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Harjoitus 3: Google Earth maantieteen opetuksessa 2 
 

Tarkoituksena on syventää Google Earthin tuntemusta ja saada tietoa ja itseluottamusta ohjelman 
monipuoliseen hyödyntämiseen maantieteen opetuksessa. Google Earth on opetuskäytössä ilmainen 
paikkatieto-ohjelmisto, jonka vahvuutena on helppokäyttöisyys ja uskomattoman laaja ja monipuolinen 
sisältö. Ohjelman voi ladata osoitteesta: www.google.com/intl/fi/earth/index.html ja hyvin perusteelliset 
ohjeet sen käyttöön löydät täältä.   
 

Kertausta: Perusteet 

1. Liikkuminen paikasta toiseen:  
a. ”Kädellä” eli raahaamalla karttaa normaalisti hiirellä. 
b. Käsi-ohjaimella kuvan oikeassa yläreunassa. 
c. Paikannimihaulla. 

2. Zoomaa lähemmäs tai kauemmas:  
a. Rullahiiren rullalla. 
b. Mittakaava-ohjaimella kuvan oikeassa laidassa.  

3. Kallista kuvaa:  
a. Painamalla rullahiiren rullan alas ja vetämällä hiirtä 
b. Kuva kallistuu automaattisesti, jos zoomaat oikein lähelle maanpintaa. Pois pääset 

esimerkiksi zoomaamalla kauemmas.  
4. Maanpinnan muotojen voimakkuus riippuu asetuksista. Pääset liiottelemaan maanpinnan 

muotoja valitsemalla Työkalut  Asetukset  Korkeuserojen liiottelu. 3 tarkoittaa kaikkein 
suurinta liioittelua.   

5. Karttanäkymän saat koko näytön kokoiseksi näppäimellä F11 
6. Sivupalkin saat näkyviin ja poistettua näkyvistä Ctrl+Alt+B näppäinkommennolla tai Näytä → 

Sivupalkki. Sivupalkin avulla voit: 
a. Hallinoida näkyvissä olevia tasoja, sekä säätää niiden läpinäkyvyyttä. (minimalismi!) 
b. Liikkua paikkojen välillä ja etsiä uusia, sekä tehdä reittihakuja. 
c. Tallentaa ja hallinnoida omia kohteita ja kiertomatkoja. 

 

 

Kohteiden haku ja reittiopastus 

Omien paikkamerkintöjen ja 
ladattujen sisältöjen hallinta 

Läpinäkyvyyden säädin 

Kiertomatkan luominen kansion 
sisällöstä tai janan seuranta 

 

Earth-galleria sisältää 
ulkopuolisten tahojen ja 
käyttäjien tuottamaa sisältöä 

Käytettävissä olevat perustasot 

http://www.google.com/intl/fi/earth/index.html
http://earth.google.com/support/bin/static.py?page=guide_toc.cs
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7. Työkalurivin saat näkyviin ja poistettua näkyvistä Ctrl+Alt+T näppäinkommennolla tai Näytä → 
Työkalurivi. Työkalurivin avulla voit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehtävä 1: Valokuvat opetuksessa 

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja Google Earthin kautta pääset käsiksi miljooniin 
geokoodattuihin valokuviin eri puolilta maailmaa. Voit etsiä kartalta kuvia eri kohteista ja tallentaa niitä 
omiin kansioihin myöhempää käyttöä varten. 

1. Aseta sivupalkin Tasot-valikosta näkyviksi Rajat ja kyltit sekä Kuvat. 
2. Tarkastele haluamaasi aluetta eri mittakaavoissa. Mitä tapahtuu kuvien määrälle? 
3. Kuvat avautuvat napautamalla ikonia. Jos samasta kohteesta on useita kuvia, ne muodostavat 

kuvapinon jota voit selata nuolinäppäimillä. 
4. Monista kohteista on lisäksi upeita 360° panoraamoja. Ne erottuvat joukosta punaisemman 

symbolinsa avulla, voit myös sulkea Kuvat → Panoramio, jolloin jäljelle jäävät vain panoramat. 
Tutustu panoramoihin, voisiko näitä hyödyntää opetuksessa? 

5. Ohjelman syövereistä löytyy lukuisia muitakin kuvia ja mm. youtube-videoita sekä webcameja. 
Näitä löydät esimerkiksi Galleria-osiosta.  
 

Kohteiden tallentaminen 

1. Voit tallentaa minkä tahansa paikkatiedon Omat paikkamerkinnät -kansioosi napsauttamalla 
paikkamerkitsintä (esim. kuvatiedostoa) hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla sitten 
ponnahdusvalikosta Tallenna omiin paikkamerkintöihin.  

2. Valitsemasi kuva tai muu kohde ilmestyy sivupalkin omat paikkamerkinnät kansioon. Voit avata 
kohteen uudelleen milloin tahansa napauttamalla tai tuplanapauttamalla sen ikonia.  

3. Voit tallentaa näkymän, esim. 3D-kaupunkikuvan (Tasot→ 3D rakennukset) napauttamalla        
työkaluriviltä.  

  

a. Lisätä uusia kohteita  
    (piste, viiva, polygoni) 

b. Lisätä uusia 
    peittokuvia (rasteri) 
 

e. Tutkia auringonvalon  
    vaihtelua 

d. Säätää ajan kulkua   
    ja tarkastella 
    aikaisempia kuvia 

f. Tehdä  
   etäisyysmittauksia 

g. Tutkia muita  
    avaruuden kohteita 

h. Tallentaa näkymät 
    kuvatiedostoksi 
 

c. Luoda kiertomatkoja 
 

a. Anna kohteelle nimi ja kuvaus. 
b. Valitse kohteelle symboli 

valikosta tai tuo oma 
kuvatiedosto symboliksi. 

c. Tai säädä symboli /nimi 
näkymättömäksi Tyyli, väri -
välilehti → läpinäkymättömyys 
0%. 
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4. Voit järjestellä kohteita kansioihin napauttamalla hiiren oikeaa painiketta Omat paikkamerkinnät 
tai Väliaikaiset paikkamerkinnät kansioiden päällä ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Lisää → 
Kansio.  

a. Anna kansiolle nimi 
b. Siirrä haluamasi kohteet kansioon raahamalla (eli tarttumalla niihin hiiren vasemalla 

painikkeella ja viemällä ne kansion kohdalle → vapauta painike).  
5. Voit tallentaa haluamaasi sisältöä KML/KMZ-tiedostoiksi jaettavaksi oppilaille tai käytettäväksi 

myöhemmin. Napauta kansiota hiiren oikealla painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta 
Tallenna paikka nimellä...Tallenna tiedosto haluamaasi kansioon. 
 

Tehtävä 2: Globalisaatio katukuvassa 

1. Google Earthin uusin 6-versio tarjoaa mahdollisuuden käyttää Street View'ta eli katukuvia 
suoraan ohjelman sisällä. Street View -ikoni tulee näkyviin, kun olet riittävän lähellä maanpintaa. 

2. Tartu ikoniin hiiren vasemmalla napilla. Tiet ja alueet, joista on kuva 
aineistoa, muuttuvat sinisiksi. Siirry kaduille seikkailemaan raahamalla 
ikoni haluamaasi kohteeseen. Huom! Suurimmasta osasta maailmaa ei 
vielä ole saatavilla aineistoa. 

3. Liiku katunäkymässä nuolinäppäimien ja hiiren avulla. Voit poistua 
näkymästä oikean yläkulman Poistu näkymästä - painikketta napauttamalla. 

4. Mene seikkailemaan Rio de Janeiron tai Kapkaupungin kaduille ja pohdi miten lokaali ja globaali 
näkyvät katukuvassa? 
 

Peittokuvat 

Google Earthin pinnalle on mahdollista avata erilaisia peittokuvia. Niitä löytyy ohjelman Tasot-valikosta, 
Earth Galleriasta ja ulkopuolisilta internet sivustoilta kuten Nasalta. Peittokuvien kanssa kätevä työkalu 
on läpinäkyvyyden säädin, jonka avulla voit tarkastella useita tasoja päällekkäin ja vertailla tasoja. 
Ohjelmaan on mahdollista tuoda myös omia peittokuvia, mutta tarkastellaan ensin valmiita. 

Tehtävä 3: Historialliset kartat 

1. Aktivoi Tasot → Galleria → Rumseyn historialliset kartat (poista muut tasot) 
2. Etsi Atlantin keskiselänteen kohdilta World Globe 1790 ja napauta kerran. Tutki mistä on 

kysymys. 
3. Napauta kartan kuvaa avataksesi peittokuvan → ihaile! 
4. Avattu kartta ilmestyi Väliaikaiset paikkamerkinnät -kansioon. Voit poistaa ja aktivoida sen 

uudelleen napauttamalla ruksia sen vieressä. Voit säätää kartan läpinäkyvyyttä aktivoimalla sen 
(napauta kartan nimeä) ja liikuttamalla läpinäkyvyyden säädintä. Huomaatko eroja esim. 
rantaviivan muodoissa?. Voit myös tallentaa kartan Omat karttamerkinnät kansioon tai 
jaettavaksi tiedostoksi samaan tapaan, kuin kuvienkin kanssa. 

5.  Tutki muita historiallisia karttoja, mihin niitä voisi käyttää? 
 

Tehtävä 4: Ympäristö muuttuu 

1. Aktivoi Tasot → Global Awareness → Muuttuvan ympäristömme kartta (poista muut) 
2. Etsi Araljärvi (Aral Sea) ja napauta UNEP symbolia. Lue avautuvasta ikkunasta Araljärven 

historiasta ja napauta Overlay Images in Google Earth. 
3. Väliaikaiset paikkamerkinnät -kansioon ilmestyy Aral Sea, Kazakhstan. Aktivoi eri ikäisiä 

peittokuvia nähdäksesi järven muutoksen. Mistä muutos johtuu? 
4. Löydätkö vastaavia esimerkkejä esimerkiksi Amazonasin metsätuhoista? 
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Tehtävä 5: Muuttuva ilmastomme 

1. Earth-galleria sisältää uskomattoman määrän erilaisia karttaesityksiä ja palveluita, joita yksityiset 
ihmiset ja muut tahot ovat sinne ladanneet. Avaa Earth-galleria napauttamalla kuvaketta. (Tasot 
välilehden vieressä) 

2. Kirjoita haku-kenttään Climate ja avaa hakutuloksista Climate Change In Our World: Met Office. 
3. Karttapinnalle avautuu ennusteanimaatio ilmaston lämpenemisestä ja sen vaikutuksista. 

 
a. Käynnistä animaatio painamalla  ja pysäytä painamalla uudestaan.  

b. Voit muokata animaation nopeutta asetuksista   

c. Voit liikkua animaatiossa myös siirtämällä osoittimia  aikajanalla tai napattelemalla 

 symboleita. 

4. Animaation edetessä karttapinnalle ilmestyy  erilaisia symboleita , joita napauttamalla saat 
lisätietoja kuhunkin ajanhetkeen liittyvistä ennustetuista muutoksista eri alueilla.  

5. Minkälaisia muutoksia ennustetaan tapahtuvan Amazonin alueella seuraavan sadan vuoden 
aikana? 

Tehtävä 6: Teemakarttoja tekemään 

1. http://thematicmapping.org/engine/-sivusto tarjoaa mahdollisuuden luoda erilaisia 
teemakarttaesityksiä valikoiduista tilastoista. 
 

2.  
3. Avaa lataamasi tiedosto Google Earthiin, joko Tiedosto → Avaa tai tuplanapauttamalla tiedostoa 

tallennus kansiossa. 
4. Ihastele karttaa ja pohdi syitä havaitsemiisi alueellisiin eroihin. 

a. Valitse haluamasi indikaattori 
b. Valitse vuosi  
c. Määritä karttatyyppi esim. 

koropleetti. 
d. Valitse ääriarvojen värit 
e. Valitse luokittelumenetelmä ja   

luokkien lukumäärä 
f. Yksittäinen kartta vai animaatio 

(Time slider) 
g. Mitä haluat näkyviin 
h. Napauta Download ja tallenna 

tiedosto avautuvasta linkistä 
omaan kansioosi. 

 

http://thematicmapping.org/engine/
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Tehtävä 7: "Thank you NASA!"  

1. http://ti.arc.nasa.gov/tech/asr/intelligent-robotics/planetary/earth/ -sivusto on NASA:n ylläpitämä 
palvelu, josta löydät kootusti kaikki Google Earth yhteensopivat aineistot. Tarjolla on valtava 
määrä erilaisia peittokuvia ja animaatiota lähinnä luonnonmaantieteellisistä aiheista. 

2. Vuodenaikojen vaihtelua: 
a. Napauta OnEarth-linkkiä ja tallenna KML-tiedosto omaan kansioon napauttamalla 

OnEarth KML layers linkkiä. 
b. Avaa KML-tiedosto ja valitse näkyväksi tasoksi: Väliaikaiset paikkamerkinnät → OnEarth 

WMS Layers → Blue Marble Next Generation, time animation 
c. Käynnistä animaatio ja nauti muuttuvista vuodenajoista! 

3. Hiilidioksidin määrän vaihtelu ilmakehässä vuodenaikana, mistä johtuu? 
a. Palaa Planetary Content sivustolle ja napauta tällä kertaa NEO: Nasa Earth 

Observations-linkkiä 
b. Valitse Life-valikosta muuttujaksi Net Primary Productivity ja tallenna kansioosi heinäkuun 

ja tammikuun KML-tiedostot napauttamalla Open in Google Earth -linkkiä kummankin 
kuukauden kohdalta. 

c. Avaa tiedostot Google Earthiin ja vertaile karttoja. Miksi tämä vaikuttaa hiilidioksidin 
määrään ilmakehässä? 

4. Hurrikaanien vaikutus meriveden lämpötilaan 
a. Palaa Planetary Content sivustolle ja napauta tällä kertaa  Scientific Visualization Studio-

linkkiä 
b. Valitse Atmosphere → Hurricane Katrina Sea Surface Temperature ja napauta kuvaketta 

 sivun alaosassa. Tallenna tiedosto omaan kansioon ja avaa se Google Earthissa. 
c. Ihastele animaatiota. Miksi merivesi on jäähtynyt hurrikaanin kuljettua ohi?  

 

Oman peittokuvan tuominen 

1. Globaalin peittokuvan tuominen. Parhaiten peittokuvan tuominen onnistuu, jos kuva on samassa 
wgs84-projektiossa, jota Google Earth käyttää, muuten kartta näyttää vääristyneeltä pallopinnalle 
tuotuna. Periaatteessa kartalle voi kuitenkin tuoda minkä tahansa kuvatiedoston. 

a. Tallenna kuva (omaan kansioon) viime jääkauden meriveden laskusta soitteesta: 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/pictures/GLOBALsealeveldrop110m.jpg 

b. Napauta  työkaluriviltä. 

c.  
2. Paikallisen peittokuvan tuominen. Voit tuoda myös minkä tahansa paikallisen kartan tai kuvan 

Google Earthin pinnalle, mutta jos kartta on piirretty eri projektioon ei se välttämättä asetu oikein 
suhteessa taustakarttaan. 

a. Anna kuvalle nimi: Jääkausi 
b. Hae kuvatiedosto kansiostasi 

Selaa... painikkeella. 
c. Valitse sijainti välilehti 
d. Syötä seuraavat arvot kenttiin 

 Pohjoinen: 90 
 Itä: 180 
 Etelä: -90 
 Länsi -180 

e. Napauta OK 
 

http://ti.arc.nasa.gov/tech/asr/intelligent-robotics/planetary/earth/
http://onearth.jpl.nasa.gov/KML.html
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/pictures/GLOBALsealeveldrop110m.jpg


Paikkatiedon jatkokurssi: Miten sovellan paikkatietoa kouluopetuksessa? 7.10.2011 6 
© Mikko Lehikoinen, Helsingin Yliopisto - Geotieteiden ja maantieteen laitos 2011 

 

 

a. Tallenna matkustusaikakartta omaan kansioon osoitteesta: 
http://olli.jarva.fi/travel_times/futurice/ 

b. Siirry Google Earthissa pääkaupunkiseudun ylle ja napautta . 
c. Anna kartalle nimi ja etsi kuvatiedosto Selaa... painkikkeen kautta 
d. Jos tiedät kartan äärikordinaatit, voit syöttää ne laatikkoon samaan tapaan kuin 

maailmankartan tuonnissa, muussa tapauksessa voit kohdistaa kartan käsin. 

e.   

 

 

 

f. Voit aktivoida esimerkiksi tieverkon näkyviin Tasot → Tiet, jolloin voit yrittää kohdistaa 
paikan teiden avulla. Voit myös säätää kartan läpinäkyvyyttä ja yrittää saada aseteltua 
sijainnin siten kohdilleen. 

g. Kun olet valmis napauta OK. 
3. Luomasi peittokuvat ilmestyvät Väliaikaiset paikkamerkinnät -kansioon. Ne kannattaa tallentaa 

KMZ/KML-tiedostoiksi tulevaa käyttöä varten. Huom! Tiedostoon tallentuu vain linkki kuvaan ja 
sen asettelut, joten KMZ tiedoston on syytä olla samassa kansiossa kuin itse peittokuvan, ja niitä 
siirrellään yhdessä.  

Kuvatiedostojen tallentaminen ja näkymien jakaminen 

1. Voit tallentaa käyttöösi myös kuvatiedostoja näkymistä esim. seuraavilla tavoilla: 
a. Tiedosto → Tallenna → Tallenna kuva... tai Ctrl + Alt + S. 
b. Print Screen-toiminnolla 

2. Voit jakaa näkymiä ja kuvatiedostoja napauttamalla työkalurivin -kuvaketta. 

3.  

Kierrä kartan 
kulmaa 

Venytä tai 
pienennä 
karttaa 

Siirrä kartan 
keskipistettä 

Muuta 
läpinäkyvyyttä 

a. Kuvatiedosto 
b. Näkymä (avautuu Google Earthiin) 
c. Tiedostot 

http://olli.jarva.fi/travel_times/futurice/
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Kiertomatkojen luominen 

Ohjelman avulla voi luoda erilaisia kiertomatkoja käytettäväksi tunnilla opetuksen tukena tai jaettavaksi 
oppilaille kotitehtävinä. 

1. Vapaan kiertomatkan luominen 

a. Napauta työkalurivin - Tallenna kiertomatka -kuvaketta. 

b. Vasempaan alakulmaan ilmestyy työkalupalkki  

c. Napauta  aloittaaksesi kiertomatkan tallentamisen, jos käytössäsi on mikrofoni, voit 
tallentaa kiertomatkallesi samalla myös selostuksen. 

d. Kiertomatkan tallennuksen aikana ohjelma nauhoittaa muistiin kaikki liikkeesi 3D-
näkymässä, eli käytetyt mittakaavat, kuvakulmat ja liikkeen. Jos avaat tallennuksen 
aikana esimerkiksi panoramio-kuvan, sen avaaminen tallentuu myös mukaan 
kierrokseen.  

i. Huom! kiertomatkaan ei kuitenkaan tallennu tietoa tarvittavista tasoista, jos siis 
haluat esitellä hienoja 3D-rakennuksia on katsojan muistettava kytkeä 3D-
rakennukset -taso päälle.  

ii. Huom! Jos esityksen katsojan yhteysnopeus ei ole riittävä, 3D-rakennukset tai 
muut kohteet eivät välttämättä ehdi latautua riittävän nopeasti, jolloin hieno 
esityksesi menee piloille. 

iii. Vinkki! Nauhoituksen aikana kannattaa hyödyntää oikean laidan 
liikkumistyökaluja, jolloin liikkeistä tulee rauhallisempia 

e. Kun olet valmis napauta uudelleen . 
f. Voit tarkistaa kiertomatkasi avautuvasta valikosta, jos haluat muuttaa kiertomatkaa on 

sinun aloitettava uusi tallennus (kohta a.) 

 

g. Kun olet valmis tallenna kiertomatka napauttamalla . 
h. Anna kiertomatkalle nimi ja kuvaus. Kiertomatkasi ilmestyy Omat paikkamerkinnät -

kansioon, sieltä voit tallentaa sen KML/KMZ-tiedostoksi ja jakaa halutessasi oppilaille. 
2. Kiertomatkan luominen omista kohteista tai reiteistä 

a. Ohjelma osaa luoda myös automaattisia kiertomatkoja kansioiden sisällön tai reitin 
perusteella. 

b. Valitse Omat paikkamerkinnät tai Väliaikaiset paikkamerkinnät -valikoista kansio, johon 
olet tallentanut kiinnostavia paikkamerkitsimiä 

c. Napauta sen jälkeen  . Tarkista kiertomatka ja 

tallenna . 
d. Jos haluat muuttaa kiertomatkan järjestystä, tee see 

muuttamalla kohteiden järjestystä kansiossa ja luomalla 
uusi kiertomatka. Liikkumisnopeutta ja kohteessa 
vietettävää aikaa voit muuttaa kiertomatka-asetuksista: 
Työkalut → Asetukset → Kiertomatka 

e. Jos kansiossasi on tuotu tai itseluotu polkumainen kohde, 
voit luoda siitä automaattisen kiertomatkan valitsemalla 

polun ja napauttamalla , jolloin kamera seuraa reittiä 
yläviistosta. Voit muuttaa kulmaa ja nopeutta  
kiertomatka-asetuksista. 


