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KUNNOS-työkalun
käyttömahdollisuudet OPITAAN OJISTA-hankkeessa

• KUNNOS-työkalu on vapaasti ladattavia paikkatietoaineistoja hyödyntävä 
tietokoneohjelmisto

• Työkalun kehitys: yhteistyö Tapio Oy, WaterHope ja Gain Oy

• Suunniteltu alun perin kunnostusojitusten pohjavesi- ja pintavesivaikutusten 
arviointiin

• Tämän kevään aikana on kehitetty uutta osamallia: 
Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden mahdollisten paikkojen etsiminen 
ja rakenteiden vaikutusten arviointi valuma-aluetasolla
* virtaamat ja kuormitus

• Mallin ensimmäinen sovelluskohde on Vuolujoen valuma-alue



Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden (VS) 
suunnittelu valuma-aluetasolla

• Valuma-aluetason vesienhallinnalle on suuri tarve 
* on pienennettävä sekä maatalouden, että metsätalouden aiheuttamia

kuormituksia 

• WWF on vetänyt alueellisia vesiensuojeluhankkeita Länsi-Uudellamaalla 3,5 
vuoden ajan
* Kosteikkoja, kaksitasouomia, pohjakynnyksiä
* Maanomistajalähtöisyys ja vapaaehtoisuus
* Jokainen rakennettu kohde on tuottanut uuden kohteen
* Vesienhallinnan merkittävä lisääminen on mahdollista
* Kohteita jonossa enemmän kuin nykyisellä hankerahalla voidaan toteuttaa

• Seuraavilla kalvoilla esimerkkejä WWF:n johdolla toteutetuista kohteista
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Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden mahdollisten 
paikkojen etsiminen KUNNOS-mallin avulla

• Tavoitteena on menetelmä, joka on toistettavissa eri valuma-alueilla

• Tarvittavat paikkatietoaineistot:
* Maanmittauslaitoksen (MML) 2x2 m2 korkeusmalli
* MML:n uomaverkosto
* Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) uomaverkosto
* SYKEn maankäyttöaineisto (CORINE)

• Lisäksi tarvitaan joku ohjelmisto, jolla paikkatietojen perusteella laaditaan
* osavaluma-aluejako
* yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala jokaiselle solmupisteelle



Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden vaikutusten 
mallintaminen valuma-aluetasolla

• Menetelmän kehittämisessä tarvitaan ”opetusaineistoja”

• Toteutettuja tai suunniteltuja kohteita, joiden paikat tiedetään

• Vuolujoen valuma-alueelta on käytettävissä n. 40 vesiensuojelukohteen 
tiedot

• Tarvitaan opetusaineistoja myös muilta valuma-alueilta 
* toteutettuja kosteikkoja 
* kaksitasouomia
* myös maatalous-hankkeet

• Opetusaineistojen avulla etsitään parametrit, joiden avulla käyttäjä voi 
soveltaa menetelmää muilla valuma-alueilla



Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden vaikutusten 
mallintaminen valuma-aluetasolla

Opetusaineistojen perusteella laaditaan menetelmä, jolla voidaan etsiä 
vesiensuojelurakenteiden alustavat paikat (Yleissuunnitelma-taso)

• kosteikot

• laskeutusaltaat

• pintavalutuskentät 

• pohjapadot, padottavat pohjapadot ja putousportaat 

• tulvatasanteet

• kaksitasouomat

Kaikilla näillä on vaikutus myös ylivirtaamahuippujen leikkaamisessa



Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden mahdolliset  
paikat valuma-aluetasolla: 
Käyttäjän valitsemat parametrit/periaate

• KUNNOS-mallin etsii 3. jakovaiheen valuma-alueen mahdolliset 
vesiensuojelurakenteiden paikat

• Mahdollisten paikkojen etsintää on rajattava käyttäjän valitsemien 
parametrien avulla

• Parametrien valinnalla voidaan säädellä mallin etsimien kohteiden 
määrää 
* ei liian paljon kohteita
* on huomioitava käytettävissä oleva rahoitus kohteiden toteuttamiseen



Käyttäjän valitsemat parametrit:
Kohteen yläpuolinen valuma-alue

1. Vesiensuojelurakenteen yläpuolisen valuma-alueen minimipinta-ala (ha)
* ei valita kohdetta, jonka vaikutusalue liian pieni
* sopiva arvo lienee jossain välillä 10 – 20 ha?

2. Vesiensuojelurakenteen yläpuolisen valuma-alueen maksimipinta-ala
* ei valita kohdetta, jonka viipymä jää liian pieneksi
* 50 – 100 ha?

3. Muita kriteerejä
* Vesiensuojelukohteen pinta-ala suhteessa yläpuoliseen valuma-

alueeseen (mm. kosteikon pinta-ala vähintään 1% valuma-alueen
pinta-alasta)



Käyttäjän valitsemat parametrit: uoman pituuskaltevuus

1. Uoman pituuskaltevuus ei saa olla liian suuri
* max. kaltevuus esim. 0.2-1%?
* arvot ehkä erilaiset erityyppisille VS-rakenteille: laskeutusallas,

kaksitaso-uoma, pohjapadon vaikutusalue, tulvatasanne,
pintavalutuskenttä, jne.

2. KUNNOS-malli tutkii uoman pituuskaltevuudet ja etsii sopivia kohteita, 
jotka täyttävät kaltevuuskriteerit
* pituuskaltevuudet lasketaan uoman

korkeusarvojen perusteella



Käyttäjän valitsemat parametrit: rakenteen pituus

1. Algoritmi tarvitsee lähtötietona myös eri VS-rakenteiden minimi- ja 
maksimipituudet
* esimerkiksi laskeutusaltaan pituudelle voidaan valita minimi- ja 

maksimipituus (30 – 60 m?)
*  menetelmä tutkii uoman pituuskaltevuudet ja etsii sopivia kohteita,

jotka täyttävät myös pituuskriteerit
* pituuskriteerit erilaiset erityyppisille kohteille

2. Pituuskriteerejä muuttamalla voidaan vaikuttaa KUNNOS-mallin 
ehdottamiin paikkojen määrään
* minimipituuden kasvattaminen vähentää mahdollisten paikkojen

määrää



Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden mahdollisten 
paikkojen etsiminen Vuolujoen valuma-alueelta



Vuolujoen osavaluma-alueet

• Ta



Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden mahdollisten 
paikkojen etsiminen Vuolujoen valuma-alueelta

Esimerkit Lakeensuon ja Otusojan valuma-alueelta



Etsinnän 1. vaihe: Lakeensuon ja Otusojan alueiden 
uomaverkostot niin , että yläpuolinen valuma-alue > 10 ha

• Esimerkki: Vesiensuojelurakenteiden 
yläpuolisen valuma-alueen on oltava
vähintään 10 ha

• Viereisen kuvan uomat täyttävät nämä
kriteerit
* ovat mahdollisia vesiensuojelurakenteiden

paikkoja



Etsinnän 2. vaihe: Yläpuolisen valuma-alueen min ja max-
koko ja uoman sallittu kaltevuus (Lakeensuon alue)

• Esimerkki: Vesiensuojelurakenteiden 
yläpuolisen valuma-alueen on oltava
vähintään 10 ha mutta korkeintaan 50 ha

• Uoman kaltevuuden on oltava alle 1 %

• Vesiensuojelurakenteet eivät saa olla samassa 
uomassa liian lähellä toisiaan (esimerkissä 
300 m)

• Viereiseen kuvaan merkityt kohteet täyttävät 
nämä kriteerit
* kivennäismaan kohteet keltainen symboli
* turvemaiden kohteet vihreä symboli

• Paljon kohteita!



Etsinnän 2. vaihe: Muutetaan kriteerejä

• Esimerkki: Vesiensuojelurakenteiden 
yläpuolisen valuma-alueen on oltava
vähintään 20 ha mutta korkeintaan 100 ha

• Uoman kaltevuuden on oltava alle 1 %

• Vesiensuojelurakenteet eivät saa olla samassa 
uomassa liian lähellä toisiaan (esimerkissä 
300 m)

• Viereiseen kuvaan merkityt kohteet täyttävät 
nämä kriteerit
* kivennäismaan kohteet oranssi symboli
* turvemaiden kohteet vihreä symboli

• Vähemmän kohteita!

• Seuraavan vaiheen karsinta: kartat, maastokäynti



Etsinnän 2. vaihe: Yläpuolisen valuma-alueen min ja max-
koko ja uoman sallittu kaltevuus (Lakeensuon alue)
• Vasen kuva 10-50 ha ja oikea 20-100 ha



Etsinnän 2. vaihe: Yläpuolisen valuma-alueen min ja max-
koko ja uoman sallittu kaltevuus (Otusojan alue)
• Samat kriteerit kuin Lakeensuo: vasen kuva 10-50 ha ja oikea 20-100 ha



Lyhyt yhteenveto: Metsätalouden vesiensuojelu-
rakenteiden paikkojen etsintä valuma-aluetasolla

1. Käyttäjä valitsee tärkeimpien muuttujien raja-arvot:

• Kohteen yläpuolisen valuma-alueen minimi ja maksimi arvo (ha)

• Uoman kaltevuuden maksimiarvo (%)

• Vesiensuojelurakenteen minimi- ja maksimipituus (m)

• Minimietäisyys samassa uomassa olevan seuraavaan kohteeseen (m)

• Kosteikon pinta-alavaatimus (% yläpuolisesta alueesta)

• Maankäyttöön liittyvät rajoitukset

2. KUNNOS-mallilla etsitään vesiensuojelurakenteiden mahdolliset paikat

3. Karttatarkastelun avulla paikkojen määrää voidaan karsia
4. Maastokäynnit kohteille

5. Käytettävissä oleva rahoitus (kohteiden priorisointi; kehitystyö käynnissä)



Karttatarkastelut, joilla paikkojen määrää voidaan karsia

1.  SYKEn KARPALO-karttapalvelu (ilmainen)

https://wwwp2.ymparisto.fi/karpalo

* KUNNOS-malli tulostaa shp-tiedostoja, jotka voi tuoda KARPALOon

2. Google Earth (ilmainen) 
* sovellus on ensin ladattava Googlen verkkosivuilta
* KUNNOS-malli tulostaa kml-tiedostoja, jotka voi tuoda GoogleEarth-

sovellukseen

3. ArcMap (maksullinen) tai QGIS (ilmainen)
* paikkatieto-ohjelmistot, joihin voi tuoda KUNNOS-mallin tulostamat

shp-tiedostot

https://wwwp2.ymparisto.fi/karpalo


SYKEn KARPALO-karttapalvelu
Lakeensuon ja Otusojan alueiden uomat, joiden yläpuolinen valuma-alue 
vähintään 10 ha ja mahdolliset laskeutusaltaiden paikat



SYKEn KARPALO-karttapalvelu
Lakeensuon alueen uomia, joiden yläpuolinen valuma-alue vähintään 
10 ha ja mahdollisia laskeutusaltaiden paikkoja



Google Earth
Lakeensuon alueen uomat, joiden yläpuolinen valuma-alue vähintään 10 
ha ja mahdolliset laskeutusaltaiden paikat



Google Earth: mahdollisuus tulostaa tarkempia tietoja kartalle



Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden 
mahdolliset  paikat valuma-aluetasolla: 
Opitaan ojista/Jatkosuunnitelmat?

Mahdollisia KUNNOS-mallin hyödyntämiskohteita 

• KUNNOS-mallilla etsitään 3. jakovaiheen osavaluma-
alueiden mahdolliset vesiensuojelurakenteiden paikat

• Lakeensuon alue? Otusojan valuma-alue?

• Mahdollisimman paljon VS-rakenteita yläjuoksulle MUTTA 
kuitenkin niin, että yläpuolisen valuma-alueen koko ylittää 
käyttäjän valitseman minimi-arvon

• Miten paikkojen karsintaa voidaan tehdä 
karttatarkastelujen avulla?

• Maastokäynnit?

• Muut?


