Verkko-opas – Usein kysytyt kysymykset
V1.2

K: Kuinka etsin lentoja kartan avulla?
Aloita haku napauttamalla jotain kartalla olevaa pistettä. Valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto
ruudulla näkyvästä valikosta saadaksesi lentotiedot. Tulokset näkyvät kartalla, ja lentotiedot
näytetään alapuolella olevassa Lista tuloksista -taulussa.
K: Kuinka näen lentotiedot?
Kun olet tehnyt haun käyttäen karttaa tai hakuruutuja, napauta Lista tuloksista -taulun yläosassa
olevaa nuolta. Saat näkyviin lentotiedot. Piilota lentotiedot napauttamalla nuolta uudelleen.
K: Kuinka aloitan uuden haun käyttämällä kartaa?
Tee uusi haku kartalla napauttamalla jotain muuta pistettä. Tämä aloittaa uuden haun
valitsemastasi uudesta kohteesta.
K: Kuinka liikun kartalla?
Zoomaa kartalla käyttämällä ruudun oikeassa reunassa olevia + - ja – -nuolia.
Jos kartalla näkyy paljon viivoja, kannattaa zoomata, jotta reitit näkyvät selvemmin.
K: Kuinka aloitan uudelleen alusta, tyhjennän kartan tai teen uuden haun?
Napauta ruudun yläreunassa olevaa

-kuvaa ladataksesi sivun uudelleen.

K: Miksi kartalla on eri muotoisia pisteitä?
Ne osoittavat pääkenttiä (hub), kaupunkeja, suoria kohteita ja yhteyskaupunkeja. Merkitykset
löytyvät ruudun alareunasta. Napauta nuolta piilottaaksesi tai nähdäksesi tiedot.
K: Miksi kartalla on eri värisiä viivoja?
Ne kuvaavat erityyppisiä reittejä. Ne saattavat auttaa sinua päättämään, minkä reitin/lennon haluat
valita. Ruudun alareunasta löytyvät tiedot siitä, mitä kukin väri tarkoittaa. Napauta nuolta
piilottaaksesi tai nähdäksesi tiedot.
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K: Kohteet, reitit, lennot – miten nämä haut eroavat toisistaan?
Kohteet – minne voin lentää? Tämä näyttää yhdellä kartalla kaikki kohteet (kaupungit/lentokentät),
joihin voisit lentää. Viivat näyttävät mahdollisten kohteiden verkon. Lentotiedot näkyvät alapuolella.
Reitit – kuinka pääsen sinne? Tämä näyttää kaikki mahdolliset tavat, joilla voit lentää valitsemiesi
kahden kaupungin välillä. Reitit näkyvät kartalla ja lentotiedot Lista tuloksista -taulussa ruudun
alareunassa.
HUOMAA: tämä vaihtoehto ei ole saatavilla kaikissa kartoissa.
Lennot – milloin voin lentää? Tämä hakee valitsemiesi kahden kaupungin välisiä lentoja
haluamanasi päivänä. Valitse lähtö- ja paluupäivä nähdäksesi lennot.

Hakulomakkeiden käyttö
K: Kuinka valitsen kohteen hakulomakkeessa?
Kirjoita kaupungin tai lentokentän nimi tai koodi Mistä- ja Mihin-ruutuihin ja valitse haluamasi
vaihtoehto annetusta luettelosta.
K: Kuinka vaihdan kohdekaupunkini lähtökaupungiksi tarkastellakseni paluumatkaa?
Vaihda lähtö- ja kohdekaupungit paluumatkaa varten napauttamalla

.

K: Kuinka valitsen haluamani lentoyhtiön tai lentoyhtiöt tehdessäni haun?
Lentoyhtiö-ruudussa voit valita haluamasi lentoyhtiön. Voit valita yhden lentoyhtiön napauttamalla
hakuruudussa olevaa nuolta. Jos haluat valita useita lentoyhtiöitä, napauta hakuruudun vieressä
olevaa
valmis.

-kuvaa. Valitse luettelosta haluamasi lentoyhtiöt. Napauta OK tai peruuta, kun olet

K: Kuinka teen haun, joka sisältää myös välilaskuja, ja kuinka löydän suorat lennot?
Jos merkitset rastin kohtaan Sisällytä yhteydet, tuloksissa näkyvät suorien lentojen lisäksi myös
välilaskulliset lennot eli lennot, joissa joudut vaihtamaan lentokonetta päästäksesi määränpäähäsi.
Näin saat usein monia eri vaihtoehtoja.
Jos haluat nähdä vain suorat lennot eli lennot, joiden aikana sinun ei tarvitse vaihtaa lentokonetta,
poista rasti kohdasta Sisällytä yhteydet.
K: Kuinka etsin vain suoria lentoja?
Jos rastitat kohdan Suorat lennot, tuloksissa näkyvät vain lennot, jotka eivät tee välilaskua
valitsemiesi lähtö- ja kohdekaupunkien välillä. Poista rasti tästä ruudusta, jos haluat nähdä
enemmän vaihtoehtoja eli myös sellaiset lennot, jotka sisältävät välilaskun.
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K: Kuinka näen vain valitsemieni lentoyhtiöiden liikennöimät lennot?
Jos rastitat kohdan Sisällytä yhteislennot, näet kaikki kunkin lentoyhtiön liikennöimät ja
markkinoimat vaihtoehdot. Tuloksena voi olla paljon eri vaihtoehtoja. Jos haluat nähdä vain
valitsemasi lentoyhtiön operoimat lennot, poista rasti tästä ruudusta ennen hakua.
K: Kuinka valitsen päivät lentohakua varten?
Valitse lähtö- ja paluupäiväsi napauttamalla ruutua ja valitsemalla päivä kalenterista.
Voit jättää paluupäivän tyhjäksi tai valita paluupäivän nähdäksesi paluumatkan lentovaihtoehdot
haluamanasi päivänä (huomaa, ettet voi valita mennyttä päivämäärää).
+/- 3 päivää – Jos rastitat tämän kohdan, näet kolmea päivää valitsemaasi päivämäärää aikaisemmin
ja kolme päivää sen jälkeen tarjolla olevat lennot. Tämä voi osoittautua hyödylliseksi, jos haluat
nähdä kaikki mahdolliset vaihtoehdot, sillä kaikkia lentoja ei lennetä päivittäin. Poista rasti tästä
ruudusta ennen hakua, jos haluat nähdä vain tietyn päivän lennot.
K: Kuinka aloitan haun?
Napauta Haku-näppäintä, kun olet valinnut haluamasi vaihtoehdot. Tulokset näkyvät kartalla ja
alareunassa olevassa Lista tuloksista -taulussa.
K: Kuinka päivitän kartan tai teen uuden haun?
Aloita uusi haku napauttamalla

-kuvaa ruudun yläreunassa.

K: Kuinka luen listaa tuloksista?
Hakutuloksesi näkyvät ruudun alareunassa. Napauta nuolta laajentaaksesi näkymää ja nähdäksesi
tulokset. Näet hakukriteerisi ja tulosten lukumäärän.
Jos tuloksia on paljon, ne näkyvät eri sivuilla. Sivunumerot näkyvät vasemmassa yläreunassa. Käytä
suodatin-painikkeita rajataksesi tuloksia.
K: Tein haun, mutten saanut mitään tuloksia. Mitä voin tehdä?
Jollet saanut mitään tuloksia, yritä laajentaa hakukriteerejäsi tai valitse jokin muu lähtöpäivä.

K: Kuinka tarkennan hakutuloksia ja mitä suodattimia on käytössä?
Kohteet- ja Reitit-listoja voi lajitella kohteen, välilaskujen määrän tai etäisyyden perusteella.
Napauta

-näppäintä. Tulokset päivittyvät valitsemallasi tavalla.

Listaa lentotuloksista voi tarkentaa monella eri tavalla tulosten rajaamiseksi. Tarkenna käyttämällä
suodatinnäppäimiä.
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Välilaskut: Suorat lennot -suodatin näyttää vähemmän lentoja kuin Korkeintaan 1 välilasku
tai Korkeintaan 2 välilaskua.
Yhteislento: Kyllä näyttää kaikki saatavilla olevat lennot; Ei vain ne lennot, joissa lentoyhtiö
omistaa lentokoneen.
Lentoyhtiö: Tämä suodatin näyttää vain valitsemasi lentoyhtiön tarjoamat lennot.
Kesto: Lyhentämällä lennon kestoa liukusäätimellä näet vähemmän lentoja tai vain suorat
lennot. Tuloksia ei näy lainkaan, jos kestoaika on asetettu liian lyhyeksi.
Lähtöaika: Voit säätää aikaa liukusäätimellä molemmista päistä rajataksesi hakua ja
valitaksesi sopivan lähtöajan.
Saapumisaika: Voit säätää aikaa liukusäätimellä molemmista päistä valitaksesi sopivan
saapumisajan.
Yhteyskaupunki: Käytä tätä valitaksesi kaupungin välilaskua varten, jolloin näet vain
kyseisen kaupungin kautta kulkevat lennot.
Lentokone: Jos haluat matkustaa jollain tietyllä konetyypillä, valitse tämä nähdäksesi vain ne
lennot, joilla valitsemasi lentokonetyyppi on käytössä.
Lajittele: Lajittele tulokset niin, että ne näkyvät haluamassasi järjestyksessä.

K: Mitä tietoja näen Lista lentotuloksista -taulussa ja mitä ne tarkoittavat?
Sarakkeiden otsikoiden avulla tietoa on helppo lukea.
Mistä – Tämä on lähtölentokenttä. Näet lentokentän/kaupungin nimen, koodin ja maan.
Mihin – Tämä on kohdelentokenttä. Näet lentokentän/kaupungin nimen, koodin ja
maan.
Välilasku/yhteys paikassa – Näyttää lentokentät, joilla kone joko tekee välilaskun tai
joilla on vaihto toiseen koneeseen.
Lentoyhtiö – Näyttää reitillä/lennon liikennöivän lentoyhtiön nimen.
Liikennöintipäivät – Näyttää, minä päivinä lento liikennöidään reitillä. Tämä näytetään,
jos lentohaun yhteydessä on rastitettu kohta +/- 3 päivää. Näet päivämäärät ja
lentokonekuvakkeen niiden päivämäärien alla, joina lento liikennöidään.

-

Kesto – Näyttää lennon keston tunteina ja minuutteina.
Etäisyys – Näyttää lennettävän matkan pituuden.
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K: Missä järjestyksessä tulokset näytetään?
Kohteiden ja reittien tulokset näytetään aakkosjärjestyksessä.
Lentotulokset näytetään lähtöajan mukaan.
Käytä oikealla olevaa vierityspalkkia käydäksesi tulokset nopeasti läpi.
Rivi korostuu, kun asetat hiiren osoittimen rivin päälle.

K: Mitä tapahtuu, jos painan Tiedot-painiketta, ja kuinka pääsen takaisin Tulokset-näkymään?
Napauttamalla oikealla olevaa Tiedot-painiketta (

) saat yksityiskohtaiset tiedot

reitistä tai lennosta. Pääset takaisin Lista tuloksista -tauluun napauttamalla
painiketta.

-

K: Voinko nähdä lentokentän tai kaupungin kartan Google Mapsin kautta?
Näet lentokentän tai kaupungin kartan Google Mapsin kautta Tiedot-taulussa napauttamalla
lentokentän tai kaupungin vieressä olevaa
tarkastella erikseen.

-kuvaketta. Tämä avaa uuden karttaikkunan, jota voit

K: Kuinka näen tämänpäiväiset lentoaikataulut valitsemallani reitillä?
Kohteet- tai Reitit-haun kautta voit tarkastella tämän päivän lentoja haluamallasi reitillä. Napauta
linkkiä nähdäksesi ne.

K: Kuinka varaan lennnot?
Pääset varaussivustolle napauttamalla tätä

näppäintä. Siellä voit varata lentosi.
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