
NIINA LINNA kuvat SHUTTERSTOCK 

JA VALMISTAJAT

Matkaopas 

Painavat opaskirjat  
voi jo unohtaa. Parhaat  

puhelinsovellukset ajavat  
saman asian ja enemmänkin. 

Testasimme viisi matkailu- 
appia reissussa.

kännykässäässä

MIKÄ? Suomalaisten toimittajien vuon-

na 2015 perustaman matkamedian 

tänä vuonna julkaistu sovellus, joka 

sisältää kohteessa asuneiden toimitta-

jien suosituksia. Ehdottaa myös elä-

mysvinkkejä, luonto- ja saarikohteita 

sekä kaupunkikulttuurikohteita.

PLUSSAT? 

+ Raikas ulkoasu.

+ Kannustaa eettisyyteen ja kestävään 

matkailuun. Sen kautta voi muun 

muassa tilata hävikkiruokaa ResQ-pal-

velusta.

+ Voi löytää yllättäviä kohteita, jotka 

eivät perustu massaturismiin.

+ Audiokierrokset kaupungin kummi-

tuksista ja valmiiksi suunnitellut reitit 

(esimerkiksi Aki Kaurismäen elokuvien 

kuppiloista) ovat hauskan erilaista 

sisältöä.

+ Lapset huomioitu. 

+ Reittiopas löytyy sovelluksesta.

MIINUKSET? 

– Kattaa vasta Helsingin ja Tukholman. 

Uusia kohteita tulee syksyllä.

– Hakuehtoja voi lajitella vain sijainnin 

mukaan.

KENELLE? Kaikille massaturismia kam-

moksuville.

TOIMIIKO ILMAN NETTIÄ? Ei.

KIELI: Suomeksi, englanniksi ja japa-

niksi.

HINTA: Ilmainen, mutta tulevaisuudes-

sa audio- ja virtuaalikierrokset maksa-

vat 0,99–1,99 €.

●●●●●

MIKÄ? Jo vuonna 1972 perustettu aust-

ralialainen yritys tunnetaan matka-

opaskirjoistaan, joista tuli nopeasti 

suosittuja pienen budjetin reissaajien 

keskuudessa. Sovellus syntyi 2016. 

Ammattilaisten valitsemat kohteet ja 

suositukset löytyvät erikseen ladatta-

vista oppaista.

PLUSSAT? 

+ Lonely Planetin kirjamatkaoppaisiin 

tottuneelle sovellukseen siirtyminen 

voi olla luontainen askel.

+ Ammattilaisten ohjeisiin voi luottaa.

+ Sovelluksesta löytyy valuuttamuun-

nin ja esimerkiksi vinkkejä tippauskult-

tuuriin.

+ Kaupungin sisällä kulkemiseen on 

selkeät ohjeet. 

+ Tärkeimmät fraasit esitellään paikalli-

sella kielellä.

MIINUKSET? 

– Täysin englanninkielinen.

– Vinkit ovat tavallisia massaturisti-

kohteita, eikä joukosta löydy yllätyksiä.

KENELLE? Sopii perinteisiin kohteisiin 

matkustaville. Bussivinkit ja fraasiopas 

auttavat vieraassa maassa kulkemista, 

mutta englantia on osattava.

TOIMIIKO ILMAN NETTIÄ? Kartat ovat 

käytettävissä myös ofline-tilassa ilmai-

seksi.

KIELI: Saatavilla vain englanniksi.

HINTA: llmainen.

●●●●● 

NYKYAIKAISIN

TUTUIN

PERINTEISIN

GUIDES BY LONELY PLANET

TRIPSTERI APP

TRIPADVISOR
MIKÄ?Yhdysvaltalainen mat-

kailusovellus lanseerattiin 

2013. Monelle tuttu sovellus 

perustuu käyttäjien arvioihin. 

Ravintola-, aktiviteetti- ja hotel-

lisuositusten lisäksi siitä voi 

etsiä lentoja ja varata hotelleja.

PLUSSAT? 

+ Hakuja voi suodattaa etäisyy-

den, hintatason tai pistemää-

rän mukaan.

+ Kommentit ovat viihdyttävää 

luettavaa. Usein niistä saa 

myös kuvan, kannattaako paik-

kaan tutustua vai ei.

+ Sovelluksesta löytyy merkin-

tä paikoista, joissa on koettu 

seksuaalista häirintää tai ahdis-

telua.

MIINUKSET?

– Epäluotettavuus. TripAdvi-

soria on syytetty siitä, että se 

ei erottele aitoja ja epäaitoja 

arvioita riittävän selvästi. Jen-

keissä on jopa yrityksiä, jotka 

myyvät positiivisia arvioita nii-

tä tarvitseville.

– Kannattaa käyttää maalais-

järkeä: jos kommentit ovat ylis-

täviä eikä paikasta ole kuvia, 

kannattaa jättää väliin.

KENELLE? Kaikille. 

TOIMIIKO ILMAN NETTIÄ? Kau-

pungeista voi ladata kartat ja 

muita tietoja puhelimeen, min-

kä jälkeen niitä voi käyttää 

myös ofline-tilassa.

KIELI: Saatavilla kymmenillä 

kielillä, myös suomeksi.

HINTA: Ilmainen. Vaatii kirjau-

tumisen.

●●●●●

3 4 M E N A I S E T M E N A I S E T 3 5



NET IN  
KÄYTTÖ  
HALPEN I
Datakäytön hinta 

EU-maissa laski vuonna 

2017. Mitä se tarkoittaa 

käytännössä?

VERKON KÄYTÖSTÄ  ulko-

mailla maksetaan nyt 

sama hinta kuin koti-

maassa. Periaatteena 

on, että erillisiä lisämak-

suja ei peritä silloin, kun 

kyse on ajoittaisesta 

matkustelusta.

JOKAINEN OPERAATTORI 
määrittää hinnan  

itse, joten käyttörajat  

kannattaa tarkistaa 

omalta operaattorilta 

ennen reissua.

OSA SUOMALAISOPERAATTO- 
REISTA  anoi poikkeus- 

luvan jatkaa roaming- 

maksujen keräämistä, 

mutta enimmäismää-

rä on kuitenkin säädet-

ty. Esimerkiksi Dna perii 

datakäytöstä enintään 

4,60 euroa gigatavua 

kohden.

KOLME SUURINTA  operaat-

toria tarjoavat myös 

uusia ”EU-liittymiä”,  

jotka sopivat paljon 

kännykkänettiä Euroo-

passa käyttäville. 

SOSIAALISIN

SEKAVIN

Tiesitkö?
Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on kehittänyt matkaajien kohtaamien yleisten ongelmien selvittämiseen ilmaisen ECC- Net Travel -mobiilisovelluksen. Sovellus toimii 25 kielellä ilman verkkoyhteyttä, kertoo kuluttajille heidän oikeuksistaan ja neuvoo, miten toimia ongelmatilanteissa. Sovellus mahdollistaa myös  vaatimusten esittämisen  vastapuolelle.

FOURSQUARE CITY GUIDE
MIKÄ?  Vuonna 2009 New Yorkissa luo-

tu sovellus paikkasijainnin merkitsemi-

seen. Tarjoaa nykyään käyttäjien arvioi-

hin perustuvia vinkkejä. Twitterin kaltai-

sen oman profiilin rakentaminen on tär-

keää.

PLUSSAT?

+ Kätevä, jos haluaa nopeasti selvittää, 

mitä kaikkea lähellä on tarjolla.

+ Profiileista löytyy tieto, onko suosi-

tuksia antava henkilö erikoistunut esi-

merkiksi vegaaniravintoloihin tai par-

haisiin juoksupolkuihin.

MIINUKSET? 

– Hotelleja sovelluksesta ei voi etsiä.

– Sosiaalisine elementteineen sekava.

– Yhteistyökumppaneiden listaukset koh-

teesta vievät uskottavuutta.

– Ennakkosuunnittelu ei onnistu, sillä 

sovellus on tarkoitettu käytettäväksi sinä 

hetkenä, kun nälkä tai baarihimo iskee.

– Ei käy ilmi, mitä maita sovellus kattaa.

TOIMIIKO ILMAN NETTIÄ? Ei.

KENELLE? Hetkessä eläville ihmisille, 

jotka eivät halua ennakkoon suunnitella 

menojaan. Oman profiilin ylläpitämi-

sestä ja oman sijainnin jakamisesta kiin-

nostuneille.

KIELI: Saatavilla suurimmilla kielillä, ei 

suomeksi.

HINTA: Ilmainen.

●●●●●

LIKE A LOCAL
MIKÄ?  Like A Local on luotu Virossa vuonna 

2012. Auttaa elämään kohteessa kuin paikal-

linen. Vinkit ovat paikallisten käsialaa. Sovel-

luksesta voi hakea yksittäisiä paikkoja tai lis-

tauksia esimerkiksi parhaista vintage-kau-

poista. Sen kautta voi myös varata maksulli-

sia kierroksia.

PLUSSAT? 

+ Helppokäyttöinen.

+ Aidot paikallisvinkit ovat kiinnostavia.

+ Tarjonta on monipuolinen eikä keskity vain 

majoittumiseen ja ruokailuun.

+ Paikallisilta voi kysyä lisäkysymyksiä kom-

menteissa ja vaikka ehdottaa tapaamista 

yksityisviestillä.

+ Q&A-osiosta löytyy paikallisten valmiita 

vastauksia kysymyksiin, esimerkiksi missä 

päin Pariisia voi kiivetä katolle ottamaan 

valokuvia Eifel-tornista.

MIINUKSET? 

– Ei näytä kovin modernilta.

– Eri kaupunkien välillä siirtyminen on hidas-

ta. Lataus kestää joskus minuutteja.

– Ei saa Android-puhelimiin.

KENELLE? Jos paikallisten vinkit kiehtovat ja 

perinteiset turistikohteet puistattavat. Sosi-

aalinen puoli sopii niille, jotka haluavat myös 

tutustua paikallisiin. Bar hop -kierrokset sopi-

vat menohaluisille.

TOIMIIKO ILMAN NETTIÄ? Osittain, mutta 

kohteiden ofline-kartoista ja ofline-vinkeistä 

joutuu pulittamaan 2,29€.

KIELI: Vain englanniksi.

HINTA: Ilmainen, ofline-karttoja lukuunotta-

matta.

●●●●●
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