  –yhteensopivia	  GPS-‐paikantimia	  

• Karttaselaimen	  omaa,	  Java-‐yhteensopivissa	  GPS:llä	  varustetuissa	  puhelimissa	  toimivaa	  
paikannussovellusta	  (Karttaselain	  Tracker)	  
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Viimeisimmän	  listan	  yhteensopivista	  laitteista	  löydän	  Karttaselaimen	  verkkosivuilta	  osoitteesta:	  
http://www.karttaselain.fi/features/tracking	  

Paikantimien	  konfigurointiohjeet	  löydät	  Karttaselaimen	  ohjesivuilta	  (http://www.karttaselain.fi/manuals)	  ja	  
oman	  laitteesi	  käyttöohjeesta.	  

Ulkoisen	  paikantimen	  seuranta	  Karttaselaimessa	  
Kun	  ulkoinen	  paikannin	  on	  konfiguroitu	  onnistuneesti	  voidaan	  sen	  paikkaa	  seurata	  Karttaselaimessa.	  
Ulkoisen	  paikantimen	  seuranta	  vaatii	  voimassa	  olevan	  tilauksen	  ja	  paikannin	  tulee	  olla	  liitetty	  Oma	  
Karttaselain	  –palveluun	  ennen	  kuin	  sitä	  voi	  seurata	  Karttaselaimessa.	  Paikantimen	  liittäminen	  Oma	  
Karttaselain	  –palveluun	  tapahtuu	  osoitteessa:	  https://www.karttaselain.fi/myservice	  

Tämän	  jälkeen	  sinun	  tulee	  kirjautua	  Oma	  Karttaselain	  –tunnuksillasi	  Karttaselaimen	  Windows	  Phone	  –
version	  Omat	  tilaukset	  –valikossa	  ja	  varmistaa	  että	  sinulla	  on	  voimassa	  oleva	  tilaus.	  Tämän	  jälkeen	  saat	  
palveluun	  liittämäsi	  paikantimet	  näkyviin	  Paikantimet	  –valikkoon	  ja	  voit	  seurata	  niitä	  Windows	  Phone	  –
laitteellasi.	  

	  

Kuva	  10	  Paikantimet	  -‐valikko	  
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Välimuisti	  
Karttaselaimessa	  on	  käytössä	  sisäinen	  välimuisti,	  toisin	  sanoen	  jokainen	  verkon	  yli	  ladattu	  karttalehti	  
tallennetaan	  puhelimen	  muistiin	  myöhempää	  käyttöä	  varten.	  Tällöin	  seuraavilla	  kerroilla	  tarkastellessa	  
samaa	  karttalehteä,	  se	  voidaan	  ladata	  suoraan	  puhelimen	  muistista	  kuluttamatta	  Karttaselaimen	  tilaukseen	  
liittyvää	  ladattujen	  karttalehtien	  määrää.	  

Välimuistiin	  tallennetaan	  vähintään	  1000	  viimeksi	  ladattua	  karttaruutua.	  Tätä	  vanhempia	  karttaruutuja	  
saatetaan	  poistaa	  automaattisesti	  riittävän	  suorituskyvyn	  ylläpitämiseksi	  ja	  puhelimen	  tallennustilan	  
rajoitusten	  vuoksi.	  

Huomaa	  myös	  että	  välimuisti	  on	  mittakaava-‐	  ja	  aineistoriippuvainen.	  Jos	  siis	  lataat	  välimuistiin	  esimerkiksi	  
1:8000	  mittakaavan	  maastokarttaa,	  saman	  mittakaavan	  ilmakuvia	  ei	  tallennu	  välimuistiin	  ellet	  erikseen	  
vaihda	  aineistoa	  ja	  lataa	  ilmakuvia	  samasta	  kohdasta.	  Myöskään	  muiden	  mittakaavojen	  karttaruutuja	  ei	  
tallenneta	  välimuistiin	  ellet	  erikseen	  vaihda	  mittakaavaa	  ja	  lataa	  karttaa	  samasta	  kohdasta.	  

Välimuistin	  hallinta	  
Voit	  tarkastella	  välimuistiin	  ladattujen	  karttojen	  määriä	  sekä	  tyhjentää	  välimuistia	  toimintovalikon	  
”välimuistin	  hallinta”	  –toiminnolla.	  	  

Lisäaineistot	  
Pääset	  selaamaan	  ja	  lataamaan	  Karttaselaimen	  kattavia	  lisäaineistoja	  valikosta	  ”lisäaineistot”.	  Jos	  valitset	  
lisäaineiston	  käyttöön	  ensimmäisen	  kerran,	  se	  ladataan	  verkon	  yli	  ja	  tallennetaan	  puhelimeen	  myöhempiä	  
käyttökertoja	  varten.	  Ensimmäisen	  latauskerran	  jälkeen	  lisäaineistojen	  käyttöönotto	  on	  nopeaa	  eikä	  
edellytä	  verkkoyhteyttä	  käytön	  aikana.	  
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Kuva	  11	  Autiotupa-‐	  ja	  laavuaineisto	  

	  

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	  liikuttelemalla	  karttaa	  alueella	  silloin,	  kun	  verkkoyhteys	  on	  
käytössä.	  Esimerkiksi	  ennen	  retkeilyä,	  kannattaa	  suunniteltu	  reitti	  käydä	  läpi	  niissä	  mittakaavoissa,	  joissa	  
Karttaselainta	  maastossa	  käyttää.	  Tällöin	  voit	  pitää	  Karttaselainta	  Offline-‐tilassa	  säästäen	  akkua.	  

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	  
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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	  ”Offline-‐tila”.	  Voit	  poistua	  offline-‐tilasta	  valitsemalla	  
toiminnon	  ”Offline-‐tila”	  uudelleen.	  

Karttaselaimen	  ollessa	  päällimmäisenä	  näytön	  taustavaloa	  ei	  sammuteta.	  Mikäli	  haluat	  pitää	  
Karttaselaimen	  päällimmäisenä	  sovelluksena	  ja	  säästää	  virtaa,	  voit	  sulkea	  puhelimen	  näytön	  sen	  
sulkemispainikkeesta.	  Näytön	  sulkemispainike	  löytyy	  tavanomaisesti	  näytön	  sivusta.	  Mikäli	  reitin	  nauhoitus	  
on	  päällä,	  sitä	  jatketaan	  myös	  näytön	  ollessa	  suljettuna.	  

	  Huomaa	  kuitenkin,	  että	  reitin	  nauhoitus	  katkeaa	  jos	  Karttaselain	  siirretään	  taustasovellukseksi.	  Tämä	  
johtuu	  Windows	  Phone	  –alustan	  rajoituksesta.	  

Turhien	  karttalatausten	  estäminen	  
Jokainen	  karttalataus	  kuluttaa	  ladattavissa	  olevia	  karttalehtiä,	  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.	  Tällöin	  et	  lataa	  turhia	  karttalehtiä	  jotka	  
sijaitsevat	  paikkojen	  välillä.	  

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


