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Kodin aarrekartta 

     

Tehtäväkuvaus 
Piirrä aarrekartta kodistasi ja sen ympäristöstä. Kartta on pienennetty kuva kohteesta ylhäältä päin 
kuvattuna. Jos jokainen yksityiskohta on kuvattu, tulee kuvasta helposti epäselvä, minkä vuoksi 
kartoissa käytetään yleisesti vakiintuneita karttamerkkejä, jotka riippuvat kartan 
käyttötarkoituksesta. Maastokartta kertoo yksityiskohtaisesti mäet, polut ja kivet maastossa. 
Merikartan perusteella nähdään, mistä kulkevat turvalliset reitit ja missä ovat pinnanalaiset kivet. 
Tiekartta näyttää tiet, muttei muuten maanmuotoa.  
 
Tässä tehtävässä piirrettävässä kartassa näkyvät asiat, jotka kodin sisältä löytyvät, kuten tuoli, 
pöytä, pesukone, wc-istuin. 

Arvioitu kesto 
1 h 

Tarvikkeet 
Kynä 
Paperia 
Halutessa mitta ja värikyniä 
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Ohjeet 
Tee kotikierros 
Karttaan merkitään vain asiat, jotka pysyvät paikoillaan. Kodin aarrekartassa tämä tarkoittaa seiniä 
ja huonekaluja, joista jälkimmäiset piirretään sinne, missä niiden paikka yleensä on, vaikka niitä 
pystyisikin liikuttelemaan. Kartasta taas jätetään pois esimerkiksi lemmikit ja ihmiset. 
 
Pohdi kodissa kävellessä, mitkä kaikki asiat tulisi sisällyttää karttaan, ja mikä on turhaa tai liian 
tarkkaa tietoa. Jos koko kodin piirtäminen tuntuu liian vaikealta, voi aluksi valita kohteeksi oman 
huoneen, josta piirtää kartan. Tämän jälkeen karttaa voi laajentaa koskemaan muita huoneita. 
 

 
Kuva esimerkkikodista, jonka avulla opastetaan kartan piirtämistä.  
 
Kuvittele koti ylhäältä alaspäin 
Mene makaamaan lattialle yhteen huoneista, jonka aiot piirtää karttaan. Pohdi minkälaiset 
muodot kalusteista (esim. sänky, kaappi) tulisi kattoon, jos piirtäisi vain niiden ulkoreunat. 
Kotikartassa tärkeintä on asioiden reunat, ei esimerkiksi sohvatyynyjen määrä. Tämän jälkeen 
kuvittele olevasi katossa ja mieti, miltä huone näyttäisi ylhäältä alaspäin katsottuna.  
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Kuva esimerkkikodista ylhäältä alaspäin. Kuvasta on poistettu jo ihmiset ja koira.  

Piirrä kartta 
Kotikartan voi piirtää mille tahansa paperille, mutta ruutupaperille se on helpointa tehdä. 
 
Piirrä kartalle sisältö seuraavassa järjestyksessä: 

1. Seinät luovat kartalle reunat. 
2. Ovet ja ikkunat. Piirrä ovet avonaisina, esimerkiksi pieninä viivoina. Katso jokaisesta 

ovesta, mihin suuntaan ne avautuvat ja kummalle puolelle oviaukkoa ovi piirretään. 
3. Suuret yksityiskohdat, kuten keittiön kaapit, sohva, wc-istuin. Näiden pohjalta on 

helpompi sijoittaa pieniä asioita kartalle. 
4. Täydennä yksityiskohdilla. Pohdi mitkä kaikki ovat sellaisia tietoja, jotka tulisi kartassa 

näkyä.  
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Jos haluat tehdä todella tarkan kartan, voit mitata karttaan piirrettäviä kohteita. Tällöin on tärkeää 
piirtää kartta mittakaavassa. Mittakaava kertoo, kuinka paljon todellista tilaa on pienennetty 
karttaa piirrettäessä. Voit käyttää mittakaavana esimerkiksi: yksi metri on neljä ruutupaperin 
ruutua. Alla on kuva esimerkkikodista. Tällä kartalla neljä pientä ruutua vastaa todellisuudessa 
yhtä metriä kodissa.  
 

 
 
Jos kartta näyttää vaikeasti ymmärrettävältä, sen voi värittää. Väritys saa olla yksinkertaisempi, 
kuin kartalla olevat tavarat oikeasti ovat. Saa myös olla laiska! Suunnistuskartoissa on paljon 
valkoista, vaikka metsä on suuren osan vuodesta vihreä ylhäältä alaspäin tarkasteltuna. Kaiken 
vihreän metsän värittäminen ei toisi karttaan juurikaan lisätietoa, joten metsä on kuvattu 
valkoisella. Omassa kotikartassa voi esimerkiksi jättää lattian värittämättä. 
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Esimerkkikodin kartta väritettynä. Tässä kartassa on tehty turhan tarkkaa työtä,  
kun lattia on väritetty ja jopa maton raidat ovat näkyvillä. 

 
Lisätehtävä: Aarteenetsintä 
Suunnistajat etsivät maastokartan avulla metsästä rasteja. Heidän rastinsa on merkitty kartalle 
punaisin ympyröin. Suunnistusta voi harjoitella myös omassa kodissa itse tekemällään kartalla! 
Pyydä esimerkiksi vanhempaa, sisarusta tai kaveria viemään erilaisia aarteita piirretyn kartan 
alueelle ja merkitsemään aarteiden kohdat karttaan ympyröillä. Tämän jälkeen voit lähteä 
aarrejahtiin kartan avulla. Tehtävää voi vaikeuttaa niin, että aarteet piilotetaan kohteeseen, niin 
aarteenetsijän todella täytyy osata lukea karttaa oikein, että löytää piilotetut aarteet.  
 
Lisätehtävä: Kodin ympäristön kartta 
Käy tietokoneella tai mobiililaitteella tutustumassa Retkikarttaan osoitteessa: www.retkikartta.fi. 
Käytä esimerkiksi hakutoimintoa tai etsi muuten oma koti kartalta. Kartalta näkyy mm. 
rakennuksen muoto, läheiset tiet ja mahdolliset vesialueet. Tätä karttaesimerkkiä hyödyntäen voit 
piirtää oman kartan kodin lähiympäristöstä ja halutessasi laajentaa aarteenetsintäharjoituksen 
aikuisen luvalla ulos. Karttaa piirtäessäsi pohdi taas, miltä asiat näyttävät ylhäältä alaspäin 
katsottuna ja kuinka ne olisi mahdollista saada kuvattua mahdollisimman yksinkertaisesti. 


