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Vesikasvillisuus kartoitus, MH+JyU

• Etukäteen satunnaisesti
valittuja tutkimusaloja 42
kpl

• Kartoitettu 20 alaa (tilanne
6.9.2016)

• Alat kuvattu dronella
• Aloilla yhteensä tutkittu 550

yhden neliömetrin ruutua.
• Pohjanlaatu ja

vesikasvillisuuden
elomuodot kartoitettu
kultakin ruudulta.



Vesikasvillisuus tutkimusalat 2016, valmiit

Tilanne 6.9.2016



Vesikasvien biovoluumi selvitykset



Testi 1, Puruvesi, Ruoke. Syvyyskäyrien väli 3 jalkaa



Testi 1, Puruvesi, Ruoke. Pohjan kovuus



Testi 1, Puruvesi, Ruoke. Biovoluumi



Prosenttinen kasvillisuuden biovoluumi
kuvaa kasvillisuuden täyttämää
prosenttiosuutta vesipatsaassa
kussakin GPS-sijainnissa

Biovoluumi (BV) =
keskimääräinen kasvuston korkeus /
vedensyvyys * 100

GPS-sijainnin keskimääräinen
kasvuston korkeus lasketaan 5 - 30
pingin (kaikupulssin) keskiarvona

Kasvillisuudeksi tulkitaan vain pulssit
jotka on vähintään 5% veden
syvyydestä .
-> pohjanläheinen matala kasvillisuus
ei erotu.



Testi 2, Puruvesi, Ristilahti. Biovoluumi



Kaukokartoitus osio

• Vasta noin 7 päivää käytetty
– Kokouksia
– Satelliittien ylilentoennusteet
– Kuvien katselua ja prosessointien alustaa testailua

• YM:n rahoittama VESISEN hanke alkamassa
– Tukee FRESHABIT työtä (algoritmikehitystä)



Sentinel-3 OLCI

• Uusi satelliitti-instrumentti, joka tuottaa lähes
päivittäistä dataa 300 m maastoerotuskyvyllä

• Laukaistu 16.2.2016
• Vielä käyttöönoottovaiheessa
• Vasta joitakin testikuvia saatavilla

– Laatu näyttää hyvältä, mutta sitä parannetaan
vielä

– Data tulee vapaaseen käyttöön lokakuussa



OLCI  26.7.2016
Tästä kuvasta näkee millaista
maastoerotuskykyä on
odotettavissa



Landsat 8
30.6.2016
30 m maastoerotuskyky



Kysymyksiä muille

• Missä osissa Puruvettä vedenlaadullisia
ongelmia erityisesti on?

• Miten paljon mittauksia tehtiin kesällä 2016?
– Milloin tulokset valmistuvat?
– Mistä ne saa?



Valuma-alueen mallintaminen



Puruvesi - mallintaminen

• FEMMA ja VEMALA + KUHA integrointi:
– Ravinnekuormitus metsistä nykytilassa:

• Luonnonhuuhtouma ja metsätalouden osuus
– Metsätaloustoimenpiteiden ja kuormitusta

vähentävien toimenpiteiden vaikutus
• Miten toimenpiteet tulisi jakaa ajallisesti ja alueellisesti jotta

vesien hyvä tila ei vaarannu
– Ilmastonmuutoksen vaikutus:

• Luonnonhuuhtoumaan
• Vedenlaatuun vesimuodostumissa
• Toimenpiteiden riittävyyteen



Puruvesi työt

• Nykytilan kuvaaminen malleissa:
– Erityisesti kohdealueet joissa vedenlaadussa on tai

voi tulla ongelmia
– Osa-aluejaon ja allasjaon tarkentaminen
– FEMMAn lähtötietojen kerääminen,

parametrisointi
– VEMALA sovittaminen FEMMA syötteellä ja

verifiointi Puruveden havaintoihin



Mallintamiseen käytettävät havainnot

• FEMMA parametrisoidaan aluksi metsätalouden
seurantaverkon havainnoilla

• FEMMA-VEMALA integraatio sovitetaan ja
verifioidaan Puruveden havaintoihin

• Käytetään HERTTAan kerätyt havainnot
• Lisämittauksia toimenpiteiden kohteena olevista

vesimuodostumista ja niihin laskevista puroista,
jos mittauksia ei ole riittävästi

• Toimenpidekohteissa mittaukset ennen ja jälkeen



Kiitos!www.metsa.fi/freshabit
#freshabit #vesiperintö


