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1. Yleistä

Selainsovelluksella voi ladata SYKEn julkaisemia avoimia paikkatietoaineistoja. Aineistojen käyttölupa
on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen. Tarkemmat tiedot aineistojen käyttöehdoista on
luettavissa osoitteessa http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Sovellus ei vaadi toimiakseen mitään asennettavia selaimen lisäosia. Tällä hetkellä sovellus toimii
parhaiten Chrome- ja Firefox –selaimilla.

2. Kartalla liikkuminen ja zoomaus:

Kartalla liikkuminen tapahtuu ”tarttumalla” ja ”raahaamalla” sitä hiiren vasemmalla painikkeella.

Lähemmäs ja kauemmas voi zoomaata joko hiiren rullalla tai ruudun vasemman ylälaidan   ja
symboleista.

3. Aineistojen etsiminen ja katselu:

Ladattavia aineistoja tai aineistoryhmiä voi etsiä ruudun oikean laidan ”Etsi aineisto” -hakukentässä. Kun
kenttään kirjoittaa hakusanan, avautuu pudotusvalikko, jossa on kaikki hakusanan sisältävät aineistot.
Aineisto valitaan joko klikkaamalla listaa hiiren vasemmalla painikkeella tai käyttämällä näppäimistön
nuolinäppäimiä sekä enter-painiketta, jonka jälkeen se asetetaan piirtoon kartalle. Samalla muut aineistot
piilotetaan kartalta.



Aineistoja voi etsiä myös aineistolistaa
selaamalla. Klikkaamalla aineistoteeman
nimen vasemmassa laidassa olevaa
nuolta, avautuu luettelo teeman
sisältämistä aineistoista. Aineiston saa
näkyviin kartalle silmä-kuvaketta
klikkaamalla. Joillakin aineistoilla on
ennalta tallennettu mittakaavaraja, jolloin
aineisto tulee näkyviin kartalle vasta
riittävän lähelle zoomattaessa. Nämä
aineistot ovat listassa harmaalla.

Kartalla olevien aineistojen selite tulee näkyviin selaimen vasempaan alalaitaan. Selitteessä näkyvät aina
vain ne aineistot, jotka mittakaavarajojen puitteissa ovat sillä hetkellä piirrossa kartalla.

Klikkaamalla karttaa, saa näkyviin aineiston attribuutit kyseisessä pisteessä.



Aineistojen lähdetiedot näytetään kartan alapuolella olevalla rivillä. Tekstiä klikkaamalla saat avattua näkyviin
kaikkien piirrossa olevien aineistojen lähdetekstit, jos ne eivät mahtuneet yhdelle riville.

4. Ladattavien aineistojen valinta ja metatiedot:

Aineiston saa lisättyä ladattavien aineistojen listaan klikkaamalla aineiston nimen oikealla puolella olevaa
kolmea pistettä. Valitsemalla näin avautuvasta valikosta ”Lisää ladattaviin aineistoihin” ilmestyy
kyseinen aineisto selaimen oikean alanurkan latauspakettiin. Samaan latauspakettiin voi lisätä useita
aineistoja.. ”Näytä metatiedot” valinta avaa kyseisen aineiston metatiedot SYKEn metatietopalvelusta.



5. Aineistojen lataaminen:

Kun aineistot on valittu latauspakettiin, on sen ”Lataa” painike vielä poissa käytöstä. Jotta lataaminen
olisi mahdollista, tulee valita maantieteellinen alue, jolta aineistot halutaan ladata. Tämä tapahtuu
selaimen vasemmasta yläkulmasta löytyvillä toiminnoilla.

Hakukenttään voi kirjoittaa kunnan tai maakunnan nimen, jolloin se ilmestyy pudotusvalikkoon. Alueen
nimeä klikkaamalla zoomautuu kartta kohteeseen ja valittu alue näkyy kartalla sinipunaisena. (Samassa
hakukentässä on myös paikannimen/osoitteen perusteella toimiva hakuominaisuus, joka ei rajaa aluetta
vaan ainoastaan zoomaa kohteeseen. Jos halutaan valita latauspaketin maantieteellinen rajaus, tulee
paikan nimeä klikata pudotusvalikon ”Kunnat” tai Maakunnat” otsikon alta.)



Maantieteellisen alueen rajauksen voi tehdä myös suorakaiteella. Hakukentän alapuolella on
ruutusymboli, jota klikkaamalla pääsee valitsemaan kartalta hiirellä suorakulman muotoisen alueen, jolta
latauspakettiin valitut aineistot ladataan. Roskakori-symbolia painamalla valitut rajaukset poistuvat ja voit
tehdä uuden rajauksen haluamallasi tavalla.

Kun halutut aineistot on valittu ja rajattu kartalta, lataus käynnistyy klikkaamalla selaimen oikean
alanurkan ”Lataa”-painiketta. Aineistot tallennetaan yhteen zip.pakettina, joka lähetetään selaimen kautta
omalle tietokoneellesi.


