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• Tee käyttäjätili sykemittarisi valmistajan palveluun

• Lataa ja asenna siirto-ohjelmat kellon valmistajan sivuilta:
• Suunto Moveslink2-ohjelma 

http://www.movescount.com/fi/connect/moveslink

• Garmin Express-ohjelma 

http://software.garmin.com/fi-FI/express.html

• Polar Flow sync-ohjelma https://flow.polar.com/start

http://www.movescount.com/fi/connect/moveslink
http://software.garmin.com/fi-FI/express.html
https://flow.polar.com/start


• Valmistajien verkkopalvelut sisältävät lukuisia mahdollisuuk-

sia harjoitusten syke-, nopeus-, rasitus-, sykevälitietojen ana-

lyysiin.

• Reitin vienti koneelle Quickroutea varten
• Suunto (joko gpx-, fit- tai tcx-muoto):

• Fit- ja tcx-tiedosto sisältää myös syketiedon

• Garmin: ei tarvitse viedä erikseen koneelle. Quicroute tunnistaa kellon suoraan ja 
reitin voi hakea kellon hakemistosta (fit-muoto). Jos tarvitset gpx-tiedoston, pitää se 
ladata Connect-palvelusta

• fit-tiedosto sisältää myös syketiedon.



• Quicroute-ohjelman lataus 
http://www.matstroeng.se/quickroute/en/

• Ohjelma avautuu asennuksen jälkeen tyhjään tilaan. Lisää

uusi tiedosto. Valitse kartan kuvatiedosto ja reittitiedosto koneeltasi tai suoraan kellosta (Garmin).

Muuta kartan kokoa tarvittaessa.

Muista valita oikea tiedostotyyppi

http://www.matstroeng.se/quickroute/en/


1. Reitin asemointi (alun ja lopun leikkaus, jos tarvitsee ”saksilla”)

2. Rastipisteet

3. Reitin analysointi



• Kartan ja reitin vienti Domaan http://doma.rastivarsat.fi/users.php
• Vienti aloitetaan ”Työkalut”-valikosta. Valitse sieltä ”Julkaise kartta”.

• Vientiä varten tarvitset käyttäjätunnuksen (saat sen Juha Kyröltä).

• Säädä asetukset kuten kuvassa. Yhdistä-painikkeesta pääset eteenpäin. Täytä tarvittavat kohdat ja säädä 

Kuvan asetukset ( esim.  75% koko ja 80% laatu) ja hyväksy ”ok”-painikkeella. 

http://doma.rastivarsat.fi/users.php


• Doma http://doma.rastivarsat.fi/users.php
• Käyttäjän kartta-arkistoon pääset etusivulta valitsemalla käyttäjänimen.

• Muuta kategoria ”all categories”

• Valitse kartta.

http://doma.rastivarsat.fi/users.php


• Omaps worldofo: http://omaps.worldofo.com/
• Tee haku nimelläsi ja tee siitä kirjanmerkki

• Omat kartat sivulta valitset haluamasi kartan

http://omaps.worldofo.com/


Klikkaa ”View in 3DRerun”



Reitin analyysi 2Drerun-ohjelmalla:
• Katso, että nimesi edessä on valintamerkki
• Paina ”Open..””

• Pääset myös katsomaan reittisi ”3D:nä” (Vaatii
selaimeen Google Earth-lisäosan asennuksen) 



Oikeassa 
reunassa on 
valittavana 
useita erilaisia 
analyysiapuja

Sivulta löytyy Step-by-step-ohje, jonka avulla pääsee alkuun ohjelman käytössä.



Reitti 3D:nä.



• Gpx Reittihärveliin:
• Vie ensin valmis Quicrouten reitti gpx:ksi

• Lataa se sitten Reittihärveliin.                                    1.

2.                                                  3.

4. Seuraa härvelin ohjeita jatkotyöstöön.


