Kartta lumen laadusta
QGIS Työohje
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1. QGIS-PAIKKATIETO-OHJELMA
QGIS (Quantum GIS) on avoimeen lähdekoodiin perustuva, monipuolinen paikkatieto-ohjelma.
QGIS on asennettava koneelle ennen työskentelyn aloittamista. Ohjelman (itsenäinen versio) voi
ladata QGIS:n omilta nettisivuilta osoitteesta: https://www.qgis.org/fi/site/forusers/download.html
Tämän harjoituksen työohjeet ja kartta on tehty ohjelmistoversiolla QGIS 2.14 Essen. QGISohjelmistoa kehitetään jatkuvasti, joten esimerkiksi ohjelman valikoiden asettelut ja nimet vaihtelevat
versioittain.
Työohjeet ovat sovellettavissa erilaisten paikkatietoa sisältävien ilmiöiden kuvaamiseen. Esimerkiksi
kaupunkialueen roskien sijoittaminen kartalle tai melumittausten kautta saatujen arvojen esittäminen
karttana onnistuvat soveltamalla tässä esitettyjä työohjeita.
Paikkatietoaineistot jaetaan vektori- ja rasteriaineistoihin. Vektoriaineistot koostuvat piste-, viivaja aluemuotoisesta tiedosta. Rasteriaineistot koostuvat rastereista eli soluista, joille kullekin on
annettu oma arvonsa.
________________________________________________________________________________

2. TYÖSKENTELYN ALOITTAMINEN
1. Luminäytteiden taulukkoaineiston oltava tallennettuna CSV-muodossa (Comma Separated
Values)
2. Avaa QGIS
3. Määritä projektille koordinaattijärjestelmä klikkaamalla ikkunan oikeasta alareunasta kohtaa
EPSG
4. Avautuu uusi ikkuna. Klikkaa Salli projisointi lennossa.
5. Kirjoita
Suodatin
kohtaan
ETRS89/
ETRS-TM35FIN
ja
valitse
kyseinen
koordinaattijärjestelmä listasta → OK

3. PISTEAINEISTON (VEKTORIAINEISTO) TUOMINEN
KARTTANÄKYMÄÄN
6. Klikkaa Tasot → Lisää taso… → Lisää erotinmerkkejä sisältävä tekstitiedosto…
7. Avautuu uusi ikkuna
8. Etsi taulukkosi kohdasta Selaile… sekä aseta ikkunaan kuvanmukaiset valinnat ja paina OK.
Ikkunan alareunassa olevasta taulukon esikatselusta näet, lukeeko QGIS taulukkoasi oikealla
tavalla. Jos sarakkeet eivät asetu kuvanmukaisilla asetuksilla oikein, vaihda erotinmerkin tyyppiä
(kohdassa Tiedostomuoto: Räätälöidyt erotinmerkit), jotta saat tiedon omiin sarakkeisiinsa
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9. Seuraavassa ikkunassa tasolle on määritettävä koordinaattijärjestelmä. Etsi Suodatin-toiminnolla
ja valitse ETRS89/ ETRS-TM35FIN
10. Taso ilmestyy QGIS:n ikkunan vasemman alalaidan ikkunaan sekä piirtyy kartalle

3. TAUSTAKARTTOJEN KÄYTTÖ
Taustakartan voi ladata maksuttomasti Maanmittauslaitoksen (MML) tiedostopalvelun sivuilta
omalle koneelle tai hyödyntää MML:n WMTS-rajapintapalvelua, jolloin tiedostoa ei tarvitse ladata
erikseen.

3.1. A) Aineistojen lataaminen Maanmittauslaitoksen sivuilta:
a) Mene Maanmittauslaitoksen Avoimien aineistojen tiedostopalvelu -sivuille
b) Valitse ikkunan vasemmanlaidan Valitse tuote -valikosta Peruskarttarasteri ja klikkaa vihreää
+ -merkkiä, jolloin palvelu hakee aineiston karttanäkymään
(karttanäkymän oltava zoomattuna riittävän lähelle, jotta karttalehdet näkyvät)
c) Valitse tutkimusalueen karttalehti. Valitut karttalehdet näkyvät vaaleanpunaisella
karttanäkymässä ja tulevat myös ikkunan oikeaan laitaan kohtaan Valitut tuotteet.
d) Valittuasi tarvittavat karttalehdet, klikkaa Tee lataustilaus → Jatka → Täytä vaadittavat tiedot
tilauslomakkeeseen.
e) Saat sähköpostiisi aineistojen latauslinkin. Avautuvasta latauslinkistä on ladattava kaikki
tiedostot ja tallennettava omalle koneelle.
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f) Rasteriaineistojen (valmiiden kuvien ja karttalehtien) tuominen QGIS:iin:
1) Klikkaa QGIS:ssä Lisää taso → Lisää rasteritaso ja etsi tallentamasi karttalehti/lehdet
2) Ohjelman kysyessä tason koordinaattijärjestelmän määrittämistä, valitse ETRS89/
ETRS-TM35FIN
3) Karttataso ilmestyy Karttatasot -ikkunaan ja karttanäkymään

3.2. B) Maanmittauslaitoksen WMTS-rajapintapalvelu
Maanmittauslaitoksen Avoimet rajapintapalvelut ovat aineisto- ja karttakuvapalveluita, jotka
toimivat palvelimeen muodostettavien rajapintojen kautta. Yhteys rajapintaan muodostetaan URLlinkin kautta. Maanmittauslaitoksen WMTS-rajapintapalvelu on karttakuvapalvelu, jonka kautta on
tarjolla muun muassa maastokarttoja. Lisätietoa MML:n WMTS-rajapinnasta osoitteesta:
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-japaikkatietojen-rajapintapalvelut-17
a) Yhteyden muodostaminen MML:n WMTS-rajapintaan tapahtuu seuraavan osoitteen kautta:
https://avoin-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/avoin/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml. Kopioi
osoite.
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b) Klikkaa Lisää taso → Lisää WMS/WMTS -taso…
c) Avautuu seuraava ikkuna:

d) Klikkaa Uusi → Kirjoita MML WMTS -palvelun nimi omaan kenttäänsä ja liitä MML:n WTMSrajapintapalvelun osoite URL-linkin kohtaan → OK
e) Klikkaa Yhdistä → Valitse avautuvasta ikkunasta Maastokartta, jonka koordinaattijärjestelmä on
ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
f) Maastokartta ilmestyy karttanäkymään ja Karttatasot -ikkunaan (ks. kuva alla)
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4. PISTEAINEISTOTASON OMINAISUUKSIEN TARKASTELEMINEN
Paikkatietoaineistot koostuvat kohteiden sijaintitiedosta ja ominaisuustiedosta. Sijaintitieto tarkoittaa
kohteen maantieteellistä sijaintia, joka ilmoitetaan koordinaateissa. Ominaisuustiedot ovat kohteen
ominaisuuksia kuvailevia tietoja.
1. Klikkaa Karttatasot-ikkunassa pisteaineistotasoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Avaa
attribuuttitaulu.
2. Tason ominaisuustietotaulu avautuu. Näet, että yksi tietue (rivi) sisältää yhden kohteen
sijaintitiedon (X- ja Y -koordinaatit) sekä kohteen ominaisuudet (esim. sähkönjohtavuus, ph),
jotka on puolestaan esitetty sarakkeissa taulukon yläreunassa.

5. PISTEAINEISTOTASON ULKOASUN MUOKKAAMINEN
1. Klikkaa Karttasot-ikkunassa pisteaineistotasoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse
Ominaisuudet
2. Avautuu uusi ikkuna. Valitse Tyyli -välilehti. Välilehdellä voi säätää muun muassa tason väriä,
läpinäkyvyyttä sekä symbolien muotoa ja kokoa.
Älä sulje ikkunaa.

6. PISTEAINEISTON VISUALISOINTI (Heatmap)
Luodaan luminäytteiden sähkönjohtavuudesta aluksi yksinkertainen Heatmap -kartta muokkaamalla
pisteaineiston ulkoasua. Heatmap kuvaa nimensä mukaisesti ’’kuumia pisteitä’’ eli kartassa
korostuvat korkeat arvot painotetun ominaisuuden suhteen.
Kopioi ensin pisteaineistotaso Karttatasot-näkymässä klikkaamalla tason päällä hiiren oikealla ja
valitsemalla Copy. Heatmap tehdään vain toiselle tasolle ja toinen jätetään ulkoasultaan normaaleiksi
pisteiksi karttaa varten.
3. Valitse Tyyli-välilehdellä ikkunan vasemmanpuoleisesta pudotusvalikosta Heatmap
4. Vaihda heatmapin väritystä pudotusvalikosta ja valitse sopiva väritys (esim. Spectral). Liukuvärin
suuntaa voi vaihtaa raksittamalla kohdan Käännä
Muutoksia voi tarkastella sulkematta ikkunaa klikkaamalla Apply -painiketta.
OK-painike sulkee tason ominaisuuksien ikkunan kokonaan.
5. Heatmapin sädettä voi muuttaa kohdasta Säde. Suurempi säde piirtää suuremman painotusalueen
pisteen ympärille kuin pieni säde.
6. Aseta painopisteeksi sähkönjohtavuus. Heatmap piirtyy nyt painotetusti luminäytteiden
sähkönjohtavuuden arvojen mukaan.
7. Aseta pisteaineistotaso läpinäkyväksi kohdasta Tason läpinäkyvyys, jotta taustakartta erottuu
pisteaineistotason alta.
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HUOM: Koska heatmap on tehty vain muokkaamalla pisteaineiston ulkoasua, kartan
selitteeseen ei ole mahdollista saada sähkönjohtavuuden arvoja. Kyseinen menetelmä on
tarkoitettu vain aineiston visualisointiin.
Heatmapien tekemiseen on olemassa myös monimutkaisempi rasterityökalu, jonka avulla tason
voi esittää arvoluokkien mukaisesti (ks. työohjeet alapuolella).

7. HEATMAPIN TEKEMINEN HEATMAP-RASTERITYÖKALULLA
1. QGIS-ohjelman toiminnot ovat laajennettavissa erikseen asennettavien ja käyttöön otettavien
laajennusosien avulla. Klikkaa ohjelman yläreunan valikosta kohtaa Laajennusosat → Hallitse ja
asenna laajennusosia.
2. Etsi Heatmap -laajennusosa. Asenna laajennusosa ikkunan oikean alareunan painikkeesta.
Varmista, että asennettu laajennusosa on käytössä (raksitettuna vasemmanpuoleisessa listassa). Sulje
ikkuna.
3. Klikkaa QGIS:n yläreunan valikoista Rasteri → Heatmap (työkalu on näkyvissä vain, kun
Heatmap -laajennusosa on asennettu ja käytössä).
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4. Avautuu uusi ikkuna. Ikkunassa on valittava
vähintään:
• Syötettävä pistetaso (pistetaso),
• Tulosrasteri (valitse tallennussijainti ja
nimeä taso),
• Tulostiedon formaatti (esim, GeoTIFF)
• Säde (säde, minkä perusteella heatmaptyökalu etsii arvoja pisteen ympäriltä;
esim. 10 m, jos se sopii aineistoon)
• Solun koko (lopputulosrasterin solukoko)
• Käytä painoa kentästä (valitse tarvittava
kenttä; esim. sähkönjohtavuus)

Esimerkkikarttaa tehtäessä
kuvassa näkyviä asetuksia.

on

käytetty

5. Luotu rasteritaso on vielä visualisoitava. Klikkaa Karttatasot-ikkunassa uutta rasteritasoa hiiren
oikealla painikkeella ja mene Tyyli-välilehdelle.
6. Valitse Hahmotustyyppi: Yksikanavainen pseudoväri (värikartaksi esim. kelta-punainen
liukuväri)
7. Valitse tilaksi esim. yhtäläisin välein ja sopiva määrä luokkia. Aseta min ja max -kohtiin aineistoa
vastaavat arvot ja klikkaa Luokittele. Arvoja muuttamalla voit muuttaa luokkien raja-arvoja. Nimiötä
muuttamalla voit muokata selitteessä näkyviä arvoja.
HUOM: Luokittelu on aina riippuvainen aineistosta!
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8. KARTAN TAITTO
Kartan taitolla tarkoitetaan karttaesityksen tekemistä. Hyvän karttatason perusominaisuuksia ovat
selkeä ulkoasu, mittaakaava, selite, pohjoisnuoli sekä lähteet ja otsikko.
1. Klikkaa QGIS:n ylälaidan kohtaa Projekti → Taiton hallinta (ks. kuva alla)

2. Nimeä taitto (esim. luminäytteet)
3. Taittoikkuna avautuu (ks. kuva alla).

Karttalehden zoomaus/
sisällön päivitys

Karttalehti

Taittoikkunan työkalut

Karttalehden komponentit

Komponenttien ominaisuuksien
muokkaaminen
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4. TUO SISÄLTÖ KARTTALEHDELLE: Paina ikkunassa Lisää uusi kartta -painiketta
ikkunan vasemmasta reunasta tuodaksesi työtilan aineiston taittoikkunaan ’’karttalehdelle’’.

5.

Voit liikutella kartan kehystä ja zoomata karttaa seuraavista painikkeista taittoikkunan
vasemmassa reunassa.
Kartan kehyksen siirto ’’paperilla/karttalehdellä’’

Kartan aineistojen zoomaus kartan kehyksen sisällä

6. Lisää MITTAKAAVAJANA karttaasi vasemman reunan painikkeesta Lisää uusi
mittakaava.
Mittajanan mittayksikköä voit muuttaa taittoikkunan oikean puoleisesta osiosta Komponentin
ominaisuudet -kohdasta (ks. kuva seuraavalla sivulla):

Aktivoi <mittakaavajana> Komponentit
kohdasta (muuttuu siniseksi).

-

Muuta nimiön yksikön kertojaksi 1000 ja
yksiköiden nimiöksi km, jolloin mittajana
muuttuu kilometreihin.
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7.Lisää POHJOISNUOLI/
KOMPASSIRUUSU seuraavasti: Paina
taittoikkunan vasemmasta reunasta Lisää kuva
.
Piirrä karttalehtesi tyhjään kohtaan kuvaruutu
(joka on tässä vaiheessa vielä tyhjä).
→ Taittoikkunan oikea reuna: aktivoi
<picture>, jolloin se muuttuu siniseksi (ks.
kuva oikealla)
Lisää kuvaruutuun piirtyvä kuva seuraavasti:
a) Komponentin ominaisuudet-välilehti ->
Etsi kansioista -> Kuvien hakupolku pudotusvalikko (ks. kuva oikealla: alareuna)
b) Valitse arrows-päätteinen hakemisto, jolloin
QGIS
hakee
valmiit
pohjoisnuolet/kompassiruusut valintaikkunaan.
Klikkaamalla haluamaasi kuvaa se piirtyy
karttalehdelläsi olevaan kuvaruutuun.

8. Lisää SELITE seuraavasti: Paina taittoikkunan vasemmasta reunasta kuvaketta Lisää selite ja
piirrä selitteen ruutu karttalehdelläsi tyhjään kohtaan.
Selitteen otsikon voit muuttaa Komponentin
ominaisuuksista kohdasta Pääominaisuudet –
Otsikko (ks. kuva oikealla)

Selitteeseen piirtyy aluksi kaikki työtilassa olevat tasot. Tarpeettomien osien poistaminen tapahtuu
Komponentin ominaisuudet -välilehdellä kohdassa Selitteen jäsenet.
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Selitteen jäseniä on mahdollista hallinnoida kahdella tavalla:
1) Painamalla kuvaketta Suodata selite karttasisällöllä,
karttalehdellä olevat kohteet ja esittää vain ne

jolloin
selitteessä.

ohjelma

tunnistaa

2) Laittamalla ensin raksin pois kohdasta Automaattinen päivitys (Selitteen jäsenet-otsikon
alapuolella). Aktivoimalla tämän jälkeen selitteen jäsenet näyttävässä ikkunassa sen tason (muuttuu
siniseksi), jonka haluaa poistaa selitteestä (esim. rasterimuotoinen maastokarttataso). Tason
poistamiseksi paina miinusmerkkiä ikkunan alareunasta (ks. kuva alla).

Selitteessä näkyvän tason nimeä voit muuttaa
tuplaklikkaamalla tasoa Selitteen jäsenet-ikkunassa ja
kirjoittamalla tasolle haluamasi nimen.

Komponentin ominaisuudet -välilehdeltä voi säätää myös
mm. selitteen fonttia ja fonttikokoa Fontit -kohdasta
(Otsikon fontti ja Elementin fontti).
Selitteelle saa kehyksen laittamalla raksin kohtaan Kehys.

9. TEKSTIKEHYKSET: Lisää karttaan lopuksi vielä aineistolähteet ja otsikko seuraavalla tavalla:
→ Lisää karttalehdellesi tekstikenttä taittoikkunan oikeasta laidasta.

Tekstin kirjoittaminen tekstilaatikkoon tapahtuu taittoikkunan oikeassa laidassa Komponentin
ominaisuudet kohdassa. Kirjoita tekstisi Pääominaisuudet -ikkunaan.
Tässä tehtävässä käytetyt aineistolähteet:
MML: Peruskarttarasteri (N5424R) (jos käytössä oli itse ladattu aineisto)
MML: Maastokartta (WMTS-rajapinta-aineisto) (jos käytössä oli WMTS-rajapinta)
Tee otsikolle oma tekstikenttä samalla tavalla kuin aineistolähteille ja muokkaa fonttikoko ym.
sopivaksi. Tekstin fonttikokoa voi muuttaa Komponentin ominaisuuksista kohdasta Ulkoasu ->
Fontit.
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9. KARTAN TUOMINEN KUVAKSI
Saatuasi taiton valmiiksi kartta on vielä ’’tulostettava’’, jotta pystyt lisäämään sen esimerkiksi Wordpohjaiseen tutkimusraporttiin.
1. Tuo kartta kuvaksi seuraavaa reittiä: Taitto → Vie kuvana → Valitse tallennuskansio ja syötä
kartallesi nimi.
2.Tallenna tiedostonmuodossa .JPEG, koska kyseinen formaatti avautuu useimmilla ohjelmilla.
3. Tulostettavan kuvan laatua voi muuttaa avautuvassa Kuvan viennin valinnat -ikkunassa.
Nostamalla resoluution arvoa kuvasta tulee tarkempi. Esimerkkikuva valmiista kartasta alla. Punaiset
alueet ilmentävät korkeampia sähkönjohtavuuden arvoja.

Lisäksi tehtävässä voi hyödyntää esimerkiksi pohjavesialueiden rajauksia tai muita aineistoja, joilla
voi olla merkitystä tiestön hiekoittamisen ja suolaamisen kannalta. Suomen ympäristökeskus (SYKE)
tarjoaa useita, koko Suomen kattavia avoimia aineistoja (esim. pohjavesialueet,
luonnonsuojelualueet), jotka ovat ladattavissa omalle koneelle osoitteesta: https://www.syke.fi/fiFI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot

