
 

 

Tehtävän kuvaus 

Tehtävässä tarkastellaan Maapallon seismisiä ja vulkaanisia alueita sekä näiden alueiden välistä suhdetta. Lisäksi 
tarkastellaan mannerlaattojen saumakohtia sekä kaupunkeja, jotka sijaitsevat seismisesti ja vulkaanisesti aktiivisilla 
alueilla.  

Tehtävässä käytetään apuna karttaa ja sen sisältämiä karttatasoja. 

 

 Kartan URL: http://esriurl.com/worldGeoInquiry3  

 

Maanjäristysten sijainnit 

1. Avaa tehtävässä käytettävä kartta klikkaamalla yläpuolella olevaa linkkiä (Kartan URL).  

2. Kartta avautuu selaimeen. Kartalla näkyvät oranssit pisteet ovat maanjäristyksiä, joiden voimakkuus on yli 5,7 
magnitudia. Tarkastele maanjäristysten sijaintia ja vastaa seuraavaan kysymykseen: 

- Minne voimakkuudeltaan yli 5,7 magnitudin maanjäristykset keskittyvät? 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Voimakkaiden maanjäristysten sijainnit 

3. Klikkaa Details/Yksityiskohdat -ikkunassa Content/Sisältö -välilehti auki. Sisältö -välilehdellä on lueteltu kartan 
sisältämät karttatasot. Tarkastele mitä karttatasoja kartta sisältää. 

4. Vie hiiri Earthquakes Magnitude 5.7+ (2004-2007) karttatason nimen päälle. Karttataso sisältää tiedon 
maanjäristyksistä, joiden voimakkuus on yli 5,7 magnitudia. Avaa karttatason ominaisuustietotaulu klikkaamalla 
nimen alla olevaa taulukkoikonia (Show Table). 

5. Ominaisuustietotaulun Magnitude -kenttä sisältää tiedon kunkin maanjäristyksen voimakkuudesta. Klikkaa 
kentän nimeä ja valitse Sort Descending. Kohteet järjestetään nyt suuruusjärjestykseen voimakkaimmasta 
järistyksestä pienimpään.  

6. Valitse ominaisuustietotaulun 20 ensimmäistä riviä (20 voimakkainta maanjäristystä). Saat valittua taulusta 
useamman rivin pitämällä Shift painiketta pohjassa ja klikkaamalla ensimmäistä ja viimeistä riviä, jotka haluat 
valita. Valitut kohteet korostuvat kartalla. 

- Missä sinisellä korostetut voimakkaimmat maanjäristykset sijaitsevat? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Aktiiviset tulivuoret 

7. Sulje ominaisuustietotaulu oikeassa yläkulmassa olevasta rastista. 

8. Content -ikkunassa ota Earthquakes Magnitude 5.7+ karttataso pois näkyvistä klikkaamalla karttatason nimen 
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edessä olevaa ruutua. Ota the Volcanoes - Active Only karttataso näkyviin rastittamalla tason nimen edessä 
oleva ruutu. Tämä karttataso sisältää tiedon maapallon aktiivisista tulivuorista. Kohteet piirtyvät kartalle vihreinä 
ruutuina. 

- Missä aktiiviset tulivuoret sijaitsevat? Vertaile aktiivisten tulivuorten ja maanjäristysten sijaintia (ota 
tarvittaessa Earthquakes Magnitude 5.7+ karttataso takaisin näkyviin). 

 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Mannerlaatat 

- Arvioi maanjäristysten ja tulivuorten sijaintien perusteella missä mannerlaattojen rajat sijaitsevat. 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Maa on jatkuvasti muutoksessa. Maankuoressa on useita mannerlaattoja, jotka ovat koko ajan liikkeessä. 
Liikkeen vaikutukset näkyvät parhaiten mannerlaattojen saumakohdissa. 

9. Ota Volcanoes - Active Only karttataso pois näkyvistä. Ota näkyviin Earth’s Tectonic Plates (mannerlaatat) ja 
Major Physical Features (merkittävimmät geologiset kohteet) karttatasot. Tarkastele karttaa ja vastaa 
kysymykseen: 

- Onko Maapallolla alueita, jotka sijaitsevat mannerlaattojen saumakohdissa, joissa esiintyy vulkaanista ja 
seismistä aktiivisuutta, ja joista löytyy merkittävä geologinen muodostuma?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

Seismisen ja vulkaanisen aktiivisuuden riskialueet 

10.  Ota kaikki muut karttatasot pois näkyvistä paitsi Major Cities (suurimmat kaupungit), Continents (maanosat), 
Earthquakes (maanjäristykset) ja Volcanoes - Active Only (aktiiviset tulivuoret) karttatasot. 

11. Tutki karttaa ja etsi kartalta kaupungit, jotka sijaitsevat lähellä maanjäristyksiä tai tulivuoria. 

- Nimeä kolme maanjäristyksen tai tulivuoren läheisyydessä sijaitsevaa kaupunkia sekä maanosa, jossa 
kaupunki sijaitsee. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  Taulun näyttäminen ja järjestäminen  

• Vain tietyntyyppiset karttatasot sisältävät 
taulukkomuotoista tietoa. 

• Taulu avataan viemällä hiiri Sisältö / Content välilehdellä 

oikean karttatason päälle ja klikkaamalla tason nimen 

alle ilmestyvää taulukkosymbolia. 

• Taulukon sisältämä tieto voidaan järjestää tietyn kentän 

mukaan klikkaamalla kentän nimeä ja valitsemalla 

nouseva järjestys (Sort Ascending) tai laskeva järjestys 

(Sort Descending). 

  Kohteen valinta taulussa  

• Klikkaamalla kohdetta taulussa kohde korostuu myös 

kartalla. 

• Jos haluat valita useamman kohteen samanaikaisesti, 

niin pidä Shift painiketta pohjassa ja valitse kaikki 

kohteet, jotka haluat korostaa kartalla. 
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• World Cultures and Geography by McDougal Littell 

• My World Geography by Pearson 

This GIS map has been cross-referenced to material in sections of 

chapters from these high school texts. 
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Next Steps 
DID YOU KNOW? ArcGIS Online is a mapping platform freely available to public, private, and home schools. A school subscription 
provides additional security, privacy, and content features. Learn more about ArcGIS Online and how to get a school subscription at 
http://www.esri.com/schools. THEN TRY THIS... 

 
• Find major cities within 20 miles of an active volcano by creating buffers. 

• Create a buffer for the Major Cities layer with a distance of 20 miles (0.612 credits). 
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