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GT Reittikarttojen ominaisuudet

• Kunta-alan toimijat voivat hyödyntää Reittikartan eri omi-
naisuuksia ja laskentatoimintoja ja kykyä näyttää kuntien 
rajat.

• Tavalliset ”mattimeikäläiset” voivat suunnitella vapaa-ajan 
menojaan ja harrastuksiaan ja tallettaa kartalle itselleen 
tärkeitä reittejä ja kohteita.

GT Reittikartasta voi ottaa karttatulosteita paperille ja esi-
merkiksi pdf-muotoon. Karttaotteita voi käyttää vaikkapa 
autossa ajoreittien seurannassatai tai esityksen pitäjä voi 
ottaa kartasta sekä paperitulosteet että pdf-muotoisen 
kartta otteen jaettavaksi kuuntelijoilleen.

GT Reittikartat ovat 100 % kotimaisia tuotteita, mukaan 
lukien niiden ylläpito. Ne ovat palvelleet selkeillä kartoillaan 
ja helposti käytettävillä toiminnoillaan alati laajenevaa käyt-
täjäkuntaa jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

GT Reittikarttojen kartat

Esimerkkikuvat eri karttatasoista

Ks. seuraavat sivut

GT Reittikartat sisältävät koko Suomen kattavan 
kartta-aineiston useilla eri mittakaavoilla

GT Reittikartta

• etsii
• näyttää
• laskee
• tallettaa

käyttäjälleen tärkeitä

• paikkoja
• reittejä
• aikoja ja aikatauluja
• kustannuksia
• saavutettavuusalueita
• kuljettuja matkoja

ja muita ajoreitteihin, kulkemiseen, etäisyyksiin ja sijaintiin 
sekä kustannuksiin liittyviä asioita ja esittää ne havainnolli-
sesti kartalla.

GT Reittikartta on nettiyhteydestä riippumaton

GT Reittikartta ja sen kartta-aineistot asennetaan paikalli-
sesti tietokoneen kovalevylle ja ohjelmaa voi käyttää täysin 
ilman internetyhteyttä, toisin kuin esimerkiksi Google Mapsia 
tai muita vastaavia karttapalveluja.

Uutta: Lähiverkkoversio kelluvalla lisenssillä! GT Reittikartta 
Pron lähiverkkoversiolla käyttäjät voivat hyödyntää esimer-
kiksi kaikille yhteisiä reitti-, paikka- ja saavutettavuusaluetie-
toja. Ohjelman palvelinosa asennetaan palvelimen jaetulle 
kansiolle ja varsinainen Reittikartta Pro -ohjelma paikallisesti 
tietokoneille. Lähiverkkoversion kelluva lisenssi määrää yhtä-
aikaisten käyttäjien enimmäismäärän.

Kustannustehokkaita hyötyjä ja käyttötapoja

GT Reittikartan monipuoliset ominaisuudet sekä kattava 
kartta- ja osoiteaineisto tekevät siitä hyödyllisen laajalle käyt-
täjäkunnalle ja eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi:
• Ammattiautoilija voi hyödyntää ajossa ollessaan ohjelman 

helposti muokattavia reittejä ja gps-seurantaa.
• Kuljetusten suunnittelija käyttää reitti-, saavutettavuus-

alue- ja kustannuslaskentaa sekä eri hakutoimintoja 
haarukoidessaan yrityksen kalustolle tehokasta käyttöä 
päivittäin muuttuvissa logistiikan tilanteissa.

• Myyntihenkilöstö ja myynnin esimiehet voivat tallentaa ja 
tarkastella asiakaskuntaansa ja kohderyhmäänsä kartalla 
ja tehdä esimerkiksi myyntipiirisuunnittelua hyödyntäen 
Reittikartan kykyä laskea saavutettavuusalueita ja näyttää 
postinumeroalueita kartalla.
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Suomi 1:10 milj.

Suomi 1:5 milj.

Suomi 1:3 milj.

YT 1:1,6 milj.

AT 1:800 000

GT 1:200 000



GT Reittikarttojen ominaisuudet3

Seutukartta 1:100 000

Osoitekartta 1:20 000

Topografinen kartta 1:50 000

GT Reittikartta Suomi ja Suomi Pro -versioiden kartta-aineis-
tot on päivitetty 10/2013.

Topo-version kartat on päivitetty 2011.

GT Reittikarttojen yhteisiä ominaisuuksia

Kaikille GT Reittikartoille yhteisiä ominaisuuksia ovat mm.:

• Ajoreittien ja aikataulujen suunnittelu
• Matkaan kuluva aika, kustannukset ja polttoaineen kulutus
• Reitin optimointi joko nopeinta, halvinta tai lyhintä vaihto-

ehtoa käyttäen
• Eri tieluokkien ajonopeuksien säätö
• Saavutettavuusalueiden laskenta
• Välimatkojen mittaus
• Nimistöhaut
• Omien paikkojen lisääminen, luokittelu ja lisätietojen syöt-

tö omiin paikkoihin
• GPS-seuranta, oman sijainnin seuranta ajon aikana ja 

kuljetun reitin tallennus

Ruutukuva käyttöliittymästä

Ruutukuva tieluokkien nopeusasetuksista
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Ruutukuva reitin tiedoista ja kustannuksista

GT Reittikartan versiot

Suomi Pro
Vuonna 2009 lanseerattu Suomi Pro on toiminnoiltaan 
pisimmälle jalostettu Reittikartta, se on oikea valinta am-
mattimaiseen käyttöön. Pro-version osoitekarttataso kattaa 
koko maan ja siinä on perustoimintojen lisäksi myös joitain 
lisäominaisuuksia kuten monireittitoiminto ja piirtotyökalu. 
Pro-versiossa on koko maan kattava osoitekarttataso, joten 
se on kartta-aineistoltaan kattavin Reittikartta.

Suomi
GT Reittikartta Suomi on tuoteperheen edullisin vaihtoehto 
joka sopii hyvin sekä yritys- että yksityiskäyttöön.

Reittien teko ja reitinlaskenta

Piirtää reitin pisteestä toiseen joko lyhintä tai nopeinta 
reittiä.

• Reitillä voi olla X määrä välipisteitä. Reittipisteitä voi lisätä 
tai poistaa myös jälkikäteen.

• Reittipisteiden sijaintia voi muuttaa.
• Reittipisteitä voi siirtää reitillä halumaansa järjestykseen 

reittilistanäkymässä.
• Talletetun reitin voi avata ja näyttää kartalla ja sitä voi 

halutessaan edelleen muokata.
• Reitin ajo-ohjeen voi avata erilliseen ikkunaan ja tulostaa 

paperille.

Reittioptimointi

Käyttäjä voi reitittää X määrän reittipisteitä esimerkiksi 
osoitteina mielivaltaisessa järjestyksessä. Reitinoptimointi 
järjestää reititetyt pisteet järkevään ajojärjestykseen siten 
että toteutuu joko lyhin, nopein tai halvin reitti.

Kustannuslaskenta

Tarkasteltavan reitin ajomatkan, ajoajan ja reitillä olevien 
tieluokkien perusteella Reittikartta laskee euromääräisiä 
kustannuksia käyttäen joko yhtä tai useamman muuttujan 
yhdistelmänää. Käyttäjä voi asettaa laskennalle seuraavat 
arvot:

Polttoainekustannukset
• € / litra
• kulutus l / 100 km

Muut kustannukset
• € / km
• € / ajotunti
• kiinteä kustannus € / reitti
• 
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Saavutettavuusaluelaskenta

• Käyttäjä määrittelee saavutettavuusalueen lähtöpisteen 
sekä etäisyyden tai ajoajan jonka mukaan alue lasketaan. 
Reittikartta laskee alueen ja esittää sen kartalla annettujen 
arvojen mukaisesti.

• Saavutettavuusalue esitetään kartalla joko monikulmiona 
tai tieverkkoa pitkin värjäämällä.

• Saavutettavuusalueen sisälle jäävät paikannimet (monikul-
mio) tai tiet ja kadut (tieverkko) ovat listanäkymässä.

Saavutettavuusalue tiestöä pitkin

Saavutettavuusalue monikulmio

Nimistöhaut

Reittikartoissa eri kohteita voi hakea useista osoitelähteistä:

• Osoitehaku. Haku tarjoaa kirjoitettaessa vaihtoehtoja, 
jolloin puutteellinenkin osoite löytyy useimmiten ”haaru-
koimalla”.

• Asutusnimet
• Maastokohteet
• Vesistöt
• Kansallis- ja luonnonpuistot

Nimistöhaku

Lisäksi Reittikartoissa voi hakea postinumeroalueita ja kun-
tia:

• Ohjelma piirtää yhden tai useampia postinumeroalueita 
kartalle. Kirjoittamalla vain postinumeron alun Reittikartta 
listaa kaikki samanalkuiset alueet joista voi valita yhden tai 
useampia kartalle piirrettäväksi.

• Kuntahaku korostaa kunnan rajat kartalle.

Omat paikat kartalla

Kartalle voi lisätä omia paikkoja eli kohteita joko hiirellä 
osoittamalla, käyttäen osoitehakua tai syöttämällä kohteen 
koordinaatit. Omat paikat voi lisäksi luokitella paikkaluokkiin, 
joille voi valita symbolin (20 erilaista) ja symbolille oman 
värin

Kohteelle voi:
• Antaa halutun nimen.
• Kirjoittaa vapaamuotoisia lisätietoja.
• Liittää linkin, joka avaa esimerkiksi www-sivun tai jonkin 

tietokoneella olevan dokumentin.

Lisäksi:
• Kohteen tiedot voi avata suoraan kartalta ja kohteet saa 

näkyviin tai pois näkyvistä paikkaluokka kohtaisesti.
• Kohteista voi muodostaa reittejä suoraan kohteen tiedot 

näkymästä.
• Kohteita voi tuoda Reittikartalle Ecxel-muotoisista taulu-

koista muokkaamalla tiettyjen reunaehtojen täyttyessä. 
Karttakeskukselta voi halutessaan tilata muokkaustyön, 
työn hinta veloitetaan tuntiperusteisesti.
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Omat paikat

GPS-seuranta

GPS-seuranta näyttää esimerkiksi ajon aikana oman sijainnin 
ja piirtää samalla ajojälkeä. GPS-seurannan aikana reitille 
voi tehdä merkinnän yhdellä näppäinlyönnillä. Ajojäljen voi 
tallentaa ja nimetä ja sen voi viedä ohjelmasta ulos ja tuoda 
toiseen Reittikartta ohjelmaan.

GT Reittikartta Pron työkalupalkki


