
G OV E R N ME N T 

 

Tehtävän kuvaus 

Tehtävässä tarkastellaan karttaa apuna käyttäen väestötiheyttä, mannerlaattojen saumakohtia sekä 
vulkaanista- ja seismistä aktiivisuutta. 

Tarkoituksena on kuvailla mannerlaattojen reuna-alueiden sekä vulkaanisesti ja seismisesti aktiivisten 
alueiden välistä suhdetta. Tehtävässä tunnistetaan tiheästi asuttuja alueita, jotka sijaitsevat vulkaanisten 
ja seismisten tapahtumien riskialueilla.  
 

 Kartan URL: http://esriurl.com/worldGeoInquiry4  

 

Aasian tiheästi asutut alueet 

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

2. Kartan avauduttua klikkaa vasemmanpuolisessa Details/Yksityiskohdat -ikkunassa Content/Sisältö -
välilehti auki. Sisältö -välilehdellä on lueteltu kartan sisältämät karttatasot. Tarkastele mitä 
karttatasoja kartta sisältää. 

ESRI World Population karttataso sisältää tiedon väestötiheydestä. Tumma väri kartalla kuvaa suurta 
väestötiheyttä ja vaalea väri matalampaa väestötiheyttä. 

- Kuvaile väestön keskittymistä Aasiassa. Missä alueilla on suuri väestötiheys ja missä pieni? 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

3. Klikkaa yläpaneelissa olevaa Bookmarks/Kirjanmerkit -painiketta. Valitse avautuvalta listalta Mumbai, 
India, jolloin kartta tarkentaa Mumbain kaupunkiin Intiassa. 

4. Klikkaa kartalla olevaa vihreää pistettä nähdäksesi kaupungin tiedot. 

- Mikä on Mumbain väkiluku? 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Valitse seuraavaksi kirjainmerkeistä Kunming, China ja Tokyo, Japan. 

- Mitkä ovat kaupunkien väkiluvut? 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Voimakkaat maanjäristykset 

6. Klikkaa kartta -ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa Talo -kuvaketta, joka palauttaa kartan oletus 
laajuuteen.  

7. Ota Earthquake Magnitude 5.7+ (2004-2007) karttataso näkyviin rastittamalla tason nimen edessä 
oleva ruutu. Karttataso sisältää tiedon maanjäristyksistä, joiden voimakkuus on yli 5,7 magnitudia. 

- Missä tapahtui yli 5,7 magnitudin maanjäristyksiä vuosina 2004-2007? 

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________ 

- Tapahtuiko maanjäristyksiä tiheästi asutuilla alueilla? Missä? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Kaupunkien sijainti Itä-Aasiassa suhteessa aktiivisiin tulivuoriin 

8. Ota Earthquake Magnitude 5.7+ (2004-2007) karttataso pois näkyvistä klikkaamalla karttatason 
nimen edessä olevaa ruutua. 

9. Ota Volcanoes By Type karttataso näkyviin rastittamalla tason nimen edessä oleva ruutu. 

10. Vie hiiri Volcanoes By Type karttatason nimen päälle ja klikkaa nimen alapuolelle ilmestynyttä Show 
Legend ikonia avataksesi karttatason selitteen (ensimmäinen ikoni vasemmalta). 

Tulivuoret on tässä karttatasossa jaettu kolmeen tyyppiin: aktiiviset tulivuoret, mahdollisesti aktiiviset 
tulivuoret ja solfataarat (tulivuorityyppi, joka päästää pääasiallisesti kuumia kaasuja). Kukin 
tulivuorityyppi on symboloitu eri tavalla. 

11. Etsi kartalta jokin kaupunki (vihreät pisteet), joka sijaitsee lähellä aktiivista tulivuorta. Mittaa 
kaupungin ja tulivuoren välinen etäisyys kilometreissä Mittaustyökalun avulla. (Löydät ohjeen 
mittaustyökalun käyttöön tämän harjoituksen lopusta). 

- Mikä on tulivuoren ja kaupungin välinen etäisyys? 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Mannerlaattojen alityöntöalueet 

12. Ota kaikki muut karttatasot pois näkyvistä paitsi Earth’s Tectonic Plates karttataso, joka sisältää tiedon 
Maan mannerlaatoista. 

13. Klikkaa mannerlaattoja selvittääksesi niiden nimet. 

Monet Tyynenvaltameren alueella olevat mannerlaattojen reunakohdat ovat niin kutsuttuja 
alityöntöalueita. Alityöntöalueilla toinen laatoista sukeltaa toisen laatan alle. Alityöntöalueet näkyvät 
meren pohjassa syvänteinä ja vulkaanisina saarijonoina, jotka kulkevat mannerlaatan reunaa pitkin. 

14. Ota World Imagery karttataso näkyviin. 

- Missä alityöntöä tapahtuu? Käytä apunasi Earth’s Tectonic Plates- ja World Imagery -
karttatasoja. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Riskialueilla sijaitsevat kaupungit 

15. Ota Major Cities ja Volcanoes by type karttatasot näkyviin. 

16. Liiku kartalla ja etsi kaupunki, joka sijaitsee lähellä aktiivista tulivuorta ja mannerlaattojen 
alityöntöaluetta. 

- Nimeä kolme kaupunkia, jotka sijaitsevat alueilla, joissa saattaa tulevaisuudessa esiintyä 
vulkaanista tai seismistä aktiivisuutta.  

__________________________________________________________________________________ 
 



 

  Mittaustyökalun käyttö  

• Klikkaa yläpaneelissa Measure/Mittaus, valitse 

avautuvasta alasvetovalikosta keskimmäinen 

Distance/Mittaus ikoni sekä oikea mittayksikkö. 

• Klikkaa kartalla kohtaa, josta haluat mittauksen 

aloittaa ja tämän jälkeen kaksoisklikkaa kohtaa, johon 

haluat mittauksen päättää.  

• Mittaustulos ilmestyy Measure/Mittaus alasvetovalikkoon. 

  Kirjanmerkkiin tarkentaminen  

• Klikkaa yläpaneelissa Bookmarks/Kirjanmerkki. 

• Klikkaa kirjanmerkin nimeä, johon haluat tarkentaa. 

 

 
 

WWW.ESRI.COM/GEOINQUIRIES copyright © 2019 Esri 

Version Q2 2019. Send feedback: http://esriurl.com/GeoInquiryFeedback 

 

My World Geography by Pearson 

 

  

 
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 
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Find major East Asia cities within 20 kilometers of an active volcano by creating buffers. 

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