Pikaopas
Reittioppaaseen:
Reittiopasta kannattaa käyttää Mozilla Firefox tai Google Chrome – selaimilla. Reittioppaan käyttäminen
vanhoilla Explorer, Opera -selaimilla ja Windows Phone 7:llä voi aiheuttaa häiriöitä reittioppaan käytössä.
Valitse kartan vasemmasta yläkulmasta klikkaamalla joko 1. Reittihaku tai 2. Bussilinjat

Kuva 1 Reittihaku tai linjahaku valinnat

1. Reittihaku:
Reittihakua voi käyttää kahdella tavalla. Voit syöttää paikkakunnan sekä kadunnimen lähtö- ja määräpaikkaan
tai poimia hiiren osoittimella kartalta lähtö- ja määräpaikan klikkaamalla, jolloin paikat näkyvät
koordinaatteina valikossa.
Lisäksi voit valita samasta valikosta kellokuvakkeesta erikseen lähtö- tai saapumisajan sekä päivämäärän,
jolloin suunnittelet matkaasi (kuva 2).

Kuva 2 Lähtö- ja määräpaikka- sekä ajankohdan valinnat

Matka-ajankohdan valinta: Kuvakkeesta aukeaa seuraavanlainen valikko (kuva 3).
Päivämäärää klikkaamalla saat vaihdettua kalenterista päivämäärää. Kellon aikaa voit muuttaa nuolia
klikkaamalla.
Lähtöaikasarakkeesta voi valita joko lähtöajan tai saapumisajan, minkä mukaan hakua haluaa tehdä
Vaihtovälin oletusarvo on 3 minuuttia, mutta muuttamalla arvoa (0-15 min)suuremmaksi saa reittioppaasta eri
vaihtoehtoja matkustaa määränpäästä toiseen, mikäli matkalle sattuu vaihtoja.

Kuva 3 Ajankohdan valinta

Tämän jälkeen paina

ja

Reittiopas antaa kolme lähintä lähtöä näkyviin.
Valitsemalla ensin halutun lähtöajan harmaaksi ja
tämän jälkeen klikkaamalla näytä reitin tiedot kuvaketta
saa näkyviin kuvauksen kyseiselle
reitille (kuva 4)

Kuva 4 Tarkka reittikuvaus

2. Bussilinjat:
Klikkaamalla bussilinjat tunnusta saa alla olevan kuvan 5 mukaisen valikon avattumaan

Kuva 5 Bussilinjat kohdan valikko

Klikkaamalla kohtaa
saat näkyviin kaikki alueen pysäkit. Kuviot
kertovat
kuinka monta pysäkkiä kyseisellä alueella on. Zoomaamalla lähemmäksi karttaa tai klikkaamalla kuviota, saa
näkyviin yksittäiset pysäkit sillä alueella.
Klikkaamalla linjat kohdassa olevaa nuolta saa näkyviin kaikki liikennöitävät linjanumerot. Valitsemalla
linjanumeron saa näkyviin kyseisen linja reitin ja sen varrella olevat pysäkit. Esimerkkinä on alla linjan 1K reitti
ja sen pysäkit (kuva 6).

Kuva 6 Esimerkki Linjan 1K reitistä ja pysäkeistä

Klikkaamalla reitin varrella olevaa pysäkkiä, saa avattu alla olevan valikon, jossa on kyseisen pysäkin kautta
kulkevat linjat ja seuraavat asetettua aikaa lähinnä kulkevien vuorojen kellon ajat (kuva 7)

Suoran linkin pysäkkiaikataulusta voi kopioida ja tallentaa kirjanmerkiksi tai selaimeen, jolloin aina
tarvittaessa saa ajantasaisen pysäkkiaikataulun nopeasti käyttöönsä.
Kuva 7 Esimerkki pysäkkiajoista ja pysäkin kautta kulkevista linjoista

