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Keravan karttapalvelun käytön aloittaminen
Keravan kartta avautuu keskustan kohdalta ja taustakarttana on Keravan opaskartta-aineisto.

Liikkuminen kartalla
Kartalla liikutaan siirtämällä karttaa pitämällä hiiren vasen painike painettuna ja vetämällä kartta haluttuun
suuntaan. Kartan vasemmassa yläreunassa on lähennys- ja loitonnustyökalu, joilla voi lähentää/loitontaa
näkymää plus/miinus-painikkeella.
Karttaikkunaa voi lähentää tuplaklikkaamalla haluttuun kohteeseen. Rullahiirellä voi lähentyä ja loitontua
kartalla vierittämällä rullaa haluttuun suuntaan.
Painamalla

kuvaketta näkymä siirtyy oletuslaajuuteen

Palvelun vasemmassa alareunassa näkyvät koordinaatit ja mittakaava. Koordinaatit näyttävät
karttanäkymässä olevan hiiren sijainnin ja mittakaavajana zoomautuu karttanäkymässä olevan
karttanäkymän mukaiseksi.

Karttatasojen näyttäminen ja näkymän vaihtaminen
Palvelussa näkyvät karttatasot ja kohdeluokat valitaan sivun oikeassa yläreunassa olevasta valikosta.
Voit valita yhden tai useampia karttatasoja kerralla napauttamalla valintamerkin karttatason nimen edessä
olevaan valintaruutuun.
Jotkut tasot saattavat peittää sisällysluettelossa olevan alemman tason näkyvyyden. Voit säädellä
karttatasojen läpinäkyvyyttä sekä järjestystä. Toiminto avautuu painamalla karttatason nimen perässä olevaa
kolmea pistettä.

Karttatason kohdeluokat saa näkyviin klikkaamalla nuolinäppäimestä nimen edessä. Kohdeluokan ollessa
harmaana, ei kyseinen luokka ole piirrossa kartalla olevassa mittakaavassa. Kohteet saa näkyviin kun
karttanäkymää zoomaa lähemmäksi.

Kohteiden tiedot

Kohteen tiedot saa näkyviin klikkaamalla kohteen symbolia kartalla.

”Avaa ominaisuustietotaulu”-toiminto avaa valitun karttatason ominaisuustietotaulun selaimen alareunaan.
Vaihtoehdon saa näkyviin painamalla karttatason nimen perässä olevaa kolmea pistettä.
Ominaisuustietotaulun saa pois näkyvistä painamalla laatikon yläreunassa olevasta nuolinäppäimestä.
Samasta nuolinäppäimestä ominaisuustietotaulun saa myös auki.

Haku
Hakutoiminnolla voit hakea palvelussa olevia kohteita. Valitse alasvetovalikosta haluamasi kohde esim.
lääkärialuehaku. Valinnan jälkeen hakukenttä ohjaa mitä tietoa kenttään kirjoitetaan esim. osoite. Tee haku
painamalla suurennuslasia tai näppäimistön Enter-näppäintä.

Hakutulokset aukeavat listana hakukentän alapuolelle tai ilmestyvät kartalle. Klikkaamalla listalla olevaa
kohdetta karttanäkymä tarkentuu kohteeseen, ja kohteeseen liittyvä ponnahdusikkuna avautuu.

Selite
Selite-toiminto näyttää piirrossa olevien karttatasojen ja niiden kohdeluokkien nimet.

Mittaustyökalu
Mittaustyökalulla voidaan mitata alueen pinta-ala, reitin pituus sekä kohteen sijainti (WGS84).

Valitse haluamasi vaihtoehto.
1. Alueen pinta-ala
o Napsauta kartalle alueen reunapisteet. Lopeta piirtäminen kaksoisnapsautuksella.
o Mitattu pinta-ala näkyy ruudulla neliömetreinä.
2. Reitin pituus
o Napsauta hiirellä kartalle piste, josta mittaus aloitetaan.
o Napsauta hiirellä kartalle mitattavan reitin kulmapisteet. Reitti näkyy kartalla sinisenä
viivana.

o Aloituspisteestä mitattu matka näkyy ruudulla metreinä.
3. Sijainti
o Napauta sijaintia kartalla. Saat tuloksena sijainnin koordinaatit (WGS84).

Jaa-työkalu
Jaa-toiminnolla voidaan luoda karttalinkki ruudulla näkyvään karttanäkymään.

Tulostus
Kirjoita Kartan otsikko-kenttään haluamasi tulosteen nimi.
Valitsemalla Asettelu-laatikkoon MAP_ONLY ohjelma tulostaa olemassa olevan karttanäkymän
tai voit valita alasvetovalikosta muun paperikoon.
Valitse tiedostomuoto.
Klikkaamalla Lisäasetukset-painiketta saat näkyviin tulostuasetukset

Paina Tulosta-painiketta.
Tuloste muodostuu Tulosta-painikkeen alle sen nimisenä kuin olet sen Kartan otsikko-kenttään nimennyt.
Tuloste avautuu klikkaamalla tiedoston nimeä.

Piirrä-työkalu
Piirrä-toiminnolla voidaan piirtää viivaa ja aluemaisia kohteita sekä lisätä tekstiä ja pisteitä kartalle.

Pyyhkäise-työkalu

Pyyhkäisy-toiminnolla voit paljastaa valitun karttatason alla olevan kartan sisällön vetämällä pystysuorassa
olevasta palkista.

Valitse haluamasi karttatasot Karttatasot-valikosta. Pyyhkäisevän karttatason on oltava listalla ylempänä
kuin pyyhittävän karttatason. Karttojen läpinäkyvyyttä ja järjestystä voi tarvittaessa muuttaa klikkaamalla
nimen perässä olevaa kolmea pistettä.

