
COVID-19 koontinäytön luominen 

Kohderyhmä: GE4 – maantieteen opiskelijat 

Kesto: 2 h 

Tehtävän kuvaus: harjoituksessa teemme koontinäytön, joka käyttää Johns Hopkins Universityn 

tarjoamaa reaaliaikaista aineistoa COVID-19 -tilanteesta ympäri maailman.  

Tehdään ensin web-kartta ArcGIS Onlinessa ja hyödynnetään tekemäämme web-karttaa ArcGIS Dashboards 

-sovelluksessa, jossa tehdään koontinäyttö. Harjoituksen voi pilkkoa kahteen osaan (Harjoitus 1 Web-kartan

tekeminen ja Harjoitus 2 Koontinäytön tekeminen) tai jättää koontinäyttöosion kokonaan tekemättä.

Harjoitus 1 Web-kartan tekeminen 
1. Avaa ArcGIS Online menemällä osoitteeseen www.arcgis.com ja kirjaudu sisään opettajalta

saamillasi tunnuksilla.

2. Avaa kartta klikkaamalla yläreunasta Kartta-välilehteä.

3. Valitse kartan vasemmasta yläreunasta Lisää → Etsi karttatasoja

http://www.arcgis.com/


4. Vaihda hakuvalinnaksi ArcGIS Online. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme hakea kaikkea sitä

aineistoa mitä on avoimesti jaettu ArcGIS Onlineen muille käyttäjille hyödynnettäväksi.

5. Kirjoita hakusanaksi Coronavirus COVID-19 Cases ja paina Enter, tulokset listautuvat alle. Lisää

Coronavirus COVID-19 Cases -aineisto kartalle painamalla aineiston oikeassa alakulmassa olevaa

plus-painiketta. Tämän jälkeen voit siirtyä kartalle sulkemalla hakuikkunan klikkaamalla sen

vasemmasta yläreunasta vasemmalle osoittavaa nuolta.



6. Lisätään myös maailman valtiot kartalle. Paina yläreunasta Lisää → Selaa maailmankartaston

karttatasoja.

7. Etsi hakusanalla World Countries (Generalized) ja lisää tuloksena löytyvä karttataso kartalle plus-

painikkeesta. Tämän jälkeen voit siirtyä kartalle sulkemalla hakuikkunan klikkaamalla sen

vasemmasta yläreunasta vasemmalle osoittavaa nuolta.



8. Sisältö-välilehdellä näet nyt kartalle lisäämäsi karttatasot.

9. Jos maailman valtioita esittävä karttataso näkyy Sisältö-ikkunassa ylimmäisenä, se peittää alleen

muut karttatasot. Voit raahata valtiot-karttatason alimmaiseksi tarttumalla kiinni sen vasempaan

reunaan kolmen pisteen kohdalta ja raahaamalla sen alimmaiseksi karttatasolistalla (sininen

katkoviiva osoittaa välin, johon karttataso siirtyy).



10. Klikkaa kolmea pistettä  Coronavirus COVID-19 Cases – tason kohdalla ja valitse nimeä uudelleen.

Anna tason nimeksi COVID-19 varmistetut tapaukset

11. Nimeä vastaavalla tavalla COVID-19 Cases – Cases Country → COVID-19 valtiot ja Coronavirus

COVID-19 Cases – Deaths → COVID-19 kuolemat

Asetetaan seuraavaksi jokaiselle kolmelle karttatasolle päivitysvälit, jolloin kartta ja siinä olevat

tiedot päivittyvät automaattisesti eikä selainta tarvitse päivittää saadaksemme uusimmat tiedot

näkyviin.



12. Klikkaa taas kolmea pistettä jonkin karttatason kohdalla ja määritä Päivitysväliksi 10 minuuttia.

Laita sama asetus päälle muillekin COVID-19 karttatasoille.

13. Vaihdetaan seuraavaksi taustakartta. Ylävalikossa olevasta Taustakartat painikkeesta löydät

erilaisia taustakarttavaihtoehtoja, valitse niistä mieleinen.

14. Muutetaan seuraavaksi varmistettujen COVID-19 tapausten kuvaustekniikkaa. Vie hiiri COVID-19

varmistetut tapaukset-karttatason päälle ja klikkaa sen alapuolelle ilmestyvää Muuta tyyliä -

painiketta.



15. Klikkaa Lukumäärät ja määrät (koko) kohdalla Valinnat.

16. Vaihda luokittelumenetelmäksi Luonnolliset rajat.

17. Klikkaa alareunasta OK ja seuraavan ikkunan alareunasta Valmis

18. Klikkaa kartan yläpuolelta Tallenna ja tallenna kartta nimellä COVID-19 kartta (oma nimesi). Anna

tunnisteet ja yhteenveto ja paina Tallenna kartta.



Harjoitus 1 päättyy tähän. 



Harjoitus 2 Koontinäytön tekeminen 

1. Jos jatkat suoraan edellisestä harjoituksesta, klikkaa vasemmasta yläkulmasta Koti-näppäintä. Jos

aloitat tekemään harjoitusta, kirjaudu osoitteeseen www.arcgis.com opettajalta saamillasi

tunnuksilla.

2. Klikkaa vohvelivalikkoa ja valitse Dashboards

3. Klikkaa Luo koontinäyttö.

4. Anna otsikoksi COVID-19 koontinäyttö (oma nimesi). Lisää yhteenveto ja tunnisteet ja klikkaa Luo

koontinäyttö.

5. Lisätään koontinäyttöön ensimmäiseksi kartta. Klikkaa plus-painiketta ja valitse Kartta

6. Klikkaa avautuvassa ikkunassa COVID-19 (oma nimesi) kartta, jonka teit aikaisemmin.

7. Voit tutustua kartan eri asetuksiin ja ottaa käyttöön esimerkiksi Selitteen, Mittakaavan, jne.

http://www.arcgis.com/


8. Kun olet ottanut käyttöön haluamasi asetukset, klikkaa Valmis

9. Tallenna koontinäyttö Tallenna-painikkeesta.

Luettelon lisääminen 

10. Klikkaa oikeasta yläkulmasta taas plus-painiketta ja valitse avautuvasta valikosta Luettelo.

11. Klikkaa COVID-19 varmennetut tapaukset -karttatasoa.



12. Vaihda Näytettävien kohteiden enimmäismääräksi  50

13. Lajitteluperuste-kenttään valitse Last update ja järjestykseen Laskeva

14. Klikkaa Luettelo-välilehteä.

15. Klikkaa tekstikentän oikealla ylhäällä {.}-valikkoa ja valitse sieltä {Country _Region}, paina enter,

klikkaa {Last_Update}, paina enter ja klikkaa {Confirmed}. Nyt jokainen näistä tiedoista näytetään

omalla rivillään.

16. Klikkaa Toiminnot-välilehteä

17. Klikkaa Lisää toiminto ja valitse avautuvasta valikosta Vieritä.



 
 

18. Klikkaa tämän jälkeen Lisää kohde ja valitse valikosta COVID-19 kartta (oma nimesi) 

 
 

19. Klikkaa uudelleen Lisää toiminto ja valitse valikosta Väläytä. Valitse Lisää kohde -valikosta 

kohteeksi COVID-19 kartta. 

 
20. Klikkaa oikeasta alakulmasta Valmis. 

 

Voit testata listaa ja sen asetuksia klikkaamalla jotain kohdetta listalla, kartan pitäisi nyt tarkentua 

kohteeseen ja sijainnin välähtää kartalla. Voit muuttaa listan kokoa. 

 

21. Tallenna. 

 



Indikaattorin lisääminen 
Lisätään seuraavaksi koontinäyttöön kaksi Indikaattoria. Toisella indikaattorilla kuvataan 

varmistettujen tapausten määrää ja toisella kuolleiden määrää. 

22. Klikkaa oikeasta yläkulmasta taas plus-painiketta ja valitse avautuvasta valikosta Indikaattori.

23. Klikkaa COVID-19 varmennetut tapaukset -karttatasoa.

24. Tilastotiedot-kohtaan valitse Summa.

25. Kenttä-kohtaan valitse Confirmed



26. Klikkaa Yleinen-välilehteä ja klikkaa Otsikko-kohdassa Muokkaa. Kirjoita otsikoksi Varmistetut

tapaukset. Voit muotoilla tekstiä esim. keskittämällä sen keskelle, lihavoimalla ja muuttamaksi

tyypiksi Otsikko 1.

27. Klikkaa oikeasta alakulmasta Valmis.

28. Tee ohjeiden 22-27 avulla toinen indikaattori, mutta valitse tässä ensin aineistoksi COVID-19

kuolemat. Aineisto-välilehdellä Tilastotiedot-kenttään valitse Summa ja Kenttä-kohtaan valitse

Deaths. Lisää otsikko ja klikkaa lopuksi Valmis.

29. Kun indikaattori on lisätty koontinäyttöön, voit muuttaa niiden sijaintia. Vie hiiri indikaattorin

vasempaan yläkulmaan ja raahaa sen avulla indikaattori toisen indikaattorin alapuolelle ja kiinnitä

se rivinä. Tallenna koontinäyttö.



 
 

 

Sarjakaavion lisääminen 
 

30. Klikkaa oikeasta yläkulmasta taas plus-painiketta ja valitse avautuvasta valikosta Sarjakaavio. 

Valitse aineistoksi COVID-19 varmistetut tapaukset. 

31. Valitse Luokat kohteesta -valinnaksi Kentät. Valitse Luokan 1. kentäksi Confirmed, Luokan 2. 

kentäksi Deaths ja Luokan 3. kentäksi Recovered. 

32. Valitse Tilastotiedot-kohtaan Summa. 

 
 



33. Siirry Yleinen-välilehdelle ja anna otsikoksi Tapaukset yhteensä ja muotoile otsikko haluamallasi 

tavalla. 

 
34. Klikkaa Sarja-välilehteä ja valitse Pylvään värit Luokittain. Muuta Deaths punaiseksi ja Recovered 

vihreäksi. 

 
35. Klikkaa Valmis, järjestele koontinäytön elementit raahaamalla haluamaasi sijainteihin ja tallenna 

koontinäyttö. 

Kartan laajuuteen suodattaminen 
Voit suodattaa indikaattoreita niin, että ne näyttävät dataa vain kartalla näkyvältä alueelta. 

36. Vie hiiri kartta-osion vasempaan yläkulmaan ja valitse Määritä. 



 
37. Klikkaa Kartan toiminnot -välilehteä. 

38. Klikkaa Lisää kohde ja valitse Luettelo.  

 
39. Valitse samalla tavalla myös molemmat indikaattorit ja sarjakaavio. Klikkaa Valmis. 

 

40. Zoomaile karttaa eri sijainteihin ja tutki miten tiedot muuttuvat mittareissa. Tallenna koontinäyttö. 



 

 

Harjoitus päättyy tähän. 


