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Google Earth
Tämän ohjeen avulla voit tutustua Google Earth -ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuskäytössä.
Ohjelman voi ladata ilmaiseksi omalle kotikoneelle tai koulun koneille osoitteesta:
www.google.com/intl/fi/earth/index.html. Tarvittaessa lisää ja tarkempia ohjeita sen käyttöön löydät
täältä. Nämä ohjeet on laadittu käyttäen tavallisen työpöytä GE:n uusinta versiota 7.2. Lisäksi ohjelma
on saatavilla myös muille alustoille ja esimerkiksi tablet-laitteille, mutta nämä versiot eroavat
ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan työpöytäversioita.
Tässä ohjeessa esitellään Google Earthin käyttöä yleisesti, sekä esitellään erilaisista
esimerkkitehtävistä, joiden tarkoitus on havainnollistaa GE:n monipuolisia mahdollisuuksia
opetuskäytössä. Lisäksi voit halutessasi katsoa opastusvideot GE:n käyttöliittymästä ja kohteiden
tallentamisesta.
Vinkki: Tammikuusta alkaen Google on tarjonnut myös ohjelman aiemmin maksullista (400$/vuosi!)
Pro-versioita ilmaiseksi. Voit ladata ohjelman tästä linkistä. Käynnistämisen yhteydessä ohjelma pyytää
sähköpostiosoitetta ja lisenssiavainta, joka on GEPFREE. Pro versio tarjoaa mm. mahdollisuuden
tarkemman resoluution kuvien tarkasteluun ja tallentamiseen, parannuksia mm. kiertomatkojen ja
mittaustyökalujen hyödyntämiseen, sekä mahdollisuuden omien paikkatietoaineistojen tuomiseen
esimerkiksi ESRI tai MapInfo -ohjelmistoista. Tämän monisteen ohjeita ei ole erikseen testattu Proversiolla, mutta toiminnassa ei pitäisi olla eroa.
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Käyttöliittymä ja perusteet (Video)
1. Liikkuminen paikasta toiseen:
 ”Kädellä” eli raahaamalla karttaa normaalisti hiirellä.
 Käsi-ohjaimella
 Paikannimihaulla.
2. Zoomaa lähemmäs tai kauemmas:
 Rullahiiren rullalla.
 Mittakaava-ohjaimella.
3. Kallista kuvaa ja muuta orientaatiota:
 Katselu-ohjaimella. Vinkki: N:n (pohjoinen) napauttaminen
palauttaa orientaation pohjoiseen.
 Painamalla rullahiiren rullan alas ja liikuttamalla hiirtä.
 Kuva kallistuu automaattisesti, jos zoomaat oikein lähelle maanpintaa. Pois pääset
esimerkiksi zoomaamalla kauemmas.
4. Maanpinnan muotojen voimakkuus riippuu asetuksista. Pääset liioittelemaan maanpinnan
muotoja valitsemalla Työkalut  Asetukset  Korkeuserojen liioittelu. 3 tarkoittaa kaikkein
suurinta liioittelua. Asetuksissa voit halutessasi muuttaa myös mm. zoomauksen nopeutta.
5. Karttanäkymän saat koko näytön kokoiseksi näppäimellä F11
6. Sivupalkin saat näkyviin ja poistettua näkyvistä Ctrl+Alt+B näppäinkomennolla tai Näytä →
Sivupalkki. Sivupalkin avulla voit:
 Hallinnoida näkyvissä olevia tasoja, sekä säätää niiden läpinäkyvyyttä.
 Liikkua paikkojen välillä, etsiä uusia kohteita, sekä tehdä reittihakuja.
 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, joiden
näkymistä voidaan säädellä rastittamalla.
+/- paljastavat mahdollisia alatasoja.
Yleensä näkyvissä kannattaa pitää vain
tehtävän kannalta tarpeelliset tasot!
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7. Työkalurivin saat näkyviin ja poistettua näkyvistä Ctrl+Alt+T näppäinkomennolla tai Näytä →
Työkalurivi. Työkalurivin avulla voit:

a. Lisätä uusia kohteita
(piste, viiva, polygoni)
b. Lisätä uusia
peittokuvia (rasteri)

d. Säätää ajan kulkua
ja tarkastella
aikaisempia kuvia
e. Tutkia auringonvalon
vaihtelua

c. Luoda kiertomatkoja

f. Tehdä
etäisyysmittauksia
h. Jakaa ja tulostaa
näkymiä

g. Tutkia muita
avaruuden kohteita

Esimerkki 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 linkkejä
niihin omiin kansioihin myöhempää käyttöä varten.
1. Aseta sivupalkin Tasot-valikosta näkyviksi ainoastaan Rajat ja kyltit sekä Kuvat.
2. Tarkastele haluamaasi aluetta eri mittakaavoissa. Kuvien määrää ja sijainnin tarkkuus
paranevat lähestyttäessä.
3. Kuvat avautuvat napauttamalla ikonia. Jos samasta kohteesta on useita kuvia, ne muodostavat
kuvapinon jota voit selata nuolinäppäimillä.
4. Monista kohteista on lisäksi upeita 360° pallopanoraamoja. Helpoiten pääset tutkimaan
valitsemalla näkyviin Galleria → 360Cities.
Napauta
-symbolia kartalta. Napauttamalla kuvaa avautuvasta ikkunasta pääset
tarkastelemaan kuvaa ”sisältä”. Liiku kuvassa hiiren avulla ja poistu oikean laidan Lopeta
valokuvanavigointi toiminnolla.

5. Ohjelman syövereistä löytyy lukuisia muitakin kuvia, web-kameroita tai vaikkapa kokonaisia
Wikipedia artikkeleita (Lisää → Wikipedia).
6. Käyttäjien palveluun tallentamien kuvien ja aineistojen lisäksi voi toki hyödyntää taustakarttana
toimivaa Googlen kattavaa satelliitti- ja ortokuva-aineistoa. Jotta ilmakuvat näyttäisivät
mahdollisimman hyvältä, kannattaa kaikki ylimääräiset tasot asettaa pois päältä tasot-valikossa.
Kuvakulmaa kallistamalla (esim. hiiren rulla pohjassa) on mahdollista tarkastella myös
korkeuseroja eri maisemissa. Seuraavalla sivulla ohjeet kuvien ja näkymien tallentamiseen:
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Kohteiden tallentaminen (Video)
1. Voit tallentaa melkein minkä tahansa kohteen Omat paikkamerkinnät -kansioosi napsauttamalla
paikkamerkitsintä (esim. kuvatiedostoa / 360Cities symbolia) 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 sitä Paikat-valikossa.
Näin voit kerätä esimerkiksi kokoelmia eri aihepiireihin liittyvistä kuvista ja muista karttaaineistoista.
3. Kuvatiedostojen ja muiden aineistojen lisäksi voit tallentaa linkkejä tiettyihin karttanäkymiin,
esimerkiksi vaikka edellisen sivun näkymään Mount Everestin juurella. Voit myös hyödyntää
näkymissä vaikkapa 3D-kaupunkikuvan (Tasot→ 3D rakennukset) rakennuksia.
Tallentaaksesi näkymän napauta työkalurivin

-lisää paikkamerkitsin painiketta.
a. Voit siirtää paikkamerkitsintä
haluamaasi kohtaan
karttanäkymää, tarttumalla
siihen hiirellä.
b. Anna kohteelle nimi ja lyhyt
kuvaus.
c.

Valitse kohteelle sopiva
symboli valikosta.
d. Tai voit myös tehdä symbolista
tai sen nimikyltistä
näkymättömän Tyyli, väri välilehti → läpinäkymättömyys
0%.
e. Napauta lopuksi OK ja
paikkamerkitsin ilmestyy Omat
paikkamerkinnät –kansioon.
4. Kaksoisnapauttamalla tallennettua paikkamerkitsintä pääset aina takaisin samaan näkymään (=
sijainti ja kuvakulma) kuin kohdetta tallennettaessa.
Huom! Paikkamerkitsimeen ei kuitenkaan tallennu käytössä olevia asetuksia esimerkiksi
valittujen tasojen osalta. Esimerkiksi, jos tarkoituksena oli esitellä 3D-rakennuksia, täytyy
erikseen varmistaa, että taso on päällä.
5. Halutessasi voit myös muokata paikkamerkitsimen tietoja napauttamalla sitä hiiren oikealla
napilla ja valitsemalla valikosta Ominaisuudet.
6. Kuvaus-välilehdessä olevaan ruutuun voi lisätä linkkejä www-sivuihin tai niillä sijaitseviin
kuvatiedostoihin. Kyseiseen kenttään voi itseasiassa kopioida tai kirjoittaa mitä tahansa htmlkoodia, ja paikkamerkitsimen napautus avaa tällöin ikään kuin pienen Internet-sivun (ks.
seuraavan sivun kuva-esimerkit).
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7. Tätä ominaisuutta hyödyntämällä paikkamerkitsimistä voidaan rakentaa esimerkiksi
tehtäväpaketti kysymyksineen oppilaille. Lopusta löydät esimerkkejä Google Earthilla tuoteuista
materiaaleista.

8. Tallentamiasi karttanäkymästä tallentamiasi kohteita voi myös järjestellä ja lajitella kansioihin:


Napauta hiiren oikeaa painiketta Omat paikkamerkinnät tai Väliaikaiset paikkamerkinnät
kansioiden päällä ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Lisää → Kansio.

→




Anna kansiolle nimi
Siirrä haluamasi kohteet kansioon raahaamalla (eli tarttumalla niihin hiiren vasemmalla
painikkeella ja viemällä ne kansion kohdalle → vapauta painike).

9. Jotta, voit hyödyntää tekemiäsi kokoelmia ja kansioita myöhemminkin täytyy ne tallentaa
tiedostoksi. Voit tallentaa haluamaasi sisältöä (esim. kansio, jossa paikkamerkitsimiä ja kuvia)
KML/KMZ-tiedostoiksi ja kuljettaa näitä tiedostoja mukanasi esim. muistitikulla tai jakaa
oppilaille tehtävänä kurssin kotisivujen kautta. Tiedostojen avaamiseksi täytyy kohdekoneelta
löytyä asennettu Google Earth.
Napauta kansiota/paikkamerkitsintä hiiren oikealla painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta
Tallenna paikka nimellä... Tallenna tiedosto haluamaasi kansioon.

→

Tiedosto aukeaa
kaksoisnapauttamalla tai
valitsemalla Google
Earthissa:
Tiedosto → Avaa
Tiedot aukeavat Väliaikaiset
paikkamerkinnät välilehdelle
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Esimerkki 2: Globalisaatio katukuvassa - esimerkki Street Viewn käytöstä opetuksessa
1. Google Earthin nykyiset-versiot tarjoavat 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. Täältä löydät katunäkymien nykyisen peittävyyden.
4. Liiku katunäkymässä nuolinäppäimien ja hiiren avulla. Voit poistua
näkymästä oikean yläkulman Poistu näkymästä - painiketta
napauttamalla.
5. Käy seikkailemassa Rio de Janeiron tai Kapkaupungin kaduillea ja pohdi miten lokaali ja
globaali näkyvät katukuvassa?
6. StreetWiewn vahvuutena on laaja alueellinen kattavuus erilaisia katunäkymiä, joista löytyy
tutkittavaa ja ihmeteltävää kaikkien ikäryhmien maantiedon opetukseen. Valitettavasti
katunäkymiä ei voi tallentaa myöhempään käyttöön samaan tapaan, kuin normaaleja
karttanäkymiä.

Esimerkki 3: Voyager-taso – Planeettamme kauneimpia kohteita
Juhlavuoden kunniaksi Google on julkaissut valmiin poiminnan parhaita palojaan ilmakuvien, 3Dkaupunkimallien ja Street View:n sisällöistä. Kokoelman saat näkyviin aktivoimalla Voyager-tason:


Voit aloittaa valikoimaan tutustumisen
katsomalla valmiin esittely
kiertomatkan



Voit myös vapaasti valita ja tutkia
tason kohteita karttanäkymästä. Moniin
kohteisiin liittyy lyhyt esittely
(englanniksi) ja esimerkiksi
maisemakuvien osalta voit ladata
näkymän helposti vaikkapa
taustakuvaksi.



Napauttamalla Lataa-linkkiä avautuvat
tason kohteet väliaikaisiin
paikkamerkintöihin kansiopuuksi, josta
voi etsiä mielenkiintoisia kohteita
esimerkiksi maittain.



Saisiko näiden sisältöjen ympärille
rakennettua motivoivia esimerkkejä ja
haasteellisia tehtäviä maantieteen
tunneille?
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Peittokuvat
Google Earthin pinnalle on mahdollista avata myös erilaisia vaihtoehtoisia peittokuvia (korvaavat
normaalin ilmakuvan). Niitä löytyy ohjelman Tasot-valikosta, Earth Galleriasta ja ulkopuolisilta Internet
sivustoilta kuten Nasalta. Peittokuvien kanssa on yleensä mahdollista hyödyntää myös läpinäkyvyyden
säädin -työkalua, jonka avulla voit tarkastella useita tasoja päällekkäin ja siten vertailla helposti tasojen
eroja. Ohjelmaan on mahdollista tuoda myös omia peittokuvia, mutta tarkastellaan ensin valmiita:

Esimerkki 4: Historialliset kartat
1. Aktivoi Tasot → Galleria → Rumseyn historialliset kartat (poista muut tasot)
2. Etsi Atlantin keskiselänteen kohdilta World Globe 1790 ja napauta kerran.
Huom! Symboli ilmestyy näkyviin vasta sopivalla mittakaavalla.
3. Napauta avautuneesta ikkunasta kartan kuvaa avataksesi peittokuvan.

→

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:

5. Huomaatko eroja esim. Australian rantaviivan muodoissa?
6. Tutki muita historiallisia karttoja, mihin niitä voisi käyttää? Kaupunkien muutoksen tutkimiseen?
Missisippi joen meanderoinnin muutoksien tutkimiseen? Voit myös tallentaa karttoja Omat
karttamerkinnät kansioon tai jaettavaksi tiedostoksi samaan tapaan, kuin kuvienkin kanssa.
Napauta vain kartan nimeä hiiren oikealla näppäimellä Väliaikaiset paikkamerkinnät -valikossa.
Valitse Kopio ja voit Liimata linkin karttaan haluamaasi kansioon.
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Esimerkki 5: Ympäristö muuttuu
1. Aktivoi Tasot → Global Awareness → UNEP: 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 aikasarja esimerkkejä esimerkiksi Amazonasin metsätuhoista tai suurkaupunkien laajenemisesta?
5. Näitäkin kuvia voit keräillä omiin kokoelmiisi samaan tapaan, kuin tavallisia kuvia.

Kuva: Muutoksia kasvillisuusvyöhykkeissä ja jäätiköissä: Kilimanjaro, Tansania 1976-2006

Esimerkki 6: Omia teemakarttoja tekemään
1. http://thematicmapping.org/engine/-sivusto tarjoaa mahdollisuuden luoda erilaisia
teemakarttaesityksiä valikoiduista tilastoista. Sivuston avulla on helppo tehdä näyttäviä
karttaesityksiä, mutta valitettavasti tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2004. (Jos ongelmia, niin
Firefox toimii selaimena parhaiten)

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
haluamaasi kansioon.

2. Avaa lataamasi tiedosto Google Earthiin, joko Tiedosto → Avaa tai tuplanapauttamalla
tiedostoa tallennus kansiossa.
3. Ihastele karttaa ja pohdi syitä havaitsemiisi alueellisiin eroihin.
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Esimerkki 7: "Thank you NASA!" ...and NOAA
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.
1. Vuodenaikojen vaihtelua:
a. Avaa tiedosto kohdasta Blue Marble: Next Generation napauttamalla Open in Google
Earth.
b. Tiedoston voi tallentaa haluamaansa paikkaan tai valita avaa ohjelmalla: Google Earth.
c. Väliaikaiset paikkamerkinnäy tasolta löydät satelliittikuvista kootut kuvat maapallosta eri
kuukausina. Vertaile eri kuukausia.

2. Hiilidioksidin määrän vaihtelu ilmakehässä vuodenaikojen mukaisesti:
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 kummankin kuukauden kohdalta.

2. Valitse tiedostomuodoksi
Google Earth

3. Lataa haluamasi
tarkkuinen tiedosto
napauttamalla resoluutiota

1. Valitse vuosi ja kuukausi

c. Avaa tiedostot Google Earthiin ja vertaile karttoja. Miksi tämä vaikuttaa hiilidioksidin
määrään ilmakehässä? Voit katsoa aiheesta myös hienon Nasa:n videon.
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3. 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

. Tallenna tiedosto omaan kansioon ja avaa se Google Earthissa.
a. Anna animaatiolle hetki

aikaa latautua.
b. Siirtele liukusäädintä eri

kohtiin aikajanaa
nähdäksesi myrskyn kulun.
c.

Siirrä liukusäädin alkuun ja
napauta
katsoaksesi
animaation.

d. Asetuksista

voit
muuttaa animaation
nopeutta ja asettaa sen
toistumaan jatkuvasti:
”Toista animaatio”

c. Ihastele animaatiota.
d. Miksi merivesi on jäähtynyt hurrikaanin kuljettua ohi?
4. NOAA - Science On a Sphere on Heurekastakin löytyvä karttapallo, johon voidaan heijastaa
erilaisia karttoja ja animaatioita. Osa näistä kartoista ja animaatioista on käytettävissä myös
Google Earthilla. Suuntaa siis osoitteeseen: http://sos.noaa.gov/kml/index.html ja avaa
tutkittavaksi esimerkiksi Facebook ystävyydet tai merivirrat animaatio.

Esimerkki 8: Spatial-Analyst.net - Lisää peittokuvia
Ei-kaupallisen Spatial Analyst.net –sivuston kautta löydät laajan joukon maapallon ympäristöoloja
kuvaavia rasterikuvia. Monet näistä on tuotettu kaukokartoituksen keinoin esimerkiksi MODISsääsatelliitin tietoja keskiarvoistamalla tai luokittelemalla maanpintaa kuvaavien satelliittikuvien
aineistoa. Tutustu Spatial Analyst.netin maailmankarttoihin:
1.
2.
3.
4.

Napsauta
worldmaps.kml : ja tallenna tiedosto omalle koneellesi.
Siirry Google Earthiin ja avaa juuri tallentamasi KML-tiedosto (Tiedosto  Avaa).
Paikat-listaan ilmestyy otsikko Publicly Available Global Data Sets.
Laita päälle ensimmäisenä vuonna 2005 laadittu keskilämpötilalaskelma (BioCL2).
a. Millaisia keskilämpötilalukemia ovat? Laita selite päälle.
b. Miten lämpötila vaihtelee mannerten eri osissa?
c. Miten vuoristot vaikuttavat lämpötilaan? Voit tarkastella asiaa vielä kallistamalla kuvaa
vuoristojen kohdalla. Voit myös laittaa päälle Globedem-aineiston ja muuttaa tasojen
läpinäkyvyyttä.
5. Mitä muuta mielenkiintoista aineistosta löydät ja miten sitä voisi hyödyntää?
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Esimerkki 9: Sääolot
1. Tarkastele tämän hetkistä säätilaa: Rastita Tasot-listasta päälle Sää. Napsauta sen kaikki
sisällöt näkyviin.
a. Tarkastele pilvien sijoittumista. Mikä selittää pilvien muotoja, millaisiin ilmakehän
prosesseihin pilvet liittyvät?
b. Tarkastele sadetutkaa. Missä sataa nyt? Miksiköhän?
2. Etsi WORLDMAPS-aineistosta myrskymatalapaineiden reitit (Stormtr) ja tee siitä osittain
läpinäkyvä. Millaisista tuulista nuo myrskyjen reitit kertovat?
3. Mikä on pilvitilanne aineiston mukaan kotiseudullasi? Tarkista miltä ajankohdalta tiedot ovat.
Pohdi myös ennusteen luotettavuutta.
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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.
Google Earthin perus versioissa ongelmana on kuitenkin yksittäisen kuvan kokorajoitus 2200
pikseliä, mutta nykyään ilmainen Pro-versio mahdollistaa huomattavasti isommatkin kuvat.
a. Tallenna kuva (omaan kansioon) viime jääkauden meriveden laskusta osoitteesta:
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/pictures/GLOBALsealeveldrop110m.jpg
b. Avaa kuva esimerkiksi Microsoft Office Picture Managerilla ja pienennä kuvaa siten, että
pisin sivu on alle 2200 pikseliä (Kuva → Muuta kokoa) ja tallenna muutokset.
c. Napauta

työkaluriviltä.
a. Anna kuvalle nimi: Jääkausi
b. Hae tallentamasi ja
pienentämäsi kuvatiedosto
kansiostasi Selaa...
painikkeella.
c. Valitse sijainti välilehti
d. Syötä seuraavat arvot kenttiin
Pohjoinen: 90P
Itä: 180I
Etelä: -90E
Länsi -179,9L
e. Napauta OK
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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. Tallenna matkustusaikakartta omaan kansioon osoitteesta:
http://olli.jarva.fi/travel_times/futurice/
b. Siirry Google Earthissa pääkaupunkiseudun ylle ja napauta
.
c. Anna kartalle nimi ja etsi kuvatiedosto Selaa... painikkeen kautta
d. Jos tiedät kartan äärikordinaatit, voit syöttää ne laatikkoon samaan tapaan kuin
maailmankartan tuonnissa, muussa tapauksessa voit kohdistaa kartan käsin.

Muuta
läpinäkyvyyttä

Siirrä kartan
keskipistettä

Kierrä kartan
kulmaa

Venytä tai pienennä
karttaa

e. 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.
f. Kun olet valmis napauta OK.
3. Luomasi peittokuvat ilmestyvät Väliaikaiset paikkamerkinnät -kansioon. Ne kannattaa tallentaa
KMZ/KML -tiedostoiksi tulevaa käyttöä varten. Huom! KMLTiedostoon tallentuu vain linkki
kuvaan ja sen asettelut, joten KML-tiedoston on syytä olla samassa kansiossa kuin itse
peittokuvan, ja niitä siirrellään yhdessä. KMZ-tiedostossa kuva tallentuu mukana.
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Omien kohteiden luominen
Omien karttakohteiden luominen onnistuu helposti työkalurivin
kohde voi olla pistemäinen-, alue-, tai viivakohde.

-työkaluilla. Luotava

1. Valitse haluamasi työkalu, jolloin kohteen ominaisuudet määrittelevä ikkuna aukeaa. Voit piirtää
karttaikkunassa alue- ja viivakohteet haluamaasi paikkaan kartalle tai siirtää pistekohteen
symbolia kartalla haluamaasi kohtaan.
2.
Anna kohteelle nimi.
3.

Voit muuttaa paikkamerkitsimen
symbolia.

4.

Kuvaus ikkunaan kirjoittamasi teksti tai
html-koodi avautuu kohdetta napauttamalla
(voit lisätä myös linkin Internet-sivustoon
tai kuva-tiedostoon).

5.

Tyyli, väri välilehdellä voit säätää kohteen
väriä ja kokoa. Vinkki: Kohteesta tai
tekstistä voi tehdä kokonaan tai osittain
läpinäkyvän!

GPS-tiedon tuonti ohjelmaan
1. GPS-laitteella tallennetut kohteet (pistekohteet, reitit) voi tuoda helposti Google Earthohjelmaan. Google Earth osaa periaatteessa lukea tiedot suoraan laitteesta, mutta usein on
helpompi siirtää esim. GPX-tiedostot käsin koneelle haluttuun paikkaan.
2. Valitse Työkalut (Tools) → GPS
3. Avautuvasta ikkunasta valitse kohtaan Laite: Tuonti tiedostosta ja paina Tuo.
4. Etsi haluamasi GPX-tiedosto ja napauta Avaa. Ohjelma ilmoittaa tuonnin onnistumisesta ja
kohteet ilmestyvät kartalle ja väliaikaiset paikkamerkinnät kansioon (sieltä ne voi tallentaa
pysyväksi KML-tiedostoksi)

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.
-toiminnolla
c. Print Screen-toiminnolla
2. Voit jakaa näkymiä ja kuvatiedostoja napauttamalla työkalurivin

-kuvaketta.

a. Kuvatiedosto
b. Näkymä (avautuu Google Earthiin)
c. Tiedostot
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Esimerkki 10: Matkoja vanhempiin ilmakuviin
1.

-symbolilla avautuu aikajana:

2. Aikajanalla voit liikkua raahaamalla osoitinta eri vuosien välillä. Vaaleat palkit janassa tarkoittavat,
että tuolta ajalta on valitsemallasi alueella tarjolla ilmakuvia.
3. Tutki esimerkiksi Las Vegasin kehitystä 1950-luvulta nykypäivään. Etsi ensin Las Vegas kartalta
tai hakutoiminnon avulla ja zoomaa kartta kaupungin keskustaan kuuluisalle kasinokadulle ja
aktivoi seuraavaksi aikajana tutkiaksesi aikaisempia kuvia alueelta.

Esimerkki 11: Reitin nousut ja laskut
1. Luo reitti käyttäen
-toimintoa tai tuo kulkemasi matka GPX-tiedostosta.
2. Napauta reittiä hiiren vasemmalla näppäimellä vasemman laidan Paikat-valikosta ja valitse Näytä
korkeusprofiili. Profiilista näet kuljetun matkan ja lasku ja nousumetrit yms. tietoja.
Vinkki: Työkalun avulla voi tutkia myös esimerkiksi vuoren/vuoriston/valtion korkeusprofiilia
piirtämällä suoranviivan kohteen halki.

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 3Dnäkymässä, eli käytetyt mittakaavat, kuvakulmat ja liikkeen. Jos avaat tallennuksen
aikana esimerkiksi panoramio-kuvan, sen avaaminen ainakin periaatteessa tallentuu
myös mukaan kierrokseen.
i. Huom! kiertomatkaan ei kuitenkaan tallennu tietoa tarvittavista tasoista, jos siis
haluat esitellä hienoja 3D-rakennuksia on katsojan muistettava kytkeä 3Drakennukset -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.
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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 se
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.

Google Earth esimerkkejä:
Seuraavista linkeistä voit tutustua joihin Google Earthia hyödyntäviin opetusesimerkkeihin. Lisää
aineistoja ja opetusideoita julkaistaan myöhemmin myös Geopisteen sivuilla.

Hydrosfääri
Aasia ja ihmistoiminta
Ravinnontuotanto
Eksogeeniset ilmiöt

