
 
 
 

Tehtävän kuvaus 

 
Tehtävässä tarkastellaan väestönkasvua globaalisti eri maissa. Tarkoituksena on vertailla kasvua ja sen 
vaikutuksia nopean väestönkasvun ja hitaan väestönkasvun maissa. 

 

  Kartan URL: http://esriurl.com/worldGeoInquiry6                                              

 

Syntyvyys 

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. 

3. Klikkaa PG-Birth Rate/Births Per 1000 karttatason nimeä nähdäksesi sen selitteen. (PG = population 
growth / väestön kasvu). 

- Millä alueilla oli korkein syntyvyys vuonna 2014?  

_______________________________________________________________________________ 

- Millä alueilla oli alhaisin syntyvyys vuonna 2014? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Kuolleisuus 

4. Ota PG-Death Rate/Deaths Per 1000 karttataso näkyviin rastittamalla tason nimen edessä oleva 
ruutu. Klikkaa karttatason nimeä nähdäksesi karttatason selitteen. 

- Millä alueilla oli korkein kuolleisuus vuonna 2014? 
_______________________________________________________________________________ 

- Millä alueilla oli alhaisin kuolleisuus vuonna 2014? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Syntyvyys ja kuolleisuus Euroopassa ja Afrikassa 

5. Etsi kartalta Unkari (Hungary) ja Espanja (Spain) ja klikkaa kohteita avataksesi niiden pop-up ikkunat. 

- Mitkä ovat syntyvyys- ja kuolleisuusluvut näissä Euroopan maissa? 
_______________________________________________________________________________ 

- Mitkä ovat syntyvyys- ja kuolleisuusluvut Afrikan maista Etiopiassa (Ethiopia) ja Tsadissa (Chad)? 

_______________________________________________________________________________ 
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Syntyvyys ja kuolleisuus väestönkasvun indikaattoreina 

6. Tarkastele PG-Birth Rate ja PG-Death Rate karttatasojen sisältämää tietoa. Vertaile syntyvyyttä ja 
kuolleisuutta maittain ottamalla PG-Death Rate karttataso vuoroin näkyviin ja pois näkyvistä. 

- Arvioi millä alueilla väestönkasvu on suurinta? 

_______________________________________________________________________________ 

- Millä alueilla väestönkasvu on hitainta? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Väestönkasvu 

7. Ota kaikki aktiiviset karttatasot pois näkyvistä. Ota PG-Natural Increase (luonnollinen väestönkasvu) 
karttataso näkyviin ja avaa karttatason selite klikkaamalla karttatason nimeä. 

8. Klikkaa karttaikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa talo ikonia palauttaaksesi kartan 
oletuslaajuuteen. 

- Mitä tapahtuu väestölle maissa, jotka ovat kartalla väriltään beigejä? 

_______________________________________________________________________________ 

- Millä alueilla väestö kasvaa nopeiten? 
_______________________________________________________________________________ 

- Millä alueilla väestönkasvu on pysähtynyt tai väestö vähenee? 
_______________________________________________________________________________ 

- Mitä ongelmia voi aiheutua maille, joissa väestö kasvaa nopeasti? Entä maille, joissa väestö 
vähenee? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

  Osoitehaun käyttö  

• Voit etsiä osoitetta tai paikkaa kartalta kirjoittamalla 
yläpaneelin oikeassa kulmassa olevaan hakukenttään osoitteen 
tai paikannimen. 

• Valitse oikea hakutulos avautuvasta listasta. 

    Tunnista kohde kartalla  
• Pop-up ikkuna sisältää tietoa kartan kohteesta. Pop-up ikkuna 

aukeaa klikkaamalla kohdetta kartalla.  

• Pop-up ikkuna voi sisältää linkkejä tai kuvia.  

• Nuoli pop-up ikkunan oikeassa yläkulmassa tarkoittaa, että 

useampi kohde on valittuna kartalta. Klikkaamalla nuolta voit 

selata valittuja kohteita ja niiden tietoja. 

 



 

 

WWW.ESRI.COM/GEOINQUIRIES copyright © 2019 Esri 

Version Q3b 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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Use the Proximity Analysis tool and create 50-mile buffers on the Religions or Languages layers. 

Use the Country Boundaries 2016 layer to explore the 2016 country borders that fall within the buffers. 
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