
  

 

  

Teea Niskanen       RAPORTTI 
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Hämeenlinna      

 
 
Osatehtävä 2: Vanhojen ojitusten digitointi 
 

Hämeen ELY-keskuksen arkistosta löytyvien vanhojen perkausasiakirjojen 

muuttaminen digitaaliseen muotoon aloitettiin vesienhoidon kannalta keskei-

siltä alueilta tammi-heinäkuussa 2017 osana Hämeen ammattikorkeakoulun 

hallinnoimaa OK – Ojat kuntoon –hanketta. 
 
Osatehtävän 2 tavoitteena oli digitoida valtion tukemien peruskuivatushankkeiden tiedot paikkatietoaineis-
toksi Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelta. Digitoinnin tavoitteena oli parantaa ojitushankkeiden tietojen saata-
vuutta ja helpottaa ns. uinuvien ojitusyhteisöjen toiminnan aktivoimista. Ojitushankkeiden ja niiden kun-
nossapidosta vastaavien ojitusyhteisöjen tietoja tarvitaan mm. ojitusten kunnossapidon ja peruskorjauksen 
sekä erilaisten valuma-alueella tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden yhteydessä.  
 
Asiakirjat ovat tällä hetkellä Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Hämeen ELY-keskus) ar-
kistossa paperisina. Vanhoista perkauksista on olemassa Hämeen ELY-keskuksen arkistossa tehty Excel-tau-
lukko, jossa on listattu noin 1400 perkausta kunnittain jaoteltuna. Perkauksia ei kuitenkaan ole näin paljoa, 
sillä osa perkauksista on kahteen tai useampaan kertaan listassa johtuen siitä, että ne on listattu kunnittain 
ja osa ojista kulkee useamman kunnan alueella ja näin ollen se on tullut listattua molempien kuntien koh-
dalle. Moni kohde on myös useammalla eri nimellä, vaikka arkistonumero ja toimitusnumero ovat samat. 
Mukana on myös perkauksia, joihin on tehty vain suunnitelma, mutta niitä ei ole koskaan toteutettu. 
 
Tässä raportissa kuvataan digitoinnin toteutustapa Ojat kuntoon –hankkeessa ja kerrotaan työssä vastaan 
tulleista huomioista ja haasteista.  

Toimintamallin rakentaminen 

 
Työn alussa määriteltiin ojitushankkeista tallennettavat tiedot ja digitointitapa. Yhdessä Hämeen ELY-kes-
kuksen vesienhoidon, vesilain valvonnan ja paikkatiedon asiantuntijoiden kanssa päädyttiin siihen, että OK-
hankkeen yhteydessä vanhojen ojitusten digitointi aloitetaan vesienhoidon kannalta keskeisistä kuivatus-
hankkeista. Digitointi päätettiin tehdä laajana arkistomateriaalin digitalisointina, jotta se hyödyttäisi mah-
dollisimman monia intressiryhmiä. Asiantuntijoiden kanssa valittiin noin 30 kuivatushankkeen lista, joista 
työ aloitettiin.  
 
Rajaukset ja tallennustapa todettiin Ojat kuntoon –hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 1.3.2017 tarkoi-
tuksenmukaiseksi digitoinnin työmäärän ja tulosten hyödynnettävyyden kannalta. Vaikka hankkeen aikana 
tallennettava tietomäärä jää hankesuunnitelmassa esitettyä suppeammaksi, työn pilottiluonteeseen sopii 
toimintamallin rakentaminen hankkeessa. Tavoitteena on, että työtä voidaan jatkaa Hämeen ELY-keskuk-
sessa, kun hankkeen osuus on päättynyt. 
 



  

 

  

Ojitushankkeista digitoidut tiedot tallennettiin ympäristöhallinnon verkkolevylle. Kullekin ojitushankkeelle 
luotiin kansio, johon tallennettiin skannatut kartat, asiakirjat, perustietolomake ja muut keskeiset materiaa-
lit. Paikkatietoaineistot tehtiin ArgGIS-ohjelmalla. Digitoinnista laadittiin hankkeessa saatujen kokemusten 
perusteella työohje, joka on tämän raportin liitteenä 1. 

Perustietolomake 

Perustietolomake muodostuu ojitusviivan attribuuttitaulukosta. Perustietolomakkeessa on tietoa perkauk-
sesta ja sitä täytettiin asiakirjojen käsittelyn yhteydessä. Tästä lomakkeesta selviää mitä asiakirjoja arkis-
tosta löytyy ja mitä asiakirjoja taas ei löydy arkiston kansiosta. Esim. kaikissa perkauksissa ei ole yhtiösopi-
musta löydettävissä niin tämä tieto löytyy lomakkeesta. 
 
Lomakkeessa on omat sarakkeet myös Yhdistetylle ja Liittyvälle perkaukselle.  
 
Yhdistetty perkaus on sama perkaus, mutta vain aikaisempi ja yleensä sitä ei ole toteutettu tai se on jäänyt 
kokonaan uuden perkauksen alle eli se on sulautunut ajallisesti uudempaan perkaukseen.  
Liittyvä perkaus on perkaus, johon kyseinen perkaus liittyy, eli se on oma erillinen perkaus, joka on suori-
tettu aikaisemmin tai myöhemmin.  
 
Lomakkeessa on myös kohta muutokset, johon toivotaan tulevaisuudessa kirjoitettavan, jos perkausyhti-
össä tapahtuu muutoksia tai perkausalueella tapahtuu jotain uutta. 

Digitoinnin aloitus 

Ojitushankkeen digitointi alkoi vanhan kansion hakemisella arkistosta. Yhteen perkaukseen kuuluu yleensä 
1-4 kansiota, mutta esim. Puujoen perkauksessa on 44 kpl kansioita. 
 
Kansioiden sisältö vaihtelee paljon. Toisissa kansioissa on useaan kertaan kartat, piirustukset ja asiakirjat, 
toiset kansiot saattavat olla todella siistejä ja vain välttämättömät asiakirjat on säilytetty. Yleensä kansioista 
erottuu ”pääka sio” jossa o  tarvittavat tiedot. Asiakirjat on nidottu vaaleansinisiin kansiin ja päällimmäi-
senä on yleensä lopputili. Hyvässä tapauksessa tämän jälkeen asiakirjat tulevat järjestyksessä viimeisestä 
ensimmäiseen ja lopuksi on myös liitteet, joissa on yleensä vedenpinnan korkeuksia, erilaisia käyriä, pituus-
ja poikkileikkaukset sekä kartat. 

Skannattavat asiakirjat 

Kullekin ojitushankkeelle luotiin kansio ELY-keskuksen verkkolevylle. Kuivatushankkeista skannattiin keskei-
set asiakirjat, jotka tallennettiin pdf-muodossa hankkeen kansioon.  
 
Asiakirjoista skannattiin toimitusmiehen lausunto, johon on koottu perkauksen tarkoitus, vaikutukset, aikai-
semmat vaiheet sekä muuta tärkeää tietoa. Lausunto on yleensä hyvin erottuva ja perkauksen alulle pistävä 
asiakirja.  
 
Skannattavia asiakirjoja ovat: 

- Lausunto kuivatushankkeesta 
- Lopputili, josta selviää, että hanke on tehty 
- Erilaiset päätökset 
- Hyötyalueen/vaikutusalan osittelu 
- Yhtiösopimus, jossa on osakkaiden nimet ja allekirjoitukset 
- Huolto- ja kunnossapitotarkastusten raportit 



  

 

  

- Erilaiset pöytäkirjat 
- Kunnostuskehotukset 

 
Asiakirjat, joita ei skannattu sisältävät yleensä valtion lainaan liittyviä takaisinmaksuasioita tai muita mak-
settuja laskuja ja urakkasopimuksia sekä valtakirjoja esim. kokouksiin. Digitointityön edetessä ja saadun pa-
lautteen perusteella työnkuva- ja luonne hieman muuttuivat, joten päädyttiin skannaamaan kaikki asiakir-
jat. Kesäkuussa Hämeen ELY:ssä oli myös kesätyöntekijöitä, jotka auttoivat asiankirjojen skannaamisessa.  
 
Jos kartta on iso, skannasin yleensä vain indeksikartan. Skannasin myös palan kartasta sen vuoksi, että tä-
män avulla pystyy näkemään suuntaa, minkälainen kartta arkistossa on. Tämäkin toimintamalli muuttui 
työn edetessä. Pienemmissä ojituksissa sijaintikartta on yleensä mukana pituus- ja poikkileikkaus paperissa. 
Erillisiä isoja karttoja skannasin kuitenkin myös jpg-muodossa. Skannerin vuoksi tämän työn tekeminen oli 
hieman hankalaa, sillä maksimikoko oli A3 (kuva 1). 
 
Pituus- ja poikkileikkaukset skannasin myös paloissa, koska käytettävissä on vain tavallinen skanneri. Pituus- 
ja poikkileikkaukset ovat yleensä samassa paperissa pitkänä haitarina. Jaottelin kartan klemmareilla osiin 
niin, että jokainen osa tulee skannattua A3 kokoisella alueella, näin syntyi myös jonkin verran päällekkäi-
syyttä. 

 

Kuva 1. 14 Osainen kartta teipattuna yhteen 

Kartan digitointi 

Digitointi tehtiin ArcGIS ohjelmalla. Aluksi luotiin ojitushankkeille ArcGIS geodatabase, joka sisälsi tasot 
(feature class) ojauomille (viiva-aineisto), hyötyalueille (alueaineisto) ja paaluille (pisteaineisto). Tasoille 
määriteltiin attribuuttitaulukot, joihin valittiin sarakkeiksi hankkeista tallennettavat tiedot. 
 
Tavalliseen- lyhyeen ojitukseen kuuluu yleensä noin 1-4 karttalehteä (kuva 2). Isommissa ojituksissa on vas-
taavasti 10-40 karttalehteä.  
 
Aluksin katsoin kartasta missä oja sijaitsee ja piirsin sen mukaan ojitusviivan ArcGis ohjelmalla. Tämän jäl-
keen kävin ojan paalujen mukaan läpi, josta sain vielä tarkempaa tietoa ojan sijainnista sekä sivuojien pai-
kat. Piirsin paalut viiden paalun välein (maastossa 500 m) eli 0-5-10-15-20 jne. Sivuojat merkitsin erikseen 



  

 

  

pääojan jälkeen ja paalutin myös ne. Sivuojat ovat usein lyhyitä ja näin ollen niissä saattaa olla vain nolla-
paalu ja viimeinen paalu. Sivuojat paalutettiin myös numerojärjestyksessä, järjestyksen tarkastin myös pi-
tuusleikkauksesta. Pituusleikkauksista sai myös tarkentavaa tietoa ojan pituudesta. 
  
Tämä toimintatapa muuttui alun jälkeen ja kokeilin myös paaluttamista esim. kymmenen paalun välein tai 
niin, että pistin vain ojan ensimmäisen ja viimeisen paalun esille. Viiden paalun välein paaluttaminen tekee 
aineistosta raskaan ja toisaalta huomattiin, että pitkiin perkauksiin ei välttämättä viiden paalun tarkkuus ole 
edes tarpeellinen. 
 
Tämän jälkeen tarkastelin hyötyaluetta ja hahmottelin sen kartalle. Hyötyalue mukailee yleensä korkeus-
käyriä, mutta välillä tulkinnassa saattoi olla vaikeuksia, koska vanhat kartat eivät enää kohtaa uusien kartto-
jen kanssa. Järven muoto on saattanut muuttua tai pellon ja metsän paikka on muuttunut.  
 
Ojitusviivalla, paaluilla ja hyötyalueella on oma attribuuttitaulukkonsa, josta löytyy tietoa perkauksesta. Att-
ribuuttitaulukon tiedot saa esille painettaessa infopainikkeella viivaa, paalua tai aluetta. Taulukoissa on eri-
laista tietoa kohteesta. Viivassa on perustietoa perkauksesta, sen ajankohdasta ja uusimmista tapahtu-
mista. Paalujen taulukossa saa tietoa sivuojan nimestä ja tiedot mihin ojitukseen oja kuuluu. Alueesta saa-
tava infotieto on vähäisempää, mutta sisältää kuitenkin toimitus- ja arkistonumeron sekä perustiedot per-
kauksesta. 
 

  

Kuva 2. Digitoitavia karttoja. 

 

Ajan käyttö 



  

 

  

Aikaa työssä kului ensin ojan etsimiseen kartalta ja arkiston Excel-taulukosta sekä siihen, että selvittää 
kaikki samalla toimitus- ja arkistonumerolla olevat toimitukset. Selvitin myös, onko perkauksesta jo tehty 
merkintä Vesistötöiden tietojärjestelmään (VESTY) ja mitä tietoja sieltä löytyy. 
 
Seuraavaksi hain kansiot arkistosta. Oli aina yllätys, kuinka monta kansiota perkaukseen kuuluu, koska ar-
kistolistassa ei ollut tietoa kansioiden määrästä. Jos kansioita oli kohtuullinen määrä 1-3, otin ne mukaani 
työpisteelleni. Jos kansioita oli paljon, kävin ne läpi arkistossa. Koska arkistossa ei juurikaan ole tilaa levi-
tellä papereita ja hyllyt ovat tiukkaan laitettu kansioita täyteen, saattoi niiden läpikäyminen olla hankalaa. 
Kansioiden läpikäyminen työpisteellä oli myös hankalaa koska pöytätilaa ei nykyisessä työpisteessäni ole 
juuri lainkaan.  
 
Aloitin työn yleensä tulkitsemalla kartat ja sen jälkeen skannasin ja lajittelin asiakirjat. Nimesin kaikki skan-
nattavat työt asiakirjoihin merkityn vuosiluvun mukaan, jotta ne pysyvät aikajärjestyksessä. Asiakirjoista 
luin yleisesti muutamia lauseita sieltä täältä ja uusimmista papereista katsoin, onko ojalla tehty kunnostus-
töitä. Tutustuin päällisin puolin perkaukseen, mutten syventynyt siihen pikkutarkasti ja käsittelemällä kaik-
kia papereista.  
 
Hämeen ELY-keskuksen ja arkiston muutto uusiin toimitiloihin kevään aikana aiheutti myös keskeytyksiä 
työnteossa ja hidasti sitä huomattavasti. 

Haasteita ja ongelmakohtia eri työvaiheissa 

Haastetta työhön toi se, että useissa ELY-keskuksissa digitointityötä on tehty tai aloitettu, mutta työhön ei 
ole laadittu yhtenäistä ohjeistusta. Aineistojen yhdistäminen valtakunnalliseksi aineistoksi ei siten ole mah-
dollista ainakaan ilman lisätyötä. Myös näkemykset tallennettavan tiedon laajuudesta ja tallennustavasta 
olivat erilaisia. 
 
Hankkeessa aikaa vei paljon moni muukin työ kuin karttojen piirtäminen ja asiakirjojen skannaus. Koska 
työlle ei ollut mitään mallia ja ohjeistusta, jouduin tekemään kaiken itse ja luomaan toimintamallin, jotta 
pystyin työskentelemään järjestelmällisesti. Oli otettava huomioon paljon enemmän ihmisiä ja asioita, mitä 
alkuun oli ajateltu. Hyvää oli se, että hanke sai aikaiseksi liikettä ja ajatusten vaihtoa eri ELY:jen kanssa.  

Kartat 

Ongelmia ja päänvaivaa tuottivat isot perkaukset. Karttoja, lausuntoja, kustannuksia ja muita asiakirjoja on 
useissa eri kansioissa ja tärkeiden asiakirjojen löytämiseen kului paljon aikaa. Ongelmia aiheutti myös kart-
tojen tulkinta. Vanhassa kartassa saattaa olla oja, mutta uusissa kartoissa sitä ei näy. Ojat on kuitenkin piir-
retty paikkatietoaineistoon vanhan suunnitelman mukaan, sillä ojat on voitu myöhemmin esim. putkittaa. 
Tämän tiedon kirjoitin ylös paalujen attribuuttitaulukkoon. 
 
Ongelmaa tuottivat myös perkaukset, jotka ovat aikaisempia vaiheita toiseen perkaukseen. Eli on perattu 
oja ja sen jälkeen vuosien päästä on perattu samalta alueelta uudestaan, mutta tätä kyseistä ojaa ei ole 
enää perattu vaan perkaus on koskenut muita ojia. Näiden perkausten yhteen liittäminen paikkatietoaineis-
tossa tuntui hankalalta. Perustietolomakkeessa on luotu omat sarakkeet liittyviin ja yhdistettyihin perkauk-
siin. Kartalla tämä saattaa tarkoittaa sitä, että yhdessä kohdassa on kaksi hyötyaluetta päällekkäin, koska 
uudessa perkauksessa on merkitty hyötyalue ojan kohdalle vaikka ojaa ei olisi uudestaan perattu. 
 



  

 

  

Ojan etsiminen tietokoneella kartalta oli myös usein haastavaa. Ojien nimet ovat voineet vaihtua ja niitä ei 
löydä pelkällä hakutoiminnolla. Lausunnossa yleensä kuvataan asema ja laskusuhteet josta saa tietoa mistä 
etsiä. Esimerkkinä Haapahuhdanojan perkaus: 

 Haku kartasta Haapahuhdanojalla ei tuota mitään tulosta 
 Haku kartasta Ruotsinsuonojalla ei tuota mitään tulosta 
 Indeksikarttaa tutkimalla ei pääse käsiksi oikeaan kohtaa mittasuhteiden vuoksi 
 Lausunnossa lukee, että Ruotsinsuo sijaitsee Nastolan kirkolta 9 km eteläkaakkoon, tällä päästään 

katselemaan tiettyyn suuntaan karttaa, mutta vieläkään ei löydy oikeaa ojaa 
 Tämän jälkeen katson arkiston kartasta, onko siinä erikoisia tontinnimiä. Tästä kartasta löytyi Kir-

konmies, laitan sen kartta hakuun ja löytyy, mutta ei löydy oikeaa ojaa 
 Toinen erikoinen tonttinimi on Komitsa joka tuottaa oikean tuloksen ja löydän oikean kohdan ja 

ojan. 

Karttojen, pituus- ja poikkileikkausten sekä asiakirjojen skannaaminen 

Suurten asiakirjojen skannaaminen tavallisella skannerilla (maksimikoko A3) oli hankalaa ja aikaa vievää. 
Skannausta pidettiin kuitenkin tärkeänä, koska leikkauskuvissa on paljon tärkeää tietoa kuivatushankkeista.  

Hyötyalueen piirtäminen 

Jokaista hyötyaluetta tulee tarkastella omana kokonaisuutena. Hyötyaluetta piirtäessä käytin hyväkseni 
korkeuskäyriä, tonttiviivoja ja vanhojen karttojen hyötyalueiden muotoja. Hyötyalue oli kuitenkin kaikkein 
vaikein tulkita ja kaikkein epävarmin koska kartat ovat niin erilaisia. Vanhan ja uuden kartan mittasuhteisiin 
voi olla vaikea päästä kiinni. Tämä johtuu varmasti myös siitä, että vanhat kartat on piirretty yleensä ilma-
kuvien päälle ja jo siinä tulee karttaan hieman epävarmuutta. Olen kuitenkin pyrkinyt piirtämään alueet kui-
tenkin ojitusviivojen ja korkeuskäyrien kautta jotenkin paikoilleen. Jos kartassa on jotakin, joka ei todella-
kaan kohtaa uuden kartan kanssa, niin olen yleensä skannannut sen kohdan kartasta.  

Ojitusviivan piirtäminen 

Ojitusviivan piirtäminen oli pääsääntöisesti helppoa. Ongelmia tuottavat ojitusviivat joiden kohdalla ei näy 
peruskartassa ojaa lainkaan. Piirsin kuitenkin perkaussuunnitelmissa olevat ojitusviivat, sillä ojat on voitu 
myöhemmin esim. putkittaa. 

Paalujen piirtäminen 

Paalujen piirtäminen tarkentaa ojitusviivaa. Paalut piirrettiin alkuun viiden paalun välein, mutta työn ede-
tessä kokeilin myös muitakin tapoja esim. kymmenen paalun välein tai ojien alkupaalu ja loppupaalu. Paa-
lun attribuuttitaulukkoon pystyy kirjoittamaan paikallista tietoa viivan tiettyyn kohtaan. Koska paalut omat 
kaikki omia pisteitään, niissä voi kertoa jos ojaa ei näy nykyisessä kartassa tai kohdassa on kaksi hyötyalu-
etta päällekkäin.  

Loppupäätelmiä ja jatkotoimenpiteitä 

Ojat kuntoon -hankkeen aikana tehty digitointikokeilu on saanut positiivista palautetta ja sitä on tarkoitus 
jatkaa hankkeen jälkeen Hämeen aluella. Tämän hankkeen aikana saatiin käytyä 40 kpl perkauksia läpi (liite 
2).  
 
Vanhojen peruskuivatushankkeiden digitoinnille ja tietojen saatavuuden parantamiselle on selkeä tarve. 
Kaikki asiantuntijat ympäristöhallinnossa ja muissa organisaatiossa, joiden kanssa asiasta puhuin, pitivät 



  

 

  

digitointia hyvänä ja heidän työtään helpottavana asiana. Tietojen löytäminen digitaalisessa muodossa vä-
hentää arkistossa käyntiä ja asiakirjojen etsintää.  
 
Työn edetessä otin yhteyttä myös Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksiin, joissa samanlaista 
työtä on tehty tai ollaan aloittamassa. ELY:jen keskuudessa oli hieman erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä ele-
mentit ovat tärkeitä tämän tyyppisessä työssä. Omassa työssäni on otettu kaikki elementit viiva, paalut ja 
alue mukaan. Työstäni oltiin kiinnostuneita molemmissa ELY:issä ja työtä esiteltiin myös valtakunnallisessa 
ympäristöhallinnon peruskuivatusverkostossa.  
 
Konsultit ja erilaiset yksityiset tahot olivat myös kiinnostuneita materiaalista. Ongelmaa loppuvaiheessa ai-
heutti se, että tietoa haluttiin runsaasti ja tiedonjakamisen pelisäännöt eivät olleet täysin selvät hankkeen 
osalta. Koska työnantajani oli projektin aikana Hämeen ammattikorkeakoulu, mutta työni tehtiin konkreet-
tisesti Hämeen ELY:n tiloissa, saatettiin minut sekoittaa ELY:n työntekijäksi.  
 
Valtakunnallisen ohjeistuksen laatimisesta ojitushankkeiden digitoimiseen ja aineiston julkaisemisesta kes-
kusteltiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) paikkatietoasiantuntijan ja ELY-keskusten asiantuntijoiden 
kanssa pidetyssä skype-palaverissa. Digitoidun ojitusaineiston julkaiseminen esimerkiksi ympäristöhallinnon 
karttapalvelussa parantaisi tietojen saatavuutta. Työn jatkamiseksi sovittiin, että ympäristöhallinnossa sel-
vitetään valtakunnallisen ojitusten digitointihankkeen rahoitusmahdollisuutta esimerkiksi maa- ja metsäta-
lousministeriön hankerahoituksella. 
 
 
 
Teea Niskanen, 
Hämeenlinnassa 5.7.2017 
 
 
 
Liitteet 

Liite 1:  Vanhojen perkausten paikkatietoaineiston digitoiminen – ArcGIS -työohje 
 
Liite 2: Ojat kuntoon –hankkeessa digitoidut peruskuivatushankkeet kartalla. 
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Va hoje  perkauste  paikkatietoai eisto  
digitoi i e  – ArcGIS -työohje 
 
Tämä ohje perustuu OK – Ojat kuntoon –hankkeessa 16.1.-16.7.2017 tehtyyn ojitusten digitointi –
pilottiin Hämeen ELY-keskuksen toimialueella. Ojat kuntoon –hanke toteutetaan 1.11.2016–
31.12.2019 välisenä aikana Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Päätoteuttaja on Hämeen ammatti-

korkeakoulu ja osatoteuttajina Etelä-Suomen Salaojakeskus (ProAgria Etelä-Suomi ry), Metsänhoi-

toyhdistys Kanta-Häme ry, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry sekä Tapio Oy. Hanke on Hämeen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ja se toteutetaan Manner-Suomen maaseu-

dun kehittämisohjelman 2014–2020 tuella. Lisätietoa: www.hamk.fi/ojatkuntoon.  

 

Digitointipilotin tavoitteena oli parantaa paperiarkistona olevien vanhojen peruskuivatushankkei-

den tietojen saatavuutta sekä helpottaa ojitusyhteisöjen aktivointia ja selvittämistä. Tallennetta-

vien tietojen valinnassa ja paikkatietoaineiston rakentamisessa on käyty neuvotteluja mm. Hä-

meen ELY-keskuksen paikkatietoasiantuntijan, vesistökunnostuksen asiantuntijoiden, peruskuiva-

tushankkeiden käsittelijöiden kanssa. Aineisto on pyritty rakentamaan kattavaksi ja monia toimi-

joita hyödyttäväksi.  

 

Työohje 

Ohjeistus on vielä keskeneräinen ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohjeistusta saa kommen-
toida ja kysykää myös neuvoa!  
Ohje tehtiin pikaisella aikataululla EPO-ELY:n ja VAR-ELY:n harjoittelijoiden käyttöön. 
 
Tässä ohjeistuksessa on huomioitu digitoinnin minimivaatimustaso, joka on tarkoitus täyttää vä-
hintään. Maksimitasossa voi käyttää kaikkia tämän ohjeen kohtia. ELY-keskukset voivat valita tal-
lennustarkkuuden omien resurssiensa mukaan. Minimivaatimukset on merkitty sinisellä värillä. 
Työssä voidaan käyttää kolmea eri attribuuttitaulukkoa: 

- ojitusviiva 

- hyötyalue 

- paalut, jos paalut piirretään, tässä ohjeessa on merkitty niihin minimitaso myös sinisellä 

Attribuuttitaulukot 

Jokaiselle kolmelle osalle on olemassa oma attribuuttitaulukko (Feature class). Taulukko kopioi-
daan yhteisestä kansiosta omaan käyttöön. \\kkg81\\kkgisdata\projektit\Ojitukset 

 

mailto:ext.teea.niskanen@ely-keskus.fi
mailto:teea.niskanen@ely-keskus.fi
mailto:teea.niskanen@ely-keskus.fi
http://www.hamk.fi/ojatkuntoon
file://///kkg81/kkgisdata/projektit/Ojitukset
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Pohjalle haettava aineisto Arcgiss:  

Aineistot pohjalle: 
- Kiinteistöalueet 2016 (MML)  

- Uomat, joet, järvet ja meri 1:10 000 (Ranta10) 

- Kunnat (Hall100) 

- Peruskarttarasteri 1m (MML)  

- Perkaus (Vesistötyö toimenpiteet) 

- Ojat (Vesistötyö rakenne) 

Digitoinnin lyhyt kuvaus kokonaisuudessa:  

 Piirrä ensin 1. ojan ojitusviivan noin suurin piirtein paikoilleen osissa vanhaa karttaa mukaillen. 

 Tämän jälkeen piirrä sivuojat järjestyksessä, jos sivuojan paikka voi olla vaikea hahmottaa, paalutus 

helpottaa sivuojan paikan löytämistä.  

 Tämän jälkeen pistä paalut paikoilleen joka tarkentaa ojitusviivaa, tässä käytä hyväksi myös pituus-

leikkauksia. Pituusleikkauksista näkee viimeisen paalun numeron joka ei yleensä ole tasaluku vaan 

esim. 2550/1, attribuuttitaulukkoon tämä kirjoitetaan muodossa 25,50/1. Pituusleikkauksista näkee 

myös sivuojien haarautumiskohdat.  

 Viimeisenä piirrä ja hahmottele hyötyalue. Jos kartassa on epämääräistä tai vaikeasti tulkittavaa 

tietoa, sen voi ilmoittaa attribuuttitaulukkoon  

Ojitusviivan digitointi  

 Etsi vanhasta kartasta nolla paalu ja seuraa viivaa arkiston karttaa mukaillen. 

 Piirretään viivana, käytä Trace – työkalua jos ojassa on Uomaverkoston viiva. 

 Piirrä ensin 1. Oja/uoma, sen jälkeen numerojärjestyksessä sivuojat. 

 Käytä apuna kiinteistöalueita, ojat voivat kulkea kiinteistöviivojen mukaan sekä alkaa tai päättyä 

tietyn kiinteistön rajalle 

 Piirrä ojitusviiva myös, vaikka kartassa ei tässä kohdassa ole ojaa, mutta perkaussuunnitelmassa se 

on piirretty. kts s. 4 (Oja voi olla putkitettu myöhemmin, tai jätetty tekemättä) 

 Piirrä viivat pätkissä (älä yritä piirtää koko ojaa samalla viivalla), opit työn edetessä itsellesi sopivan 

pituuden. Tämä siksi jos piirrät viivan väärään kohtaan, se on helpompi korjata. 

 Pienet sivuojat voi olla helpompi piirtää vasta paaluttamisen jälkeen.  

 Merge – eli yhdistä viivat yhdeksi kokonaisuudeksi VASTA PAALUTTAMISEN JÄLKEEN, paaluttami-

sessa viivojen paikat tarkentuvat ja ojien paikat tarkentuvat 

 Attribuuttitaulukon täyttäminen on järkevää vasta kun kaikki muut osat on piirretty ja sen jälkeen 

mergetty yhdeksi viivaksi. 
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Attribuuttitaulukko ojitusviiva (myös erillisenä Excel-taulukkona) 
 

 

 

OBJECTID ÄLÄ KÄYTÄ Ä JA Ö 
SHAPE

KohdeId tämä yksilöi kunkin paikkatietokohteen ja on ojitusviivoilla muotoa O0500001 (o=oja, 05=maakunnan nro, 00001=juokseva nro)

SuunnitelmaId liittää päätösasiakirjat ja digitoidut kohteet yhteen, ojituksille, hyötyalueille ja paaluille sama. Id:n muoto kuten parhaaksi katsotte. Säilytetään tämä rivi tässä vaikka tämä voisi olla sama kuin toimitusnumero. 16.6.2017Teea

VestyId  jos alueella on valmis vesty rakenne niin rakenteen tunnus

Liitetään VestyId rakenteesta. Kartalle tuodusta pohjamateriaalista (perkaukset ja ojat) löytyy 

rakenteelle oma Id katso kuva. Jos perkausta ei ole viety Vestyyn täytyy luoda Vestyn ohjeiden 

mukaan hanke ja sen sisälle rakenne. Tässä rakenteessa on ID joka näkyy Arcgississä. Tämä on 

asia joka vaatii pidempää käsittelyä vielä, mutta tehdään nyt näin. 14.6.2017 Teea

Toim_nro toimitusnumero

Ark_nro Arkistonumero

Nimi Perkauksen nimi

Kunnat Kunnat joiden alueella oja kulkee. Luekee yleensä vanhassa kartassa.

Toim_aika Lausunnon päivämäärä-Lopputilin päivämäärä

Tarkoitus Lausunnossa määritelty. Siitä lyhennelmä.

Tila tehty =Jos löytyy lopputili on tehty, muuten epävarma.

Hyotyalue Lausunossa määritelty hehtaarit

Kuiv_kunnat Lausunnossa määritelty yleensä kuinka monta kuivatuskuntaa alueelle muodostuu/Kirjoitetaanko tähän jos esim. jonkun kuivatuskunnan kohdalla jätetty tekemättä?

Kork_jar

Kirjoitettu yleensä lausuntoon lyijykynällä tai erikseen johonkin poikkileikkaukseen. Jos ei löydy helposti niin tämä kohta saattaa jäädä 

täyttämättä, tieto voi silti papereista löytyä, mutta siihen ei kääytetä tässä vaiheessa aikaa liikaa. Jos lyijykynällä jossain piirustuksessa olen 

perään laittanut epävarmuutta kuvaavaksi merkiksi ?

Kunnossap Kunnossapitäjä Perkausyhtiön nimi. Ytiösopimuksessa

Nyky_tila

esim: nukkuva/heräilevä/yhtyedenotto/aktiivi/epävarma tai useampi näistä esim. nukkuva/heräilevä jos tiedossa että on jotain ehkä 

tapahtumassa tai joku on kysellyt materiallia

Viim_aik_t Jos alueella on jotain heräilyä tai 1990-luvun jälkeen tapahtumia. Eli "uusia" tapahtumia.

Huom Huomautuksia, "vapaa sana"

Skannaukset kyllä/ei, tässä voi ilmoittaa että tärkeimmät skannattu

Skan_Huom skannauksista huomioita, esim. jos papereista puuttuu karttoja tai tärkeitä papereita

Kart_digit

Mitä piirretty ja siitä kommennti. Ojitusviiva/paalut/hyötyalue ark.karttoja mukaillen. Tähän myös kommentti jos on ollut epävarmuutta 

piirtämisessä Vaikea/epäselvä/epävarma. Sinisen voi copy+paste

Liit_perk tähän perkaukseen liittyvän perkauksen toimitusnumero / arkistonumero / nimi / liittymä kuvaus lyhyesti!

Liittyvä perkaus on yleensä kokonaan uuden perkauksen alle jäävä vanha perkaus. Nämä voivat 

olla myös  pelkkiä suunnitelmia joissa on muodostunut perkauyhtiö, mutta suunnitelmaa ei ole 

toteutettu eli ei löydy lopputiliä.

Yhd_perk yhdistetyn perkauksen ark.nro/toim.nro/Nimi/aika/lyhyt kuvaus esim. aikaisempi perk, ei toteutettu/ei riittävä

Yhdistetty perkaus on toteutettu perkaus (lopputili löytyy) aiempi tai myöhempi perkaus josta 

muodostuu hyötyalue tai ojitusviiva samaan kohtaan perkauksen kanssa eli tulee kaksi 

hyötyaluetta tai viivaa päällekkäin.

Digit_pvm Tietojen kokoamispäivä.

Digitoija kuka tehnyt, sukunimen 5 ensimmäistäkirjainta ja etunimen 2 ensimmäistä esim. niskate

Tietoj_yllap ylläpitävä ELY

Paivitus myöhempää muutosta varten tehty sarake

Paivit_dig myöhempiä asiakirjoja varten sarake

Paivit_huom Huomautuksia, "vapaa sana"
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Paalujen digitointi  

Paaluissa oleva attribuuttitaulukosta saa tietoa, jos ojitusviiva menee esim. väärässä kohtaa tai on 
vaikea tulkita ojitusviivan kohtaa.  

 Käy läpi ojitusviivaa ja pistä pisteenä paalut paikoilleen viiden 

paalun välein 0-5-10-15-20 jne. Pitkissä perkauksissa voi harkita 

10 paalun välein ilmoittamista. TAI paaluta 1. ja viimeinen paalu. 

 Käytä hyväksesi esim. teitä ja kiinteistönrajoja arvioidessasi  

paalun oikeaa kohtaa 

 Paaluta ensin 1. uoma ja sitten järjestyksessä sivuojat 

 Käytä hyväksesi pituusleikkauspiirustuksia, niissä lukee  

minkä paalun kohdalla sivuojat ovat 

 Paalujen attribuuttitaulukkoa kannattaa täyttää koko  

ajan pienissä osissa, oja kerrallaan. 

 Attribuuttitaulukon erityistä kohtaan voi kirjoittaa huomautuksia 

esim. jos kohdassa menee kaksi ojitusviivaa päällekkäin, jos 

pisteitä on ollut vaikea arvioida, kehotus kts. skannattu kartta 

(muista tällöin skannata kohdasta kartta!)  
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Attribuuttitaulukko Paalut (myös erillisenä Excel-taulukkona): 

 

 

Hyötyalueen piirtäminen 

 Käytä apuna korkeuskäyriä, tonttiviivoja, paaluja 

 Piirrä Auto Complete Polygon työkalulla palasina 

 Hyötyalue kannattaa myös piirtää osissa/palasissa ja yhdistää lopussa vasta mergellä yhdeksi koko-

naisuudeksi 

 Hyötyalueen piirtäminen on aina vähä  arvioi ista, o assa työssä i e  ole ollut ”ääri äise  
tarkka” vaa  pyrki yt siihe  että koko aisuute a hyötyaluee  uoto o  suuri  piirtei  järkevä. 

 Hyötyalue pitää olla kokonainen, eli jos kaksi hyötyaluetta menee päällekkäin, niin molemmat hyö-

tyalueet ovat kokonaisia. Huomio ettei toinen hyötyalue leikkaa toista! 

 

 
Attribuuttitaulukko Hyötyalueet(myös erillisenä Excel-taulukkona): 

 
 
 

 
 

OBJECTID

SHAPE

KohdeId tämä yksilöi kunkin paikkatietokohteen ja on paaluilla muotoa P0500001 (P=Paalu, 05=maakunnan nro, 00001=juokseva nro)

SuunnitelmaId

liittää päätösasiakirjat ja digitoidut kohteet yhteen, ojituksille, hyötyalueille ja paaluille sama. Id:n muoto kuten parhaaksi 

katsotte. Säilytetään tämä rivi tässä vaikka tämä voisi olla sama kuin toimitusnumero. 14.6.2017Teea

VestyId tämä rivi on täällä nyt vielä varmuuden vuoksi mutta tätä ei tarvitse täyttää vestyId laitetaan ojitusviivaan

Toim_nro Toimitusnumero

Paalu_nro paalun numero kautta ojan numero eli 0/1 tai 0/3 =nolla on paalun.nro ja 1 ojan numero

Ojan_Nimi_nro

Ojan nimi ja ojan numero, laita aina ojan numero vaikka ojia olisi vain yksi. Eli jos ojalla on nimi niin laita myös sen numero 

esim. 1. Hyvikkälän oja 3.Läkesnoja 

Nimi Perkauksen nimi

Tapa arvioitu vanhasta arkiston kartasta tai pituusleikkauksesta

Erityista

esim. jos uudessa kartassa ei kulje ojaa mutta vanhaan karttaan se on piirretty. Jos vanhaa karttaa hankala tulkita, päällekkäiset 

hyötyalueet.

Digit_pvm Digitointi päivämäärä

Digitoija Nimimerkki kuka on digitoinnin tehnyt

OBJECTID

SHAPE

KohdeId tämä yksilöi kunkin paikkatietokohteen ja on hyötyalueella muotoa H0500001 (H=Hyötyalue, 05=maakunnan nro, 00001=juokseva nro)

SuunnitelmaId

liittää päätösasiakirjat ja digitoidut kohteet yhteen, ojituksille, hyötyalueille ja paaluille sama. Id:n muoto kuten parhaaksi katsotte. 

Säilytetään tämä rivi tässä vaikka tämä voisi olla sama kuin toimitusnumero. 14.6.2017Teea

VestyId tämä rivi on täällä nyt vielä varmuuden vuoksi mutta tätä ei tarvitse täyttää vestyId laitetaan ojitusviivaan

Toim_nro toimitusnumero

Ark_nro arkistonumero

Nimi perkauksen nimi

Tapa arvioitu vanhasta arkiston kartasta

Erityista Huomautus jos esim. hyötyalueita päällekkäin

Digit_pvm Digitointi päivämäärä

Digitoija Nimimerkki kuka on digitoinnin tehnyt
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Maakunnat 2017 
01 Uusimaa 
02 Varsinais-Suomi 
04 Satakunta 
05 Kanta-Häme 
06 Pirkanmaa 
07 Päijät-Häme 
08 Kymenlaakso 
09 Etelä-Karjala 
10 Etelä-Savo 
11 Pohjois-Savo 
12 Pohjois-Karjala 
13 Keski-Suomi 
14 Etelä-Pohjanmaa 
15 Pohjanmaa 
16 Keski-Pohjanmaa 
17 Pohjois-Pohjanmaa 
18 Kainuu 
19 Lappi 
21 Ahvenanmaa - Åland 
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Hämeen digitoidut peruskuivatushankkeet: Ojat kuntoon -pilotti 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


