
   
29.3.2023  

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 

1 (2)  

Tietotuotekuvaus 

Tietotuote 

Vaihtelevan levyisen suojakaistan laskenta annetun geometrian alueelle 

Tuottaja 

Suomen metsäkeskus 

Tuotteen kuvaus 

Suojakaistatyökalu laskee annetun geometrian alueelle vaihtelevan levyisen 
suojakaistan pohjautuen ennalta laskettuihin tietoihin kiintoaineen pidättymisestä 
(2 m x 2 m soluissa). Suojakaista-algoritmi on avoimeen lähdekoodin perustuva 
QGIS-ympäristössä toimiva geoprosessointiskripti. Skripti on toteutettu python-
ohjelmoinnilla.  

Suojakaistatyökalusta on kaksi eri versiota. Kummassakin versiossa huomioidaan 
kiintoaineen pidättyminen ja etäisyys vesistöön. Whiteboxtools-versiossa lasketaan 
kiintoaineen kumuloitumiseen liittyviä tunnuslukuja. Versio tarvitsee toimiakseen 
whiteboxtools-lisäosan ja sen määrityksen QGIS-sovelluksessa. Ohje 
whiteboxtools-lisäosaan löytyy sivustolta 
https://www.whiteboxgeo.com/manual/wbt_book/qgis_plugin.html 

Käyttäjä antaa aluegeometrian lisäksi halutun minimi- ja keskileveyden sekä 
whiteboxtools-versiossa voi antaa halutun kiintoaineen pidätysprosentin. 
Minimileveys voi olla 5 – 20 metrin välillä (oletus on 5 metriä), keskileveys voi olla 
5 – 50 metrin välillä (oletus on 15 metriä) ja kiintoaineen pidätysprosentti voi olla 
60 – 98 % välillä (oletus on 90 %). Annettuja geometriakohteita voi olla 
maksimissaan 20 kpl. Työkalu laskee yhden kohteen kerrallaan.  

Tietolähde 

Metsäkeskuksen RUSLE, luonnonvarakeskuksen LS-tekijä ja Maanmittauslaitoksen 
vesistöt ja ojat. 

https://www.whiteboxgeo.com/manual/wbt_book/qgis_plugin.html
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Tiedon päivitysrytmi 

Tarvittaessa 

Luotettavuus 

Kiintoaineen eroosioon (RUSLE-malli) liittyvä maaperätieto on Geologian 
tutkimuskeskuksen 1:200 000 kartoitettu tieto, joka on spatiaalisesti epätarkin 
tieto. RUSLE-eroosiomallin on todettu maasto- ja karttatarkasteluissa korostavan 
oikeita alueita. Maaperätiedon lisäksi RUSLE-arvoon vaikuttavat sateen määrä sekä 
rinteen pituus ja kaltevuus (LS-tekijä). 

Kiintoaineen pidättymistä on arvioitu LS-tekijällä. Mitä pidempi ja jyrkempi rinne 
on, sitä vähemmän kiintoainetta pidättyy. Kiintoaineen pidättymisen keskiarvo on 
skaalattu n. 90 % metsäisillä alueilla koko Suomen tasolla. Pidättymisessä ei 
huomioida maaperää. 

Saatavuus ja käyttöehdot 

Suojakaistan geoprosessointityökalu QGIS-lisäosista smk-luontotietotyökalut ja 
avoin lähdekoodi GitHub-sivustolta: 
https://github.com/SuomenMetsakeskus/smk_tools. 

Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto julkaistaan Creative Commons Nimeä 
4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti 
kaikin mahdollisin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on 
merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Esimerkiksi: Sisältää Suomen 
metsäkeskuksen [aineisto] aineistoa 01/2020. 

Hinnoittelu 

Maksuton 

Yhteystaho 

Mikko Kesälä (mikko.kesala@metsakeskus.fi) 

https://github.com/SuomenMetsakeskus/smk_tools
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi
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