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Mikä on valuma-alue?

• Maantieteellinen alue, jolta 

pintavedet kerääntyvät yhteen 

purkautumiskohtaan

• Voidaan määritellä kartalla

• Suomi jaettu päävesistöalueisiin ja 

 2. jv  3. jv ( 4. jv) (SYKE)

• Voidaan jakaa edelleen pienempiin 

osavaluma-alueisiin (kuvassa)

• Mitä pienempi valuma-alue, sitä 

tarkempi oltava lähtöaineisto

 Maastotarkastelu joskus tarpeen
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Pintavesien virtausmalli

• Virtausmallin laskenta:

– SYKE 3. jakovaiheen valuma-aluejako ja MML maastotietokanta

• Virtausmallin tuloksena laskennallinen tieto 

– Yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta

– Veden virtausnopeudesta (uomassa)

– Maaston kaltevuudesta

• Virtausmallia voidaan hyödyntää

– Maanmuokkauksen ja kunnostusojituksen suunnittelussa

• Saatavilla Metsään.fi:ssä, ArcGIS Online karttapalveluna sekä WMS-

rajapintapalveluna
– Karttapalvelu: 

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545b

eb9a9a27a0bfcc731

– https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Vesiensuojelu/Pintavesien_virtausmalli/wms?

– Käyttöohje: https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/pintavesien-virtausmallikartta-

ohje.pdf

3

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545beb9a9a27a0bfcc731
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/pintavesien-virtausmallikartta-ohje.pdf
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Virtausmalli maanmuokkauksen suunnittelussa 

(ArcGIS Online -karttapalvelu)
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Virtausmalli maanmuokkauksen suunnittelussa: 

Yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala 

(ArcGIS Online -karttapalvelu)

Voidaan tehdä päätelmiä maanpinnan käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä:

• Virtausreitistä -> Muokkaustapa, vesien johtaminen pois 

maanmuokkausalueelta?

• Ojakohtaisista vesimääristä -> Perkaamatta jättäminen?

• Eroosioriskistä -> Perkaamatta jättäminen, kaivukatkot, pintavalutus? 
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Virtausmalli kunnostusojituksen suunnittelussa

(ArcGIS Online -karttapalvelu)
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Virtausmalli kunnostusojituksen suunnittelussa: Veden virtausnopeus

Voidaan tehdä päätelmiä:

• Kunnostusojituksen eroosioriskistä -> Mitkä ojat jätetään perkaamatta? 

Mihin kaivukatkot, pintavalutus, vesiensuojelurakenteet?
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Virtausmalli kunnostusojituksen suunnittelussa: 

Yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala



Valuma-alueen määritystyökalu
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• Valuma-alueen määritys työmaatasolla

• Määrityksen taustalla korkeusmallista laskettu virtausverkko

• Saatavilla:

– Geoprosessointipalveluna (palvelinyhteys osoitteessa): 
http://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services

– Karttapalveluna (linkki): 
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4ab572bdb631439d82f8aa8e0284f663

– Esimerkki: https://arcg.is/1r5O81

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4ab572bdb631439d82f8aa8e0284f663
https://arcg.is/1r5O81


Kiitos!
Vesiensuojelun laatuloikka - malleista käytäntöön -hanke



RUSLE2015-eroosiomalli ja kosteusindeksit
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RUSLE2015-eroosiomalli

• Eroosiomalli kuvaa paljastetun maanpinnan eroosioherkkyyttä.

• Malli kuvaa potentiaalista paljaasta maanpinnasta irtoavaa 

kiintoaineen määrää ensimmäisenä vuonna maanmuokkauksesta, 

kg/ha/a.

• Malli toimii kivennäismailla.

– Turvemailla uomaeroosio on usein merkittävin kiintoaineen lähde.
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RUSLE2015-eroosiomallin käytön tavoitteet ja 

mallin käyttökohteita

• Mallia käytetään vesistöjen ja pienvesien rantametsien hakkuissa ja 

maanmuokkauksissa.

• Tavoitteet:

– Tunnistaa eroosiolle alttiit alueet ennen uudistushakkuuta ja 

maanmuokkausta.

 Välttää erityisesti eroosiolle alttiiden alueiden maanpinnan 

rikkoutumista.

 Vähentää vesistöjen kiintoainekuormitusta.

• Eroosiomallin käyttökohteita:

– Suojakaistojen rajaaminen

– Säästöpuuryhmien sijoittelu

– Maanmuokkauksen suunnittelu

– Ajourasuunnittelu
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RUSLE2015: suojakaistojen rajaaminen ja säästöpuiden sijoittelu

Suojakaista suositellaan 

rajaamaan vaihtelevan 

levyiseksi huomioiden 

eroosiolle alttiit kohdat.

Eroosioriskikohtiin 

suositellaan jättämään 

säästöpuita.
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RUSLE2015: ajourasuunnittelu

Ajourat suositellaan 

tekemään kohtiin, joiden 

eroosioriski on pieni.

Varastopaikat suositellaan 

sijoittamaan kohtiin, joiden 

eroosioriski on pieni.
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RUSLE2015: maanmuokkauksen suunnittelu ja toteutus

Maanmuokkaus suositellaan 

tekemään poikittaissuunnassa 

suhteessa rinteen kaltevuuteen 

ja muokkausjälkeen suositellaan 

jättämään katkoja.

Eroosioriskikohtiin 

suositellaan jättämään 

säästöpuita.



RUSLE2015-eroosiomallin laskenta

• Eroosiopotentiaali lasketaan 2 x 2 metrin rasterille.

• Eroosiopotentiaali lasketaan viiden tekijän tulona:
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Rinteen 

pituus ja 

kaltevuus

Maalaji Kasvipeitteisyys 

ja käytetty 

maanmuokkaus-

tekniikka

Sateen 

keskimääräinen 

voimakkuus

Ihmisen toimet 

eroosion 

estämiseksi 

(tätä ei yleensä 

lasketa 

metsäkohteilla)

Kiintoainekuorma 

ensimmäisenä 

vuonna 

maanmuokkauksesta, 

kg/ha/a



RUSLE2015-eroosiomallin käyttäminen

• Eroosiomalli kattaa tällä hetkellä suurimman osan Suomesta.

 Mallia täydennetään jatkossa.

• Eroosiomallin käyttö:

– Metsäkeskuksen verkkosivu: https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoidon-

paikkatietoaineistot

– Karttapalvelun linkki: 
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b54

5beb9a9a27a0bfcc731

– Eroosiomalli on saatavissa käyttöön omaan paikkatietojärjestelmään 

WMS-rajapintapalvelun kautta: 
http://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/RUSLE_eroosiomalli/

MapServer/WmsServer?
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https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoidon-paikkatietoaineistot
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545beb9a9a27a0bfcc731


Kosteusindeksit

• Kuvaavat maan kosteusolosuhteita ja tätä kautta maaston kantavuutta.

• Auttavat tunnistamaan heikosti kantavat ja maastovaurioille altistuvat 

maastonkohdat.

• DTW (Depth to water)-kosteusindeksi

– Kuvaa maanpinnan korkeutta suhteessa märän paikan maanpinnan korkeuteen

– 2 x 2 metrin rasteri

• TWI-kosteusindeksi

– 16 x 16 metrin rasteri
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Kosteusindeksien käytön tavoitteet ja indeksien käyttökohteita

• Kosteusindeksien avulla voidaan vähentää koneilla liikkumista 

heikosti kantavilla alueilla.

– Maanpinnan rikkoutuminen vähenee

– Ajourapainumat vähenevät

 Vesistökuormitus vähenee

 Puunkorjuun korjuujälki paranee

• Kosteusindeksien käyttökohteita:

– Ajourasuunnittelu

– Pienvesien ja ojien ylityskohtien valinta

– Maanmuokkauksen suunnittelu ja toteutus

– Suojakaistojen leveyden määrittäminen ja säästöpuiden sijoittelu

– Norojen tunnistaminen ja rajaaminen
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DTW-kosteusindeksin raja-arvot

• Yhden hehtaarin raja-arvo: märkä ajanjakso

• Neljän hehtaarin raja-arvo: kuiva ajanjakso

 Tulosten tulkinnassa käytetään sillä raja-arvolla laskettua indeksiä,                          

joka vastaa paremmin kyseisen ajankohdan säätä.
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Kosteusindeksi: ajourasuunnittelu ja ojan ylityskohdan valinta

Kosteusindeksin avulla voidaan 

vähentää koneilla liikkumista 

heikoimmin kantavilla alueilla.

Jos laskuoja joudutaan 

ylittämään, ylitys 

tehdään mahdollisimman 

kantavasta kohdasta.
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Kosteusindeksi: ajourasuunnittelu

Ajoura on tehty heikosti kantavaan 

kohtaan. 

 Kosteusindeksin avulla voidaan 

tunnistaa heikosti kantavat kohdat 

ja suunnitella ajourat hyvin kanta-

viin kohtiin.
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Kosteusindeksi: maanmuokkauksen suunnittelu ja toteutus

Kosteusindeksiä voidaan käyttää 

apuna maanmuokkausmenetelmän 

valinnassa.
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Kosteusindeksi: noron tunnistaminen ja rajaaminen

Kosteusindeksin avulla 

voidaan tunnistaa noro ja 

rajata noron vaikutusalue.



DTW-kosteusindeksi ja korjuukelpoisuuskartat

• DTW-kosteusindeksi ja korjuukelpoisuuskartat kuvaavat maaston 

kantavuutta.

 DTW-kosteusindeksi kuvaa myös pienipiirteistä        

kosteusolosuhteiden vaihtelua.
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DTW-kosteusindeksin käyttäminen
• DTW-kosteusindeksiä on julkaistu rajatuille alueille eri puolille 

Suomea.

 Aineiston kattavuutta täydennetään jatkossa.

• Aineiston käyttö:

– Metsäkeskuksen verkkosivu:          
https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoidon-paikkatietoaineistot

– Karttapalvelun linkki: 
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545beb9a9a2

7a0bfcc731

– DTW-kosteusindeksi on saatavissa käyttöön omaan 

paikkatietojärjestelmään WMS-rajapintapalvelun kautta:
• DTW-kosteusindeksi 1 ha: 

http://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Kosteusindeksi_DTW_1ha/

MapServer/WmsServer?

• DTW-kosteusindeksi 4 ha: 
http://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Kosteusindeksi_DTW_4ha/

MapServer/WmsServer?
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https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoidon-paikkatietoaineistot
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=645cb868e3b545beb9a9a27a0bfcc731


Kiitos

Vesiensuojelun laatuloikka - malleista käytäntöön -hanke



Suosimulaattorin esittely 

 

21.5.2019 

Leena Stenberg , Ari Laurén, Hannu Hökkä 



Suosimulaattori SUSI 

• Työkalu kunnostusojituksen tarpeen ja 

vaikutusten kokonaisvaltaiseen arviointiin 

– Vesiensuojelu: eroosion, kiintoaineen 

kulkeutumisen ja ravinnekuormituksen välttäminen 

– Hiilidioksidipäästöt: pohjaveden syvyys vaikuttaa 

maaperän CO2-päästöihin 

– Puuston kasvu: millaisella ojasyvyydellä saadaan 

paras kasvun lisäys aiheuttamatta liikaa negatiivisia 

vaikutuksia? 
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Suosimulaattori SUSI 
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Motti-simulaatio: 
• Puuston alkutila 

• Puuston kehitys  

     simuloinnissa 

• Harvennus 

Säädata 

Maa- ja pohjavesi 

Nettoperustuotanto 

Heterotrofinen hengitys 

Ravinteiden vapautuminen 

Liebigin minimitekijälaki  kasvu 

Maanpäällinen hydrologia: puusto, 

aluskasvillisuus, sammalkerros 

Kasvupaikan tiedot: 
• Sijainti 

• Kasvupaikkaluokka (2-5) 

• Turvelaji (rahka/sara) 

• Turpeen maatumisaste 

• Kuivatus 
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Alku- 

tilanne 

Kontrolli-

skenaario 
(ojia ei syvennetä) 

Skenaario 2 
(esim. 70 cm oja) 

Tilanne  

simuloinnin  

lopussa 

Skenaario 3 
(esim. 90 cm oja) 

Suosimulaattorin skenaariot 

puusto 

 Lisäkasvu 



Suosimulaattorin 

käyttö ja tuloksia 

28.5.2019 Etunimi Sukunimi 
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Matkonsalon suometsäkuviot 

Peruskartta © Maanmittauslaitos 2017 Peruskartta © Maanmittauslaitos 2017 
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Kasvun lisäys turvemaan 

metsävarakuvioille 

laskettuna: 

- Ojan lähtösyvyys: 30 cm 

- Perkaussyvyys: 90 cm 

- Simulointi: 2001-2015 

Kasvun lisäys kunnostusojituksen seurauksena 
Mitä tummempi alue, 

sitä suurempi kasvun 

lisäys 

Suosimulaattori: 

Lisäkasvu (m3/ha/vuosi) 

Peruskartta © Maanmittauslaitos 2017 



Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi 
Esimerkki Punkaharjulta 
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 2013: lämmin, sateinen kesä 

 2010: lämmin, kuiva kesä 

 2003: keskimääräinen kesä (nykyään) 



KIITOS! 


