
 
 
 

Tehtävän kuvaus 

 
Tehtävässä tarkastellaan valtioiden rajoja globaalisti sekä miten kulttuuriset- ja ympäristötekijät 
vaikuttavat rajoihin ja ihmisten identiteettiin. 

 

  Kartan URL: http://esriurl.com/worldGeoInquiry5  

 

Maanpinnan muotoja myötäilevät valtioiden rajat 

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

2. Kartta avautuu oletuslaajuudessa Pyreneet vuoren kohdalle (Vihreä aluekohde kartalla). Punaiset 
viivat kartalla ovat valtioiden rajoja. Klikkaa Pyreneet vuoren etelä- ja pohjoispuolella olevia valtioita. 

- Minkä kahden valtion rajalla Pyreneet sijaitsee? 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

3. Klikkaa yläpaneelissa Bookmarks/Kirjanmerkit -painiketta. Valitse avautuvalta listalta Eurooppa 
(Europe). 

- Tutki kartan pinnanmuotoja. Nimeä kaksi Euroopan valtiota, jotka vuorijono erottaa toisistaan.  

_______________________________________________________________________________ 

4. Klikkaa Details/Yksityiskohdat -ikkunassa Content/Sisältö -välilehti auki. Sisältö -välilehdellä on 
lueteltu kartan sisältämät karttatasot. Ota Rivers (joet) ja Lakes (järvet) karttatasot näkyviin 
rastittamalla tasojen nimien edessä olevat ruudut. 

- Joet piirtyvät kartalle tumman sinisinä viivakohteina ja järvet vaaleansinisinä aluekohteina. 
Tarkastele valtioiden rajoja ja jokia. Nimeä kaksi valtioparia, jotka joki erottaa toisistaan. 

___________________________________________________________________________ 

 

Geometriset valtioiden rajat 

Valtioiden välinen raja voi olla geometrisen suora viiva, joka ei myötäile maanpinnan muotoja.  

5. Valitse kirjainmerkeistä Afrikka (Africa). 

- Tarkastele karttaa ja nimeä valtiot, joiden rajat ovat geometrisen suoria. 

_______________________________________________________________________________ 
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Sosiaalisten tekijöiden vaikutus rajoihin 

6. Ota Rivers, Lakes ja Country Boundaries 2016 karttatasot pois näkyvistä klikkaamalla karttatasojen 
nimen edessä olevaa ruutua.  

7. Ota Languages karttataso näkyviin. 

8. Klikkaa karttatason nimeä ja avaa karttatason selite klikkaamalla nimen alle ilmestynyttä vasemman 
puolimmaista ikonia (Show Legend). 

- Nimeä kaksi valtioparia, jotka kielten rajat erottavat toisistaan. 

__________________________________________________________________________________ 

9. Ota Languages karttataso pois näkyvistä ja ota Religions karttataso näkyviin. Avaa karttatason selite. 

- Nimeä kaksi valtioparia, jotka uskontojen rajat erottavat toisistaan. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kulttuurisesti monimuotoiset maat 

10. Ota Country Boundaries 2016 ja Languages karttatasot näkyviin. 

11. Tarkastele maita, joissa on paljon ja vähän kieliä edustettuna. 

- Nimeä kolme maata, joissa on vähän kieliä edustettuna. 

_______________________________________________________________________________ 

- Nimeä kolme maata, joissa on paljon eri kieliä edustettuna. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Muutokset valtioiden rajoissa 

Suuret valtiot voivat jakautua pienemmiksi valtioiksi ja pienet valtiot voivat yhdistyä yhdeksi suureksi 
valtioksi. 

12. Käytä apunasi Country Boundaries 1992 ja Country Boundaries 2016 karttatasoja. 

- Kerro kolme muutosta, jotka ovat tapahtuneet valtioiden rajoissa vuosien 1992 ja 2016 välillä. 

_______________________________________________________________________________ 

- Nimeä kaksi valtiota vuodelta 1992, jotka eivät olleet olemassa vuonna 2016. 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

  Kirjanmerkin valinta  

• Klikkaa yläpaneelissa Bookmarks/Kirjanmerkki. 

• Klikkaa kirjanmerkin nimeä, johon haluat tarkentaa. 

    Karttatasot, selite ja symbolit  
• Näet kartan sisältämät karttatasot klikkaamalla kartan 

vasemmalla puolella Details/yksityiskohdat -ikkunassa 

Content/Sisältö. Sisältö ikkunassa voit laittaa karttatasoja 

näkyviin ja pois näkyvistä. 

• Kartan selitteen saat auki klikkaamalla Selite/Legend 

painiketta.  

• Klikkaa symboleita kartalla, jolloin kohteen tiedot avautuvat 

pop-up ikkunaan. 
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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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