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Harjoitus 1: PaikkaOppi.fi maantieteen opetuksessa 
 

Tutustumme PaikkaOppi -sivuston tarjoamiin mahdollisuuksiin maantieteen opetuskäytössä. 
Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä, mutta rekisteröityminen mahdollistaa 
monipuolisemmat toiminnot, joten se on suositeltavaa. 
 

Paikkaopin käyttö 

1. Mene osoitteeseen http://www.paikkaoppi.fi ja napauta "Avaa kartta-alusta" ja kirjaudu 
sisään omilla- tai vierailija-tunnuksilla. 

2. Liikuminen kartalla:  
a. ”kädellä” eli raahaamalla karttaa normaalisti hiirellä pitäen vasenta näppäintä 

pohjassa. 
b. käsi-ohjaimella ikkunan vasemmassa yläreunassa. 

3. Zoomaa lähemmäs tai kauemmas:  
a. Rullahiiren rullalla. 
b. Vasemman laidan zoom-työkalulla. 
c. Mittakaava-valitsimella ikkunan vasemmassa alalaidassa. 

4. Näytettävien tasojen valinta: 
a. Valitse vasemman laidan Kartta-aineistot -valikosta haluamasi tasot. 
b. Voit säätää tasojen järjestystä ja läpinäkyvyyttä oikean laidan valikon Tasot-

välilehdellä. 
c. Tietoa aineistosta saat Aineiston kuvaus -ikonia napauttamalla. 
d. Selitteet-välilehdeltä löydät valittujen tasojen legendat.  

5. Mittaukset: 
a. Mitta-työkalulla voit laskea etäisyyksiä tai pinta-aloja kohteille 
b. Vasemmasta alakulmastasta löydät sijainnin ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. 
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Tehtävä 1: Käytön harjoittelu 

1. Selvitä mitä erilaisia aineistoja palvelussa on käytössä.  
a. Pohdi samalla, miten niitä voisi hyödyntää maantieteen opetuksessa? 

b. Onko tarjolla riittävästi aineistoja? 

2. Tutki valitsemiasi aineistoja 

a. Miten aineistot käyttäytyvät eri mittakaavoissa? 

b. Ovatko ne vektori- vai rasterimallisia? 

c. Kokeile tasojen järjestyksen ja läpinäkyvyyden säätämisen vaikutuksia. 
d. Kuka aineistot on tuottanut ja missä mittakaavassa ne on tarkoitettu käytettäväksi? 

 

Tehtävä 2: Pohjavesialueet 

Tutustutaan Suomen pohjavesialueisiin ja niiden sijaintiin vaikuttaviin tekijöihin. 

1. Valitse seuraavat tasot: 
a. Taustakartat → Pohjakartta 
b. Vesistöt → Pohjavesialueet 

2. Tarkastele karttaa koko Suomen mittakaavassa, mitä havaintoja voit tehdä? 
3. Valitse lisäksi seuraavat tasot: 

a. Maasto ja Geologia →  Maaperä 
b. Maasto ja Geologia →  Rinnevalovarjostus 

4. Valitse mittakaavaksi 1:80000 ja säädä tasojen järjestys ja läpinäkyvyys sopivaksi. 
5. Etsi kartalta kotipaikkasi lähimmät pohjavesialueet ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

a. Mitkä maalajit ovat vallitsevia pohjavesialueilla ja miksi juuri ne? 
b. Minkälaisia maaston muotoja ja geomorfologisia kohteita pohjavesialueilla on? 

6. Tutki alueiden maankäyttöä muiden käyttävissä olevien aineistojen avulla:  
a. Hyödynnetäänkö alueen pohjavettä jotenkin?  
b. Kohdistuuko tutkimaasi pohjavesialueeseen riskejä tai uhkia?  

7. Laadi lopuksi mieleisesi karttaesitys aiheesta ja tallenna se. 
 

Kartan ja karttanäkymän tallennus 

Sivusto tarjoaa mahdollisuuden omien karttaesitysten tallentamiseen vain rekisteröityneille 
käyttäjille. Kartasta on kuitenkin helppo ottaa kopio hyödyntämällä Windowsin 
kuvankaappaustoimintoa: 
 

1. Paina näppäimistöstäsi Print Screen -näppäintä 
(usein vain "Prt Scrn") 

2. Painettuasi nappia kuva on otettu, nyt siirä kuva 
editointiohjelmaan kuten Paint:iin tai Wordiin. 
Hiiren oikea nappi ->liitä, tai Ctrl+V. 

3. Rajaa kuvasta kartta-alue ohjelman 
rajaustyökalulla. 

4. Vinkki! Saat kartasta isomman, kun piilotat 
sivuvalikot ja painat F11 selaimen avaamiseksi 
kokonäytön tilaan. 
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Rekisteröitynyt käyttäjä voi hyödyntää paikkaopin omaa tulostin-työkalua. 
 

1. Kun olet saanut kartan mielestäsi valmiiksi. Valitse yläpalkin työkaluvalikosta tulosta. 

2. Valitse avautuvasta valikosta kuvan koko ja muoto (A4/A3 pysty/vaakaa). 
3. Valitse kuvalle haluamasi mittakaava. 
4. Rajaa kuva liikuttamalla karttaa niin, että vihreä nelikulmio peittää haluamasi alueen. 
5. Valitse tiedostomuodoksi pdf-tiedosto tai png-kuva. Huom! Selitteen saa ainoastaan pdf-

tiedostoon. 
6. Napauta tulosta. 
7. Avautuvasta ikkunasta voit tallentaa:  

a. png-kuvan napauttamalla hiiren oikeata painiketta ja valitsemalla "tallenna kuva 
nimellä...". 

b. pdf-tiedoston valitsemalla "Tallenna kopio" 

 

 

Halutessasi voit tallentaa karttanäkymän myös työtilaksi. Työtilaan tallentuu tiedot käytössä 
olevista tasoista ja niiden asetuksista sekä karttaikkunasi rajaus. Työtilan avulla on helppo jatkaa 
kesken jäänyttä tehtävää ja se voidaan jakaa muiden kurssilaisten kanssa tai antaa linkkinä 
oppilaille, jolloin kaikkilla on edessä sama näkymä.  

 

1. Kun olet saanut karttanäkymän valmiiksi. Valitse yläpalkin työkaluvalikosta tallenna 
karttanäkymä työtilaksi. 

 
2. Anna työtilalle nimi ja kuvaus sen sisällöstä → napauta tallenna. 
3. Tallenna työtilan osoite avautuvasta ikkunasta jakaaksesi sen oppilaille.  
4. Huom! Työtilojen avaaminen ja tallentaminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen 

sivustolle. 

 

Uusien kohteiden lisääminen 

Rekisteröidyt käyttäjät voivat luoda alustalle myös omia kohteita. Nämä kohteet voidaan halutessa 
jakaa esimerkiksi muiden kurssilaisten tai halutessa vaikka kaikkien käyttäjien kesken. Lisätäksesi 
uusia kohteita kartta-alustalle: 

1. Valitse työkalupalkista luo kohteita valikko

 
2. Voit luoda erilaisia piste-, viiva- ja aluekohteita, tai tuoda useita kohteita gpx-tiedostosta. 
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3. Valitse tallennettavan kohteen mukaan esim. pistekohde ja napsauta kartta-alustalla 
kohteen sijaintia vastaavaa kohtaa. (Valitessasi viiva- tai aluekohteen voit piirtää kohteen 
maastoon solmukohtia eli noodeja hyödyntäen, kun olet valmis kaksoisnapauta) 

4. Avautuvasta valikosta: 
a. valitse kohteelle kategoria ja luokka (käytetty symboli määräytyy valintojen 

mukaan).  
b. Anna kohteelle nimi ja kuvaus. 
c. Valitse koulu ja kurssi. 
d. Määrittele keille kohde näkyy ja napauta lopuksi "Tallenna".

 
5. Kohde ilmestyy kartalle. Kohdetta napauttamalla sitä voi muuttaa, lisätä kuvia, 

kommentoida ym. 

 

Kurssien hallinta ja omat sivut 

Rekisteröityneillä käyttäjillä on mahdollisuus luoda omia sivustoja palveluun. Tällöin esimerkiksi 
kaikki tiettyyn kurssiin liittyvät tehtävät on helppo sijoittaa yhdelle sivulle, jota oppilaat voivat 
seurata ja haluttaessa muokata. Tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä, kurssien ja käyttäjien 
hallinnasta ja omien sivujen luomisesta löydät täältä: http://www.paikkaoppi.fi/Ohjeita 

 

Tilastokarttoja kunta-aineistosta 

Palvelu tarjoaa myös mahdollisuuden luoda tilastollisia koropleetti ja symbolikarttoja joistain 
muuttujista. 

1. Valitse työkalupalkista Avaa tilastokartta.

 
2. Avautuvasta ikkunasta voit valita kartan tyypiksi joko koropleettin tai suhteellisen symbolin. 
3. Valitse haluamasi tilasto. 

http://www.paikkaoppi.fi/Ohjeita
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4. Valitse tasavälinen- tai kvantiili-luokitus ja haluamasi luokkien lukumäärä. Lisää tietoa 

luokittelusta ja teemakartoista löydät esimerkiksi Tilastokeskuksen verkkokoulusta: 
http://www.stat.fi/tup/verkkokoulu/data/tkart/02/index.html 

5. Muokkaa värimaailma aiheeseen sopivaksi. 
6. Selitteen löydät oikeanpuoleisesta valikosta. Tietoa yksittäisen kunnan arvoista saat 

liikuttamalla hiiren osoitinta kartta-alueella, jolloin näet kunnan nimen ja ikkunan alaosan 
info-palkissa täsmällisen arvon. 

7. Voit tallentaa kartan Print Screen -näppäintä käyttämällä. 
 
Huom! Rajat näyttävät kartassa erikoisilta, koska niissä on mukana myös kuntiin kuuluvat 
merialueet. Mitä hyötyä ja haittaa tästä on?  
 

 

 

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 
osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 

31.12.2007 

http://www.stat.fi/tup/verkkokoulu/data/tkart/02/index.html

