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Moniste 7: Teksi, kuvat ja ääni nettisivulla 
 

Karttojen suunnittelu  COMAPP-generaattorilla 
 
 

Teksti 

 

Karttageneraattorilla luodaan multimediakarttoja. Muutama huomoitava asia: 

• Otsikko (title) kartan asetuksissa näkyy myöhemmin karttaa katsovien nettiselaimien 

yläosassa. Tämä otsikko on projektisi nimi.  

• Kuvausteksi (descriptive text) on projektin lyhyttä kuvausta varten. 

• Kohdemerkin nimi (name of a marker) pitäisi olla hyvin lyhyt, vähemmän kuin 20 kirjainta 

pitkä kohteen nimi. 

• Kohteen kuvaus (description of the marker) antaa tarkempaa tietoa kohteesta ja voi olla 150 

merkkiä pitkä. 

Nettitekstien luojat ovat 

kiistattomasti samaa mieltä: 

Ensimmäiset sanat pitäisi tehdä 

sivulla vierailijat uteliaiksi.   

Projetissasi kohteen nimi ja kuvaus 

pitäisi alkaa tärkeällä informaatiolla, 

joka haastaa lukijan pysymään sivulla ja 

lukemaan lisää. 20 + 150 kirjainta 

pitäisi riittää. 

Jos tekstisi on ylipitkä se ei näy heti 

kokonaan sille varatussa paikassa. Tästä syystä on tärkeä laittaa olennaisin asia alkuun. 

Hyvää: Konkreettinen informaatio ihmisistä tai tapahtumista kohdemerkin kohdalla kuvattuna 

lyhyesti ja ytimekkäästi. Punnitse jokaista laittamaasi sanaa tarkkaan ja karsi turhat pois. 

Huonoa: Tyhjät lauseet. Sen sijaan, että laittaisit “Haastattelu xxx:n kanssa …” tai “Puhuimme 

xxx:n kanssa ... ” kannattaa laittaa haastateltavan kertoma ydinasia.  
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Kuvat 

 

Tietokoneen näytöllä näkyvillä kuvilla ja paperille tulostettavilla kuvilla on eri vaatimukset. 

Näytöllä näkyvien kuvien pitäisi olla pienehköjä  

• Kuvien tarkkuus (resoluutio) ei pitäisi olla iso kuten paperille tulostetavissa kuvissa. 

• Kuvia saatetaan katsella myös mobiililaitteilla, joten kuvien tiedostokoko olisi hyvä olla 

mahdollisimman pieni.  

 

Suositeltava kuvakoko on 800 x 600 kuvapistettä (pikseliä). Kuvaformaatin olisi hyvä olla JPG. 

Selkeä kontrasti kuvissa on eduksi. Tärkeää on myös rajata kuvat hyvin, että pelkästään olennainen 

on kuvassa selkeästi näkyvillä. 

 

Ääni 

 

Vinkkejä äänen julkaisusta netissä: 

• Valitse vain terävin ja ytimekkäin osuus nauhoituksistasi. Nettikuuntelijat ovat 

kärsimättömiä. 

• Tarkkaile äänen voimakkuttaa kun editoit sitä. Voimakkaimpien kohtien pitäisi nousta lähes 

0-desibelin tasolle editorissa. 

• Jos äänityksissä on taustaääntä, niiden alussa pitäisi olla nopeahko äänen nosto (fade-in) ja 

lopussa äänen lasku (fade-out). Tämä tekee kuuntelusta mukavamman ilman töksähtaviä 

alkuja ja loppuja 

 

Yleisillä paikoilla voit vapaasti ottaa kuvia vaikka yksittäisistä ihmisistä ilman erityistä lupaa. On 

kuitenkin hyvä kysyä haastateltavalta lupa kuvan ja äänen julkaisuun. 


