
 

 

 

 
 

  

 

PaikkaOppi – paikkatieto-opetusta verkossa 
 

Tiivistelmä 
 

PaikkaOppi on paikkatieto-opetusta tukeva verkkopohjainen oppimisympäristö, joka on 

suunniteltu yläkoulujen ja lukioiden käyttöön. Palvelu sisältää valmiita 

tehtäväkokonaisuuksia ja projektimalleja, joita voi suorittaa palvelun omassa 

verkkokarttasovelluksessa. Karttasovelluksen avulla oppilaat voivat tutustua erilaisiin 

paikkatietoaineistoihin sekä tallentaa omia karttakohteita ja jakaa ne muille käyttäjille. 

 

Menetelmän kuvaus 
 

PaikkaOpin verkkopalvelu (www.paikkaoppi.fi) on suunniteltu tukemaan koulujen 

paikkatieto-opetuksen toteuttamista. Oppimisympäristön ensisijaisena tavoitteena ei ole 
paikkatiedon tekniikan opettaminen, vaan paikkatiedon arvon, sovellettavuuden ja 
helppokäyttöisyyden havainnollistaminen mahdollisimman selkeässä ja opiskelijaa tukevassa 

oppimisympäristössä, jossa paikkatieto tuodaan esille sidottuna eri aihepiireihin ja oppiaineisiin. 
Palvelussa opetuksen painopiste korostaa oppimista paikkatiedon avulla sekä oppiaineiden välistä 
yhteistyötä sekä paikkatiedon soveltamista oman lähiympäristön tutkimuksessa. Palvelua voidaan 
käyttää esimerkiksi lukion GE4-kurssin aluetutkimuksen toteuttamiseen. 
 
Verkkopalvelun karttasovellus sisältää yhteensä 46 eri aineistokokonaisuutta usealta 
valtakunnalliselta sekä paikalliselta aineistontuottajalta. Käytössä ovat keskeiset kartta-aineistot, 
kuten peruskartat ja ilmakuvat, koko Suomen alueelta. Lisäksi palveluun on koottu lukuisia 
temaattisia aineistoja, jotka kuvaavat koko maan tai pienempien alueiden geologiaa, suojelu-alueita, 
vesistöjä, historiallisia kohteita sekä yhdyskuntarakennetta. Kaikkia aineistoja voi tarkastella 

karttanäkymässä; niitä voi asettaa päällekkäin, tarkastella aineistojen meta- ja ominaisuustietoja 
sekä muuttaa tarkastelun mittakaavaa. 
 
Karttasovellusta voidaan käyttää esimerkiksi oppilaiden omakohtaisten ympäristökokemusten ja -
havaintojen kirjaamiseen. Osallistuminen aineistojen tuottamiseen lisää myös oppilaiden välistä 
yhteistyötä. Palvelun käytön lopputuloksena voi olla koko luokan tai useamman koulun yhteinen 
”ympäristöaiheinen esittelypalvelu”, jossa toisistaan kaukanakin sijaitsevat koulut voivat 
työskennellä yhteisen teeman parissa samalla karttapohjalla. 

http://www.paikkaoppi.fi/


 

 

 

 
 

  

 

 

Menetelmän soveltaminen 
 

Käyttötarkoitus 
PaikkaOpin tavoitteena on tuoda paikkatietotaitojen perusteet esille helppokäyttöisessä ja opetusta 
tukevassa ympäristössä. Palvelu soveltuu itsenäiseen työskentelyyn sekä laajempien, ryhmässä 
työstettävien projektien toteuttamiseen. 

 
Soveltamiseen tarvittavat resurssit 
PaikkaOpin käyttö vaatii verkkoyhteyden ja tietokoneen. Verkkosovellus ei vaadi laite tai 
ohjelmistoasennuksia. Sovellusta voidaan käyttää myös yhdessä GPS-laitteen ja tablet-tietokoneen 
kanssa. Osa palvelun toiminnoista vaatii rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. 
 
Sovelluksen käyttö ei vaadi aiempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä. 

 
 

Kokemuksia menetelmästä 
 
Palvelun liittyvät valmiit tehtäväkokonaisuudet ja projektimallit on kirjattu verkkopalvelun 
”Opetusmateriaalit”-osioon. Kunkin projektimallin kohdalla esitellään käytännön ohjeet projektin 
toteuttamiseen. Käyttöohjeet verkkosovelluksen hyödyntämiseen löytyvät osoitteesta 
www.paikkaoppi.fi/ohjeita.  
 
PaikkaOpin verkkopalvelua testattiin vuosien 2009-2012 aikana useilla pilottikursseilla. 
Pilottikurssien kokemuksista koottiin valmiita projektimalleja, joita muut koulut voivat hyödyntää 
vapaasti. 
 

Ympäristöekologian kurssi PaikkaOppia hyödyntäen 
Joensuun lyseon lukiossa biologian ympäristöekologian kurssin tutkimusosio toteutettiin 

kokonaan PaikkaOpin oppimisympäristössä. Tutkimus oli perinteinen ilmanlaatua 

tarkasteleva tutkimus, jossa hyödynnettiin bioindikaattoreina jäkäliä. Jäkälistä tutkittiin 

lajimäärät, peittävyydet ja tehtiin kuntoluokitus. Tutkimukset toteutettiin kuudessa ryhmässä. 

Kukin ryhmä valitsi vähintään kaksi tutkimusaluetta, olettaen toisen olevan ilmanlaadultaan 

parempi ja toisen huonompi. Saatuja tuloksia verrattiin hypoteeseihin ja pohdittiin tutkimus-

alueen ilmanlaatuun vaikuttavia seikkoja. 



 

 

 

 
 

  

 

 

Maiseman muutoksen tutkimus 

Turun suomalaisen yhteiskoulun lukion ja Kupittaan lukion yhteisen ”Maisema ja ympäristö” -

kurssin tavoitteena oli tutkia maisemaa ja sen muutoksia niin kulttuuriympäristön kuin 

luonnonolojenkin kannalta PaikkaOpin verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Maantieteen 

ja historian oppiaineiden yhteistyönä tuotetun pilottikurssin teemat liikkuivat maantieteestä ja 

geologiasta aina rakennushistoriaan ja arkkitehtuuriin saakka. PaikkaOpin 

karttasovelluksessa opiskelijat vertailivat 1800-luvun karttoja uusiin ilmakuviin ja tutkivat 

maisemassa ja ympäristössä tapahtuneita muutoksia. Työssä käytettiin hyväksi Varsinais-

Suomen maakuntamuseon tuottamia ja keräämiä historiallisia kartta-aineistoja sekä 

rakennusinventointitietoja. 

 

Sosiaalisten arvojen kartoitus 

Kaupunkitutkimusaiheisen kurssin tutkimuskohteeksi valittiin Varissuon lähiö, johon 

opiskelijat pääsivät tutustumaan kenttätyön avulla eli haastattelemalla itse alueen asukkaita. 

Varissuo valittiin kohteeksi sen monikulttuurisuuden, pahamaineisen menneisyyden ja 

“lähiömäisyyden” vuoksi. Kurssin alussa opiskelijat selvittivät taustatietoja 

kaupungistumisesta ja lähiöiden synnystä ja sen jälkeen he tutustuivat Varissuohon 

PaikkaOpin kartta-alustan aineistoja hyödyntäen. Haastattelut purettiin PaikkaOpin kartta-

alustalle pienimuotoisiksi esseiksi ja ”Kyllä”-”Ei” -kysymykset purettiin tilastollisiksi 

diagrammeiksi. 

 

Lisätietoa hankkeesta: 

http://www.paikkaoppi.fi/ 

http://www.paikkaoppi.fi/

