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• Moniongelmaiset ja kuormitetut valuma-alueet

• Riskikartoitus ja pisteytys

• Miksi valuma-alueet kuormittuvat? 

• Miten tuottaa tietoa kuvina ja tietona näkyväksi?

• Työn tilaaja: OO- Opitaan ojista –hanke

• Rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö sekä Hämeen ELY-keskus, hankeen päätoteuttaja on Hämeen AMK.

• Kumppaneina toimivat Etelä-Suomen Salaojakeskus/ Kokemäen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry, ProAgria Etelä-Suomi, 
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Tapio Oy

• Kohderyhmä: 

* Vesiensuojeluyhdistykset * Suunnittelijat

* Urakoitsijat * Neuvonta- ja edistämisorganisaatiot

* viranomaiset

Mitä ja kenelle
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• Luo mielikuvan teorian ja käytännön kautta valuma-alue käsitteelle

• Esittelee ja selittää indikaattorit ja vedenlaatuun liittyvää käsitteistöä

• Opinnäytetyö ja opasaihio: esittelee teorian ja käytännön kautta piste- ja hajakuormitusta

• Opinnäytetyö huomioi lait ja asetukset liittyen valuma-alueeseen ja veteen. Lakeja ei käydä tarkemmin 

läpi, se olisi oma opinnäytetyönsä. Kappale lähinnä ynnää kuka säätelee, mitä säätelee ja miksi säätelee. 

• Enemmän huomiota olisi voinut kiinnittää etenkin luonnonsuojelulakuun, ympäristönsuojelulakiin, vesilakiin ja metsälakiin suhteessa 

pienvesiin (ja pienvesien tilaan). ”Syy-seuraus-käytännöt” | ”mitä kentällä oikeasti tapahtuu”. 

• Oletuksena vesistökunnostaja saa tuen ja neuvonnan viranomaiselta, kuten ELY-keskukselta. 

Opinnäytetyö käy läpi vesistökunnostajalle aloituksen vaiheita (seuraava dia)

• Nämä tulisi ottaa huomioon oppaassa, esimerkiksi liittää mukaan, kun oppaan tekoa jatketaan 🡪 ”Alustusteoria oppaassa”

• Tällä hetkellä opasaihio on hyvä QGIS harjoitus ja vaatii syventävää eteenpäin viemistä. 

Teoria opasaihiossa
• EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi 

(Direktiivi 2000/60/EY)

• tulvariskilaki

• vesihuoltolaki

• vesilaki

• patoturvallisuuslaki

• ympäristönsuojelulaki

• luonnonsuojelulaki

• metsälaki

• maankäyttö- ja rakennuslaki

• laki kadun ja eräiden yleisten 
alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta

• maantielaki

• vesien- ja 
merensuojelulainsäädäntö 
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Vesistökunnostajan 
aloituksen vaiheita 
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1. Miten maankäyttö ymmärretään ja huomioidaan pisteytyksen pohjalta?

2. Mitä ovat maankäytön vaikutukset vesiensuojelullisesta näkökulmasta?

3. Miten huomioidaan ja pisteytetään valuma-alue kokonaisuutena eri alueilla?

4. Miten tuoda valuma-alueen maankäytön vaikutukset näkyviin ilmaisin avoimien paikkatietojen ja 

karttapalveluiden kautta?

5. Edellä olevat kohdat huomioiden, miten tuotetaan konkreettista ja lopputulokseen ohjaavaa sisältöä 

kohderyhmä huomioiden? (Valuma-alueen riskikartoitus pisteyttämällä.)

Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset
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• 16 kohteen listaus ELY:ltä

• Maastokäynnit pääsääntöisesti 

kesälomakuukauden aikana

• Parveilu parviälyjen ympärillä

• Pisteytys

Prosessin kuvaus oppaan pohjalla
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1. Luhdanjoki eli Porvoonjoki

2. Palojoki

3. Ormijoki

4. Haapajärvi

5. Rehakka

6. Loppijärvi

7. Rehtijärvi

8. Kesijärvi

Kohteet
9. Ypäjoki

10. Ruuhijärvi

11. Mallusjärvi

12. Myllyjoki

13. Hyvikkälänjoki

14. Vuolujoki

15. Koskenjoki-Räikälänjoki

16. Lehijärvi

Silmälle suuntaa antava kuva
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• Pisteytys ”puristaa” dataa 

”yhdeksi numeroksi”, eniten 

pisteitä = suurin numero on 

suurin ongelma

• Kategorioittain ja lopullinen summa

• Käyttäjätestaus jäi puuttumaan

• QGIS päivitysongelma

Johtopäätökset
• + (negatiivinen riskikartoituksen näkökulma) – 

(positiivinen riskikartoituksen näkökulma) = 

kohteen suuntaa antava tilanne ja tasapaino 

karttatarkastelun pohjalta

🡪 Eli negatiiviset pisteet ovat positiivisia ja 

positiiviset pisteet negatiivisia

• Mielikuva valuma-alueesta 

ja siitä mitä siellä 

tapahtuu
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Vastaukset tutkimuskysymyksiin:

• Miten maankäyttö ymmärretään ja huomioidaan pisteytyksen 

pohjalla?  

Vastaus: maalajit, vesi ja vedenliike ympäristössä eli 

valuma-alueella. Esiin nousseet ja korostuneet ongelmakohdat, 

jotka tulee hoitaa vesiensuojelun näkökulmasta ensimmäisten 

asioiden joukossa osana pitkäaikaista toimintasuunnitelmaa. 

• Mitä ovat maankäytön vaikutukset vesiensuojelullisesta 

näkökulmasta?  

Vastaus: piste- ja hajakuormitus yhdessä vesistön historian eli 

uomien perkauksien ja suoristamisien kanssa 🡪 muun muassa 

suo-ojitukset ja metsätalousojitukset huomioiden yhdessä muun 

maankäytön kanssa. 

Johtopäätökset
• Miten huomioidaan ja pisteytetään valuma-alue kokonaisuutena eri alueilla? 

Vastaus: tuotetaan ongelmat valuma-alueella näkyviksi QGis karttasovellusta käyttäen 

ja kokonaisuutta tätä kautta tutkien.

• Miten tuoda valuma-alueen maankäytön vaikutukset näkyviin avoimien paikkatietojen 

ja karttapalveluiden kautta? 

Vastaus: avoimia rajapintoja ja paikkatietoja sekä karttasovellus QGIS:siä yhdessä 

käyttäen. QGis rajapintana kokoaa yhteen paikkaan monta tietolähdettä. Näistä 

tietolähteistä pystytään laskemaan tietoa ja tuottamaan informatiivisia kuvia. 

• Edellä olevat kohdat huomioiden, miten tuotetaan konkreettista ja lopputulokseen 

ohjaavaa sisältöä kohderyhmä huomioiden? (Valuma-alueen riskikartoitus 

pisteyttämällä.) 

Vastaus: kaikille ilmainen ja avoin YouTube -kanava, joka antaa perusteet QGissin 

oppimiselle sekä itsenäisen oppimisen jatkamiseen. Kerätyt tiedot yhdistetään 

lomakkeelle, joka antaa tietoa kategoriakohtaisesti. Teoria oppaassa auttaa 

rakentamaan kokonaiskuvaa valuma-alue termistä ja siihen liittyvistä sisällöistä.



1Opasaihio
Opinnäytetyössä

1. Opasaihio (liite 1)

2. Tehtävät videoihin (liite 1)

3. QGIS videot & YouTube  (liite 4)

Kuvia maastokäynneiltä 2021 ->

Kuvia kertyi noin 1 500 kappaletta, ne 

rajattiin opinnäytetyöstä pois ajankäytön 

vuoksi.
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Suomenjoki, suoalueet/ metsätalous, 
Majavat – työharjoittelu 2020

Rehtijärvi, savipohjainen järvi Vanha Helsingintie, Lahti,
Suojelualueen altaita, limaska

Vuolujoki, kuormitus levät

Perattu Koskenjoki, Janakkala

Sarvijoki, Loppi

Esteet, Hyvikkälänjoki, Janakkala

Sama puro, 
Myllyoja, Hattula

PeltoviemäriPuro



2Opasaihio, avoimet rajapinnat

- Aihion osio I, Valitun kohteen tutkimista 

karttapalvelujen avulla verkossa

- Aihion osio II, Valitun kohteen 

tutkimista tietoja hakemalla 

QGIS paikkatieto-ohjelmaan

Hertta, SYKE Value, Latauspalvelu Lapio

Kartta.paikkatietoikkuna.fi

Maaperä kuntoon, Tieverkoston talvihoito

GTK/ Hakku

Maanmittauslaitos, avoimet rajapinnat

SYKE avoimien aineistojen rajapinnat

Käytetyt palvelut

Materiaaleja tulee koko ajan
lisää saataville, mikä mahdollistaa
joukkoälyn käyttämisen.



3Pisteytyksestä

Arvo Piste

Kyllä 1

Ei - 1

arvio-% 80–100 1

arvio-% 55–79 0,75

arvio-% 40–54 ja puolikaspiste 

pisteytyksessä

0,5

arvio-% 10–39 ja neljäsosapiste 

pisteytyksessä

0,25

arvio-% alle 10 - 1

Kylä 0,5

Kunta 1

Kaupunki 2

+ (negatiivinen riskikartoituksen näkökulma) – (positiivinen riskikartoituksen 
näkökulma) = 
kohteen suuntaa antava tilanne ja tasapaino karttatarkastelun pohjalta

OSIO I, aihealueet 1-9
1. Järven tai lammen keskisyvyys ja 

suuntaa antava asutustiheys

2. Maankäyttö kohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä

3. Asutus kohteen välittömässä läheisyydessä, asutus ja jätevedet

4. Vesistön hyötykäyttö

5. Jätevesien purkupiste

6. Ojitukset alueella

7. Veden laatutiedot

8. Arvio vesistöön päätyvästä hulevesimäärästä

9. Valuma-alueelle jo toteutetut vesiensuojelutoimenpiteet



1. Pistekuormitus

Kaatopaikat

Kaivokset

Kalankasvatus

Turkistuotanto

2. Hajakuormitus

Maatalous

Liikenne ja infrastruktuuri

Haja-asutus

Golf-kentät

Metsätalous

3. Vedenotto ja 4. Muu

Juomavedenotto

Teollisuus

Lauhdevesi

Vesivoima (ei lauhdevesi)

Louhos

Vedenotto kanaviin ja muuhun vesiliikenteeseen

Veden siirto

5. Vesien säännöstely ja morfologiset muutokset

Pohjaveden muodostuminen

Voimalaitospato

Vedenhankinta-allas

Tulvasuojelupato

Vesistön säännöstely

Veden siirrot/ ohjaaminen johonkin

Sulut

Pohjapadot

8. Muut morfologiset muutokset

Esteet (pohjapadot, kynnykset tms.)

9. Muut

Maan päällystäminen

Virkistyskäyttö

Sisäinen kuormitus

Kalastus 
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4Pisteytyslomake, QGIS + 
YouTube-kanava OSIO II, aihealueet 1-9

Sisällöt sen mukaan miten avointa tietoa 
löytyy ja sopii sisävesiin.

Esimerkki, aihealue 2 ja hajakuormitus
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Lomake, pisteytys

Osiopisteet

Kokonaispisteet



5QGIS + YouTube-kanava, rakenne
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Video Aihe YouTube
Kanava: http://tiny.cc/7d3kuz 
1. Value työkalu, SYKE Valuma-alueen 

määrittäminen
http://tiny.cc/vpvjuz 

2. Paikkatietoikkuna Valuma-alueen silmäily http://tiny.cc/cqvjuz 
3. QGis karttaohjelma Asennus ja käytön aloitus http://tiny.cc/dqvjuz 
4. Latauspalvelu Lapio Pohjatietojen lataaminen http://tiny.cc/fqvjuz 
5. WMS rajapinta Pohjakartan ja 

valuma-alueen tuonti 
karttaohjelmaan

http://tiny.cc/hqvjuz 

6. Corine 2018 maankäyttö Vektoritason leikkaus ja 
kartan taitto kuvaksi

http://tiny.cc/iqvjuz 

6.1. Vektoritaso Tason tallentaminen http://tiny.cc/1dxkuz

7. C-asemalle tallentaminen Syy – seuraus http://tiny.cc/mqvjuz
8. Corine 2018 maankäyttö Rasteritason leikkaus ja 

taitto kuvaksi
http://tiny.cc/nqvjuz

9. Maanmittauslaitoksen 
sivut

Peruskarttarasterikuvien 
tuonti QGissiin

http://tiny.cc/pqvjuz

10. Georeferointi Kuvista karttoja http://tiny.cc/qqvjuz
11. Hakku Maaperäkarttojen haku http://tiny.cc/sc3kuz
12. Valuma-alueen tutkiminen Vinovarjoste ja 

korkeuskäyrä
http://tiny.cc/wc3kuz

13. Metsäkeskus Virtausverkko ja 
pintavesien virtausmalli

http://tiny.cc/5dxkuz 

14. Taittopistetyökalu Korjataan polygonirajausta http://tiny.cc/8dxkuz 
15. Pinta-ala Lasketaan valuma-alueen 

koko
http://tiny.cc/bdxkuz 

16. Pistetyökalu Merkitään ojanpäät, 
saapuva ja lähtevä 
kuormitus

http://tiny.cc/cdxkuz 

17. 2 m korkeusmallikuvat Tehdään rinnevarjostekuvat ja 
käytetään Profile tool- 
työkalua

http://tiny.cc/fdxkuz

18. GRASS työkalut, r.report Lasketaan ojitetut suot 
rasteritasosta

http://tiny.cc/mdxkuz

19. Pellot virtavesikohteessa Joen leikkaus ja rajaus, korjaa 
geometria

http://tiny.cc/u8rmuz

19.1. Joen mittaaminen Kaksi tapaa mitata http://tiny.cc/v8rmuz

19.2 Excel vienti ei toiminut Vinkkivideo (parempi tapa 
videolla 20)

http://tiny.cc/y8rmuz

20. Geopackage, pinta-alalaskuja Tiedon esittäminen http://tiny.cc/19rmuz

21. Latvavesien valuma-alue Ja zonal histogram http://tiny.cc/49rmuz

22. Suojakaistapohdinta Joki ja vyöhyketyökalu http://tiny.cc/79rmuz
23. Esteet uomassa Esteiden esittelyvideo http://tiny.cc/g9rmuz
24. QuickMapServices Nopeuta karttatyöskentelyä http://tiny.cc/i9rmuz

25. DEM kuvat, tehdään Strahlerin 
uomastot 

Tuotetaan valuma-alue ja 
latvavedet kartalle

http://tiny.cc/k9rmuz

26. Tason nimiöinti Vinkkivideo tekstin lisäämiseksi 
kartalle tason nimiöinnin kautta

http://tiny.cc/m9rmuz

27. Pellot savimaalla Vinkkivideo, lasketaan pelkät 
savimaan pellot joen varressa

http://tiny.cc/r9rmuz

28. Rasterilaskin Lasketaan ojitetut ja 
ojittamattomat suot rasteritasosta

http://tiny.cc/idtmuzPERUSTEE

T

Sov
elt

av
a

(pisteytyksen pohjalle)

http://tiny.cc/7d3kuz
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Esimerkkikuvat, tapoja 
esittää tietoa
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Näkyy nopeasti mm. maalaji, jolla joki kulkee



5.6.2022 18

Näkyy nopeasti maankäyttö
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Soiden määrä ja tila suhteessa tutkittavaan alueeseen
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Jokeen päätyvät ojitusten päät, pisteitä 75 kpl
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Ihmistoiminta Ormajärvellä
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Sankola, runsasvetinen oja
Ormijoki
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Sankola, runsasvetinen oja, Ormijoki

Korko-
kuvana
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Sankola, runsasvetinen oja, Ormijoki
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Sankola, runsasvetinen oja, Ormijoki

Ei korko-
kuvana
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Sankola, runsasvetinen oja, Ormijoki

Lannoitus,
punaisella
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Sankola, runsasvetinen oja, Ormijoki

Purot ja 
runsasvetiset
ojat korostettu
metsämaan
päälle




