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VALOKUVAT
Geologiaa eri muodoissaan esineissä, rakennuksissa, maisemissa ja kivinäytteissä. Sisältää yli
12 000 kuvatiedostoa alkaen vuodesta 1870.
Hae valokuvia
Hae kuvia kirjoittamalla hakusanoja tai paikannimiä tekstikenttään. Kirjoittaessasi
hakukäyttöliittymä antaa ehdotuksia yleisimmistä hakutermeistä.
Hakutermin voit katkaista mistä kohtaa hyvänsä ilman katkaisumerkkiä. Tulokseksi saadaan
vain sellaiset kuvat, joissa esiintyvät kaikki haetut termit. Käytä hakiessasi suomenkielisiä
asiasanoja. Huomaa, että monet asiasanat ovat monikkomuodossa, esim. ”kartat”.
Lainausmerkeillä voit määrätä, että hakutermien on esiinnyttävä yhdessä. Esimerkiksi
”harmaa graniitti” haku tuottaa eri tuloksen kuin haku samoilla sanoilla ilman lainausmerkkejä.
Valitse kartalta
Hae kuvia rajaamalla alue kartalta aluevalintatyökalulla tai esikatsele kuvia infotyökalulla.
Kartalle on merkitty oransseilla pisteillä kuvien ottopaikat. Huomaa, että vain osa kuvista
sisältää koordinaattitietoja ja on haettavissa tätä kautta. Karttaa voit lähentää tai loitontaa
vasemman reunan + ja – työkaluista tai hiiren rullaa pyörittämällä. Karttaa voit siirtää hiirellä
vetämällä silloin, kun mikään työkalu ei ole valittuna. Info-työkalu näyttää esikatselun
karttakohteen kuvasta. Aluevalintatyökalulla voit rajata karttapohjalta haluamasi alueen
kaikki kuvat. Työkalua voi käyttää useaan kertaan peräkkäin, jolloin voit tehdä
monipuolisempia aluevalintoja. Valinnan voi tyhjentää klikkaamalla hiirellä kartan tyhjältä
alueelta. Kun painat Näytä valitut -nappia, valitsemaltasi alueelta otetut kuvat siirtyvät
hakutulossivulle. Siellä voit rajata hakutulosta rastittamalla kohdan Hae kartalta valituista
kuvista ja kirjoittamalla hakukenttiin hakutermejä. Jos kohta ei ole rastitettuna, tehdään uusi
haku riippumatta aluevalinnasta.
Tarkennettu haku
Kirjoita hakutermit välilyönneillä erotettuna asianmukaisiin hakukenttiin, esim. paikannimet
vain ”Paikka” -kenttään. Hakutermin voit katkaista mistä kohtaa hyvänsä ilman
katkaisumerkkiä. Tulokseksi saadaan vain sellaiset kuvat, joissa esiintyvät kaikki haetut
termit. Käytä hakiessasi suomenkielisiä asiasanoja. Huomaa, että monet asiasanat ovat
monikkomuodossa, esim. ”kartat”.
Tarkennetussa haussa voit tehdä rajauksen kuvausvuoden mukaan. Voit syöttää rajauksen
alku- ja loppuvuoden vuosikenttiin tai vetää haluamasi vuodet hiirellä liukuvalikosta.
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Hae alkuperäisellä kunnan nimellä
Paikannimellä haettaessa haku laajennetaan oletuksena ajallisesti taaksepäin samalla
alueella aiemmin sijainneisiin kuntiin. Esimerkiksi haku nimellä ”Valkeakoski” kohdistuu
kuviin, joissa paikannimenä ovat ”Valkeakoski” tai ”Sääksmäki” (yhdistetty Valkeakoskeen
vuonna 1973). Haku on mahdollista rajata tehtäväksi vain sillä kuntanimellä, joka oli
voimassa kuvaa otettaessa. Tämä tapahtuu rastittamalla kohta Hae vain valitulla kunnan
nimellä. Tällöin haku nimellä ”Sääksmäki” kohdistuu vain ennen kuntaliitosta Sääksmäen
alueelta otettuihin kuviin ja haku ”Valkeakoski” tuottaa kuvat vain Valkeakosken alueelta
ennen kuntaliitosta ja kuntaliitoksen jälkeiseltä ajalta koko yhdistyneen kunnan alueelta.
Lajittele kuvia
Tarkka selaus -näkymässä voi lajitella kuvat nimikkeen, paikan tai kuvausvuoden mukaan.
Oletuksena lajittelu tapahtuu aina kuvausvuoden mukaan uusimmista vanhempiin kuviin.
Tarkemmat tiedot ja kuvan lataus itselle
Saat tarkat kuvatiedot esille napsauttamalla kuvaa tai nimiketekstiä. Tarkemmissa tiedoissa
olevat asiasanat ja paikat toimivat pikalinkkeinä uuteen hakuun, jos haluat vaihtaa
käyttämääsi hakutermiä.
Kuvan käyttöön liittyvät ehdot aukeavat ehtojen hyväksymistekstissä olevasta linkistä.
Kuvien lataamisesta ja käytöstä ei peritä maksua, mutta käyttöehdot on hyväksyttävä ja niitä
on noudatettava. Kun rastitat hyväksyväsi ehdot, kuvan latauslinkki aktivoituu ja voit ladata
kuvatiedoston omalle koneellesi. Kuvatiedoston koko näkyy latauslinkin vieressä, joten
otathan sen huomioon ladatessasi kuvia hitaampien verkkoyhteyksien kautta.

