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Harjoitus 2: Paikkatietoikkuna ja kunnalliset palvelut 
 

Paikkatietoikkuna on julkinen, kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu 
paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta. Paikkatietoikkunan kautta on mahdollista päästä tutkimaan 
paljon sellaista tietoa, jota esimerkiksi PaikkaOppi -palvelu ei ainakaan toistaiseksi tarjoa. Toisaalta 
se ei tarjoa mahdollisuutta esimerkiksi oman tiedon tuontiin tai tallentamiseen.  
 

Paikkatietoikkunan käyttö 

1. Mene osoitteeseen http://www.paikkatietoikkuna.fi ja napauta yläpalkin valikosta 
Karttaikkuna-painiketta.  

2. Liikuminen kartalla:  
a. Käsi-työkalulla eli raahaamalla karttaa normaalisti hiirellä pitäen vasenta näppäintä 

pohjassa. 
b. Lähestymiskartan avulla. Sivun oikeassa alalaidassa olevaa Suomen karttaa 

napauttamalla avautuu pieni karttaikkuna, jossa olevaa punaista rajainta voit siirtää 
haluamallesi alueelle. 

c. Näppäimistön nuolinäppäimillä. 
d. Voit hakea paikkoja tai osoitteita haku-toiminnon avulla. 

3. Zoomaa lähemmäs tai kauemmas:  
a. Rullahiiren rullalla. 
b. Vasemman laidan zoom-työkalulla. 
c. Suurennuslasi-työkalulla. Valitse suurennuslasi ja rajaa kartalta haluamasi alue 

pitämällä hiiren oikeaa näppäintä pohjassa. 
d. Lähestymiskartan avulla. Voit säätää rajaimen kokoa rullahiiren avulla. 

4. Näytettävien tasojen valinta: 
a. Valitse vasemman laidan Karttatasot -valikosta haluamasi tasot. Voit tarkastella 

aineistoja teeman tai tuottajan mukaan luokiteltuna. Avaa haluamasi taso 
napauttamalla  ja poista taso . Napauttamalla saat tiedot aineistosta. 
Harmaat tasot eivät ole käytettävissä valitsemallasi mittakaavalla, joten joudut 
suurentamaan tai pienentämään mittakaavaa. 

b. Voit säätää tasojen järjestystä ja läpinäkyvyyttä vasemman alalaidan Valitut 

karttatasot -valikosta.   työkalua käyttämällä voit saada lisätietoja joidenkin 
karttatasojen kohteista napauttamalla niitä karttaikkunassa. Tiedot aukeavat 
oikeanpuoleiseen valikkoon.  

c. Selitteet saat näkyviin napauttamalla  aktiivisista karttatasoista. Selitteet aukeavat 
oikeanpuoleiseen valikkoon.  

5. Karttojen tallentaminen ja jakaminen: 
a. Voit tulostaa karttoja tulostin-toiminnon avulla. Jos käytössäsi on pdf-

tulostusohjelma, voit tulostaa kartan myös pdf-tiedostoksi. 
b. Linkki-toiminto mahdollistaa näkymän tallentamisen www-osoitteeksi, jonka voit 

jakaa esimerkiksi oppilaille. Vastaa PaikkaOpin työtilan tallennusta. 
c. Voit hyödyntää Windowsin kuvankaappaustoimintoa painamalla Print Screen -

näppäintä. (Ks. PaikkaOppi ohje). 
Vinkki! Kannattaa laajentaa kartta näytölle käyttämällä Suurenna näytölle -toimintoa 
ja painamalla F11. 

6. Mittaukset: 
a. Mitta-työkalulla voit laskea etäisyyksiä tai pinta-aloja kohteille. 
b. Vasemmasta alakulmastasta löydät sijainnin ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.  

http://www.paikkatietoikkuna.fi/
http://www.ilmaisohjelmat.fi/pdf-tulostimet
http://www.ilmaisohjelmat.fi/pdf-tulostimet


Paikkatiedon jatkokurssi: Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? 6.10.2011 2 

© Mikko Lehikoinen, Helsingin Yliopisto - Geotieteiden ja maantieteen laitos 2011 

 

 

 

 

 

Tehtävä 1: Käytön harjoittelua ja vertailua 

1. Mitä aineistoja palvelussa on käytössä? 

2. Mitä eroja huomaat aineistojen tarjonnassa verrattuna PaikkaOppi-palveluun? 

3. Tutki eri ainestoja ja pohdi samalla, miten niitä voisi hyödyntää maantieteen opetuksessa? 

4. Mitä etuja ja haittoja paikkateitoikkunan käytöllä on verrattuna PaikkaOppiin? 

Tehtävä 2: Historian havinaa 

1. Avaa karttatasot Suojellut alueet → Muinaisjäännökset ja Muinaisjäännösalueet 
2. Selvitä koulusi lähiympäristön muinaisjäännökset. Voit hakea tietoa kohteista nimen tai 

tunnuksen perusteella museoviraston muinaisjäännösrekisteristä: 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/ → rekisterikohtainen haku: Muinaisjäännösrekisteri. 

3. Millaisia kohteita löysit? Pystytkö tekemään johtopäätöksiä kohteiden sijainnista, jos käytät 
hyväksi esimerkiksi korkeuskäyrä- ja maaperätietoja? 

4. Sopisiko joku kohteista retkikohteeksi jollakin kurssilla? 

5. Mitä muita suojeltuja alueita ja kohteita löydät lähiympäristöstä? 

Tehtävä 3+: Maankäyttö 

1. Tutki kotikuntasi maankäyttöä kahden eri aineiston avulla. 
a. Maanpeite → Corine Land Cover 2000, 25m Selite 
b. Maankäyttö → SLICES 

2. Miten aineisto on tuotettu? 
3. Voisiko hyödyntää opetuksessa? Mitä ongelmia käytöllä on? 

Lähestymiskartta 

Aineistojen luokittelu  
Tulostin 

Mitta-työkalu 

Suurenna näytölle-

toiminto 

Zoom 

Kohde tiedot 

Suurennuslasi Paluu edelliseen/seuraavaan 

rajaukseen 

Linkki-työkalu 

Kordinaatit Käyttöohjeet 

Valikoiden piilotus 

piilotus 

Legenda Mittakaava 

Osoite ja 

paikkahaku 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/
https://www.paikkatietolainaamo.fi/metadata/Corine_rasteri.pdf
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Kunnalliset palvelut 

Iso joukko Suomen kuntia tarjoaa nykyään omia kuntakohtaisia paikkatietoalustoja. Niiden avulla 

kuntalaiset voivat saada tietoa kunnan palveluista, kaavoituksesta ja monista muista asioista. 

Miten tämä liittyy maantieteen opetukseen peruskouluissa ja lukioissa? Nämä alustat antavat 

suoran kanavan tutustua meneillään oleviin hankkeisiin ja lähettää palautetta päättäjille, eli ne 

tukevat aktiivista kansalaisuutta. 

Tehtävä 4: Oman kunnan paikkatietopalvelut  

1. Ohessa on suppea lista muutaman kaupungin tarjoamista alustoista. Jos et löydä omaa 
kotikuntaasi listalta, selvitä onko kunnallasi tarjolla vastaava palvelua. (jos ei → tutustu tällä 
kertaa johonkin listan alustoista ja lähetä myöhemmin vihaista palautetta kuntasi päättäjille) 

 

 

 

 

2. Kokeile osaatko soveltaa aikaisemmin oppimaasi tietoa palvelun käytössä. 
a. Mitä tietokantoja/tasoja on tarjolla? 
b. Miten palvelussa liikutaan ja valitaan tasoja? 

3. Tarjoaako palvelu mahdollisuutta lähettää paikkaan sidottuja viestejä? 
a. Miten tätä ominaisuutta voisi hyödyntää? 
b. Kokeile lähettää tällainen viesti, voit antaa risuja tai ruusuja. 

4. Tarkastele kotisi tai koulusi ympäristössä vireillään olevia hankkeita, onko niillä vaikutusta 
omaan tai koulun arkeen? 
 

Globaalia paikkatietoa+ 

PaikkaOpin tai Paikkatietoikkunan kaltaisia palveluita ei vielä ole saatavilla globaalissa 

mittakaavassa, mutta toki internet on pullollaan erilaisia opetuksessa hyödyllisiä 

paikkatietopalveluita, joista tunnetuimpia ovat varmasti Google- ja Bing Maps. Tässä kuitenkin 

lyhyt esittelyt kolmesta teemakarttapalvelusta. 

1. http://www.worldmapper.org/index.html 
 
Hienoja teemaakarttoja sadoista erilaisista aiheista. Karttoissa valtioiden koot suhteututaan 
haluttuun muuttujaan. Erittäin hauskoja ja monin tavoin havainnollisia karttoja oppituntien 
piristykseksi. 

 
Toy exports... 

Turku http://opaskartta.turku.fi/ 
Helsinki http://ptp.hel.fi/ 
Vantaa http://kartta.vantaa.fi/ 
Espoo http://kartat.espoo.fi/ 
Oulu http://kartta.ouka.fi/ 
Hämeenlinna http://kartta.hameenlinna.fi/ 
Kuopio http://kartta.kuopionseutu.fi/ 

http://www.worldmapper.org/index.html
http://opaskartta.turku.fi/
http://ptp.hel.fi/
http://kartta.vantaa.fi/
http://kartat.espoo.fi/
http://kartta.ouka.fi/
http://kartta.hameenlinna.fi/
http://kartta.kuopionseutu.fi/
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2. http://apps.who.int/globalatlas/ 
Laaja WHO:n tuottama kartta-alusta, jolla mahdollista visualisoida erilaisia terveyteen ja 
sairauksiin liittyviä teemoja. (Ei tosin toiminut tätä kirjoittaessa) 

a. Valitse Interactive maps 
b. Lisää uusia tasoja layers ja indicators valikoista 
c. Kokeile http://www.who.int/research/en/ sivustoa ja valitse Map gallery, josta löydät 

valmiita karttoja erilaisista terveysteemoista. 
 
 
 

3. http://data.worldbank.org/ 
Maailmanpankin tarjoama ilmainen palvelu, jossa tietoa sadoista eri muuttujista valtioittain. 
Tietoja voi tarkastella taulukkoina, karttoina ja kuvaajina. Etene esimerkiksi seuraavasti: 

a. Mene osoitteeseen http://data.worldbank.org/ ja valitse Indicators. 
b. Valitse listasta sinua kiinnostava muuttuja esim. Ratio of girls to boys in primary and 

secondary education (%)  
c. Valitse taulukon yläpuolella olevasta valikosta map. 
d. Ihaile tulosta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 5: Oman tehtävän tuottaminen (Kotiläksy) 

Sovella oppimaasi ja työstä omaksi ja muiden iloksi tehtävä tai tuntisuunnitelma, jossa hyödynnät 

PaikkaOppi-sivuston luomia mahdollisuuksia maantieteen opetukseen. Voit halutessasi laatia 

tehtävän vaihtoehtoisesti Paikkatietoikkuna-sivustolle.  

1. Tutustu PaikkaOpista löytyviin valmiisiin oppituntikokonaisuuksiin ja projektimalleihin. 
Vieraile myös http://www.liikkeelleymparisto.fi/ sivustolla ja tutki onko sielä käyttökelpoisia 
ideoita, joita voitte toteuttaa paikkaoppi-ympäristössä. 

2. Keksi omaperäinen idea sivuston hyödyntämiseen. 
3. Laadi työohje, kysymykset oppilaille ja valmiit mallivastaukset. 
4. Jaa ideasi muulle ryhmälle 27. -28.10 tapaamiskerralla. 

 

http://apps.who.int/globalatlas/
http://www.who.int/research/en/
http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.paikkaoppi.fi/Oppitunnit_ja_projektimallit
http://www.liikkeelleymparisto.fi/

