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Johdanto

Ohjeessa näytetään esimerkkien avulla vaihe vaiheelta, kuinka Lipakseen (www.liikuntapaikat.fi)
syötetään moottorikelkkareitit ja –urat gpx-aineistona ja kuinka ne julkaistaan Metsähallituksen
retkikartta.fi –järjestelmässä Lipas-järjestelmää hyödyntäen.

Reitit ja urat tulee syöttää yksi kerrallaan, jotta tiedot palvelevat käyttäjää Retkikartalla
mahdollisimman hyvin. Vaikka tämä ohje keskittyy moottorikelkkailuun, sama tapa toimia sopii myös
muiden reittityyppien tallennukseen.

Ensimmäiseksi tulee kirjautua Lipaksen sivuille (www.liikuntapaikat.fi) omilla tunnuksilla (tunnuksia
voi pyytää lipasinfo@jyu.fi).

Moottorikelkkareittien ja –urien tallennus gpx-tiedostoa hyödyntäen

Liikuntapaikat näkymästä valitaan karttanäkymän oikeasta alareunasta .GPX+àValitse tiedostoà
haetaan kansiosta haluttu tiedostoàvalitaan EUREF-FIN/WGS84 koordinaattijärjestelmä ja
painetaan tuo.

Listalle ilmestyy tiedostossa olevat reitinosat. Ne näkyvät myös kartalla punaisina katkoviivoina.

Tämän jälkeen valitaan kartalta (tai taulukosta) klikkaamalla lisättävät reitinosat SHIFT-näppäin
pohjassa, kun halutut reitinosat on valittu painaàLuo



Näytölle avautuu Kohteen tiedot - lomake. Lomakkeelle lisätään Katuosoite, Kunta ja postinumero.
(Katuosoite on usein mahdotonta määrittää moottorikelkkareitille tai -uralle, niin siinä voi käyttää
lähintä tunnettua paikkaa mistä reitti lähtee. Esimerkiksi Järven tien tai vaaran nimeä voi käyttää.)

Tämän jälkeen valitaan liikuntatyyppiàhakusanalla moottorikelkkareitti/moottorikelkkauraàPaina
jatka.

Kohdetta koskeva ominaisuustietolomake aukeaa ja siihen syötetään tarvittavat tiedot. Katso
esimerkkikuvat seuraavilta sivuilta. Pakollisia tietoja ovat nimi, ylläpitäjä, nettisivu josta saa lukea
lisätietoja reitistä, lisäksi reitin pituus olisi hyvä mainita. Lopuksi kirjoitetaan lisätietoja kohtaan
reitin/uran ylläpitäjä. Reitin/uran nimeksi keksitään jokin kuvaava nimi eli mistä mihin reitti johtaa.
Jos kohteella on virallinen nimi, käytetään sitä.

Lisäksi laitetaan rasti kohtaan saa julkaista Retkikartalla. Tällöin reitti/ura siirtyy Lipas-järjestelmästä
rajapinnan kautta Retkikartalle. Kun olennaiset tiedot on annettu, reitti tallennetaan ja painetaan
lomakkeen yläkulman rastista lomake kiinni.  Myös Kohteen tiedot-lomake suljetaan yläkulman
rastista (valitse tallenna-vaihtoehto varmistuskysymyksistä).

Tämän jälkeen voi syöttää seuraavan reitin samalla tavalla.



Esimerkkikuva Sodankylän moottorikelkkareitin oikein täytetyistä perustiedoista.



Esimerkkikuva Kelkkareitin oikein täytetyistä Lisätiedoista.



Aiemmin tallennetun reitin muokkaaminen onnistuu vasta kun koko
reitti on tallennettu nimeä ja lisätietoja myöten!

Kun Lipas-järjestelmään tuodaan gpx-aineistoa, tuonnin aikana ei voi muokata reitin kulkua
(geometriaa).

Jos gpx-aineistona tuotua reittiviivaa tai muita tietoja pitää muokata, muokkaukseen pääsee
klikkaamalla reittiä kartalla ja valitsemalla ”näytä kaikki tiedot”. Kohteen tiedot-lomake avautuu.
Kohteen tiedot-lomakkeella näkyy 3 välilehteä. Liikuntapaikat-välilehdellä näkyy kohteelle
tallennettujen liikuntapaikkojen nimet (ks. alla Revontulireitti (Rovaniemi-Sodankylä kunnanraja). Jos
haluat muokata reitin ominaisuustietoja (nimeä, omistajaa yms.), klikkaa reitin nimeä. Jos haluat
muokata osoitetta, klikkaa ”Osoitetiedot” -välilehteä. Jos haluat muokata reitin kulkua maastossa,
klikkaa Geometriat-välilehteä. Klikkaa vielä ”muokkaa geometriaa” valintaa geometriat-
välilehdellä.

Gpx-reittinä tuotu geometria näkyy yleensä Lipas-järjestelmän reitistönä nimellä GPX import. Jos
haluat muokata tätä reittiä, klikkaa reitin nimeä taulukosta (ks. kuva alla). Reitin tiedot-lomake



avautuu, ja voit nyt muokata /valita/ katkaista / poistaa reittiä reittiosa kerrallaan. Työkalussa on
toiminnot myös uuden reittiosan piirtämiseen.

Jos haluat muokata yhtä reittiosaa, valitse ”muokkaa reittiosia” ja valitse muokattava osa joko
kartalta klikkaamalla tai taulukosta klikkaamalla. Muokattava reittiosa näkyy nyt kartalla sinisenä
viivana, jossa on punaisia muokkauspisteitä.

Peruslogiikka työkalun käyttöön on ”valitse työkalu, valitse mitä muokataan, tee muokkaus”. Kun
halutut muokkaukset on tehty, klikkaa ”valmis” reittiosien muokkaustyökalussa. Klikkaa uudelleen
”valmis” reitistötyökalut-lomakkeella (molemmat työkalut sulkeutuvat). Vielä pitää tallentaa tehdyt
muokkaukset, joten klikkaa vielä Tallenna ”kohteen tiedot” lomakkeen alareunassa. Nyt voit sulkea
kohteen tiedot lomakkeen yläkulman ruksista.



Mahdollisia ongelmia GPX-aineiston lataamisessa.

Vaikka Lipaksen käyttö sujuu usein ongelmitta voi aineistoja ladatessa kohdata seuraavan laisia
ongelmia.

1. Oikean koordinaattijärjestelmän valitseminen.
· Jos aineistoa ladatessa valitsee väärän koordinaattijärjestelmän, tulee Lipaksessa

virheilmoitus: Kohdetta ei voi näyttää kartalla tai geometriat eivät ilmesty
karttanäkymään

Ratkaisu: Avaa GPX-tiedoston tuonti uudelleen ja kokeile toisella koordinaattijärjestelmällä.

2. Ongelmat GPS-aineiston geometrioissa.
· Varsinkin mobiilisovelluksilla ja käsipaikannus -laitteilla tallennetuissa reiteissä voi

esiintyä virheitä, jotka estävät julkaisun Retkikartalle. Tällaisia virheitä ovat:

1. Toisensa leikkaavat geometriat.

Ratkaisu: Geometrian muokkaustyökaluilla luodaan leikkauskohtaan risteys ”katkaise reitinosa”
työkalulla.

Esimerkkikuva, jossa viivageometriat leikkaavat toisensa.



2. Päällekkäiset tallennuspisteet (Syntyvät esimerkiksi, jos pysähtyy reitillä ja
automaattinen reitintallennus on paikannuslaitteessa päällä).

Ratkaisu: Geometrian muokkaustyökaluilla poistetaan päällekkäiset pisteet reitinosasta.
Poistaminen tapahtuu valitsemalla haluttu reitinosa muokattavaksi ja hiirellä osoitetaan pistettä,
joka halutaan poistaa ja painetaan näppäimistöstä ”Delete” näppäintä.

GPX-aineistossa oleva geometria ongelma. Ongelma on syntynyt, koska moottorikelkalla on
pysähdytty kesken reitin kartoituksen ja GPS on tallentanut samaan kohtaan useita pisteitä pienelle
alueelle.

Korjattu viivageometria.



3. Ongelma viivatyypissä (harvinainen ongelma). Vektoritiedostot voivat olla
joko linestring tai multilinestring viivatyyppisiä. Lipas tukee näistä vain
Linestring:ä. Jos vektoritiedosto on väärää viivatyyppiä, niin se ei lataudu
Lipakseen tuontivaiheessa oikein, vaan aineistosta tulee katkonaista ja
reitinosia jää puuttumaan.

Ratkaisu: Viivatyyppi muutetaan esimerkiksi ilmaisella Qgis-ohjelmalla seuraavasti: Avataan
vektoritiedosto Qgis:lläàQgis karttatasoluetteloon avautuu useita tasoja. Ennen viivatyypin
muuttamista tulee luettelossa olevat ”routes any” ja ”tracks any” tasot tallentaa samalle tasolle.
Tämä onnistuu ”Liitos” työkalulla joka löytyy ohjelman työkaluvalikosta VektoriàGeoprosessoinnin
työkalutàLiitos. Tulosaineisto tallennetaan shapefile:na haluttuun kansioon. Uusi taso avautuu
karttatasoluetteloon.

Uuden tason luonnin jälkeen voidaan viivatyyppi muuttaa seuraavasti: Valitaan Qgis-työkalu
valikosta VektoriàGeometriatyökalutàMoniosaiset yksiosaisiksi…àTämän jälkeen valitaan ”Aseta
viiva- tai polygonitaso” valikosta taso, joka luotiin äskettäinàTulosaineisto tallennetaan shapefile-
tiedostomuodossa haluttuun kansioon ja se avautuu karttatasoluetteloon.

Oikea taso valittuna ja tallennuspaikka määritettynä.

Viimeinen vaihe on muuttaa shapefile GPX-tiedostoformaattiin. Tämä onnistuu klikkaamalla
viimeiseksi luotua tasoa hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla ”Tallenna nimellä”.
Tiedostomuodoksi valitaan GPX-formaatti ja koordinaattijärjestelmäksi valitaan WGS 84 tai ETRS-
TM35. Lopuksi valitaan kansio, johon valmis aineisto tallennetaan. Nyt aineisto on valmis Lipakseen
tuomista varten.

Lopuksi

Vaikka tämä ohje keskittyy Retkikartta.fi – julkaisuun, kaikki Lipas-järjestelmän tallennetut tiedot
ovat avointa dataa ja käytettävissä myös muissa järjestelmissä kuin retkikartta.fi –palvelussa.

Moottorikelkkareittien ja urien lataaminen onnistuu Lipas-järjestelmän rajapintojen kautta myös
omaan käyttöön. Lipas-järjestelmä tarjoaa erilaisia karttatasoja tiedon katselua ja latausta varten
wms, wfs ja REST-muodoissa. Lisätietoja www.lipasinfo.fi –sivuilta.


