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Hei Mapitare Easy Tracker iltaan (to 4.3.2021) osallistunut, 

 

Olit mukana viime viikon torstaina ”Mapitare infossa”. Lupasin lähettää kaikille osallistujille 

lisätietoja.   

Toivon, että mahdollisimman moni kokeilee toimikunnassa/ryhmässä sovellusta ja tällä tavalla 

vaikuttaa siihen, millaisen järjestelmän SPR hankkii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun käyttöön. 

Alla lyhyesti ohjeita pilotointiin osallistumisesta ja havaintojen kirjaamisesta. 

 

Tommi Mattila 

 

Pilotoinnin tarkoitus 

Tarkoitus on kerätä kahdenlaisia havaintoja: 

1. yleisesti Mapitare Easy Trackerin käyttöön ja käytettävyyteen liittyviä huomiota 

2. erityisesti arvioida Mapitare Easy Trackerin soveltuvuutta Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun käytössä 

 

Siksi toivonkin, että arvioitte sovellusta etenkin suhteessa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

tehtäviin. 

 

 Pilotoinnin Mapitare Easy Tracker pääkäyttäjät 

Pääkäyttäjillä on oikeudet liittää uusia käyttäjiä pilotoinnin ajaksi. Uusien testaajien kannattaa 

olla  ensisijaisesti yhteydessä ”oman alueen” pääkäyttäjään.   
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Juho Aarnio juho.aarnio@saunalahti.fi Riihimäen alue

Paavo Helenius paavo.helenius@gmail.com Etelä-Pirkanmaa

Raisa Kaukonenraisa.kaukonen@gmail.com Tampereen alue

Teemu Koivisto teemuko.koivisto@gmail.com Koiratoiminta, Pirkamaan Pelastuskoirat

Harri Mokkila harri.mokkila.hm@gmail.com Luoteis-Pirkanmaa

Jose Mäntylä ensiapuryhma@sprtampere.fi SPR Tampereen alue

Jari Lähde lahdejar@gmail.com Forssan alue

Tommi Mattila tommi.mattila@punainenristi.fi SPR Hämeen piiri

Taru Leskinen taruleskinen@gmail.com Päijät-Häme  

Pääkäyttäjille tiedoksi, että ennakkotiedoista poiketen lisenssien määrää ei ole rajoitettu.  Eli 

voitte liittää testaajia tarpeen mukaan 30.6. asti.  

 

Miten mukaan pilotointiin 

1. Lataa Mapitare Easy Tracker sovelluskaupasta (Google play). Asentamisen yhteydessä 

pyydetään lähettämään tekstitiedosto (koodiavain) järjestelmän ylläpitäjälle (=alueesi 

pääkäyttäjä) 

2. Ole yhteydessä ensisijaisesti ”oman alueesi” pääkäyttäjään. Pääkäyttäjä tarvitsee lähettämäsi 

koodin lisäksi nimesi, sähköpostin ja puhelinnumeron. Pääkäyttäjä liittää sinut mukaan 

Mapitare Easy TRacker ryhmään.  Pelkkä sovelluksen lataaminen ei riitä! 

3. Voit testailla sovellusta kevään ajan itseksesi tai ryhmän kanssa. Hienointa olisi, jos pystyisitte 

simuloimaan Vapepan tehtävien kaltaisia olosuhteita (johtopaikka, autopartio jne) 

4. Ongelmatapauksissa kannattaa ensisijaisesti tutustua palveluntuottajan ohjeisiin: 

https://www.mapitare.fi/index.php?page=tuotteet . Tyypillisimmät ongelmat liittyvät puhelin 

asetuksiin. 

5. Jotta saamme testaamisesta täyden hyödyn, niin toivon testaajilta myös kokemuksia. 

 

Havainnoista raportointi: 

Vaikka pilotointi kestää 30.6. asti, niin toivon kokemuksianne sitä mukaan, kun saatte testejä 

suoritettua ja koottua havaintojanne. Hienointa olisi saada koosteita alueittain.  

Toivon, että testien havainnot ryhmitellään seuraavasti.  

1) Operatiivisen johtamisen näkökulma (johtopaikka) 

- käytettävyys 

- toiminnallisuudet 

 

2) ”Rivikäyttäjän” näkökulma (partiojohtaja jne) 

- käytettävyys 

- toiminnallisuudet 

3) Arvio yhtäaikaisten käyttäjien lukumäärä /operaatio 

https://www.mapitare.fi/index.php?page=tuotteet
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 -Mikä on toimikuntasi alueella arvio siitä, kuinka monta Mapitare 

käyttäjää / operaatio todennäköisesti (keskimäärin) tarvitaan? 

4) Käyttäjien hallinta /ryhmien muodostaminen 

 - Kuinka käyttäjähallinta ja ryhmien muodostaminen Vapepan 

toiminnassa (esim. etsinnän johtopaikalla) onnistuu operaation 

aikana? 

5) Muuta, kehittämistoiveet yms 

 

Pääkäyttäjien pilotoinnin välitarkastelu ma 17.5.2021 klo 17:30 

Kokemusten vaihtamiseksi ja esiin tulleiden kysymysten ratkomiseksi kokoonnumme testaajen 

kanssa ma 17.5.2021 klo 17:30 videolla. 

Ilmoittaudu mukaan pe 14.5.mennessä:  

https://www.lyyti.in/Mapitare_Easy_Tracker_pilotoinnin_valiarviointi_3081 

 

 

Huomio! 

Pilotointiin osallistuvien kannattaa muistaa, että testi kestää 30.6.2021. Sen jälkeen pilotointia 

varten varatut lisenssit resetoidaan.  

 

 

Tommi Mattila 

valmiuspäällikkö 

Suomen Punainen Risti 

tommi.mattila@redcross.fi 

puhelin: 040 589 5780 

 

https://www.lyyti.in/Mapitare_Easy_Tracker_pilotoinnin_valiarviointi_3081
mailto:tommi.mattila@redcross.fi
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Taustatietoa (”Hyvä tietää”) 

 

SPR:n keskustoimisto on sopinut rovaniemeläisen karttateknologiayritys Mapitare Oy:n kanssa 

karttaohjelman ja puhelimen sijaintitiedon pilotoinnista kevään 2021 aikana. Kevään ajan  

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestöverkoston toimijoilla on mahdollisuus koekäyttää 

järjestelmää maksutta tietyin reunaehdoin. 

Tällä tavoin toimittaja haluaa käyttäjäpalautetta järjestelmän edelleen kehittämiseksi ja me 

haluamme tietoa siitä millä tavalla järjestelmä tukisi esimerkiksi etsintöjen johtamistoimintaa. 

 

Mikä Mapitare Oy on ? (www.mapitare.fi) 

Mapitare oy:llä on 15-vuoden kokemukset tilannekuva- ja kenttäjohtamisjärjestelmien parissa. 

Yritys tarjoaa kokonaisvaltaista kartta- ja paikannuspalvelua sekä asiakaskohtaisia viestintä-, 

karttateknologia- ja rajapintapalveluita ja niistä koostettuja tilannekuva- ja 

johtamisjärjestelmiä. 

 

Mitä pilotointi tarkoittaa? 

Pilotoinnin ajaksi Vapepan saa käyttöönsä lisenssejä, jolla saa ladattua sovelluksen 

älypuhelimeensa. Lisenssi sisältää Mapitare karttaohjelman ja  ominaisuuksia mm. muodostaa 

ryhmiä, piirtää alueita ja seurata ryhmään kuuluvien liikkumista kartalla.  

Käyttäjälle app:in asennus ei maksa mitään (paitsi mahdolliset data kulut). Pääkäyttäjillä on 

mahdollisuus lisätä/vaihtaa EasyTrackeriin puhelimia kevään aikana eli kaikki toimikunnat ja 

ryhmät saavat halutessaan mahdollisuuden testaamiseen ja tutustumiseen. 

Mapitare EasyTracker toimii jo nyt hyvin, mutta tavoitteena on, että ko. sovelluksesta 

muokataan vielä paremmin SPR:n ja Vapepa-verkoston käyttöä tukeva sovellus. 

 

Mapitare EasyTracker uusi Vapepan johtamissovellus? 

Lapissa ja Pohjanmaalla Vapepa-verkostolla on jo käyttäjäkokemuksia Easy Trackerista. Samoin 

Suomen Lentopelastusseura on EasyTrackerin käyttäjä.   

Kevään pilotoinnin yksi tarkoitus on selvittää  voisiko Mapitare EasyTracker olla pilottikäytön 

jälkeen Vapepan käytössä oleva kartta- ja johtamissovellus.  

SPR:n keskustoimiston (Arsi Veikkolainen) mukaan myös muut vaihtoehdot ovat edelleen 

käsittelyssä. 
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