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• TKK (nyk. Aalto) 1998
• En päässyt Tietotekniikkaan, vaan ”jouduin” Raksalle
• Vaihto varmuudeksi pääsykoepisteillä edes Raksan Y-puolelle, ”..koska mihinkään Raksalle en jää”

• ”Veden virtaus on yksinkertaisinta, se menee painovoiman takia kohti alavirtaa.”
                      prof. Vakkilainen   

• ”Joku alan kesätyö olisi kiva..”

• Valmistuinkin, 2008
• Mm. tulvakartoitusta ja virtausmallinnusta

Minä

Salo: Vesilaitos (2002) X Pori: Kokemäenjoki, Porin tulvat (2003) V Helsinki (2003-)



Virtausmallinnus
• Minä käytän mm. tulvamallinnuksessa, tulvakarttojen lähteenä, 

jääpatojen mallinnuksessa, 1 sekalainen veden laatu, koulutankin

• Ei ole rakettitiedettä
• Monesti kannattaakin aloittaa yksinkertaisella ja tarkentaa, jos 

homma toimii ja tarve vaatii
• Mallin opettelu ja osaaminen ei toisaalta ja totta puhuen kuitenkaan 

ole ”ihan normaaleja atk-taitoja”

• Fysiikan lakeja harva lähtee kiistämään
• Jos mallin saa sidottua kohdepaikkaansa esim. siitä tehtyjen 

mittausten ja kalibroitujen havaintojen avulla, jääkansi jalkojen alla 
paksuuntuu mukavasti

• Voi testata kohtuu helposti ja halvasti, miten erilaiset tilanteet 
tai erilaiset suunnitellut muutokset vaikuttavat (vai 
vaikuttavatko?)

• Osaan kertoa sujuvasti vain HEC-RAS -mallista
• Toisaalta se on hyvä (paras) ja ilmainen
• ”Vesi valuu kohti alavirtaa” on kantanut kohtalaisesti tänne 

asti ja se on kivaa :)

• Olemme opettaneet perusteita 2 päivän kurssilla



1D poikkileikkaus

Rantatörmien 
sijainnit

Poikkileikkaus 
XY-pisteinä 
(vaaka&korkeussuunta)

Etäisyys seuraavan 
alapuoliseen poikkileikkauksen

Karkeuskerroin 
(uoma + vasen/oikea 
ulkopuolinen alue)



1D uoma (poikkileikkauksia peräkkäin)



1D
• Massan ja liikemäärän säilymislait

• Painovoima, kitka, virtausvastus

• Malli mallintaa vain mitä sille kertoo
• Välit interpoloidaan, ulkopuolelta voidaan 

ekstrapoloidakin
• Vesi virtaa kohtisuoraan virtausta asetettuja 

poikkileikkauksia

?

• Geometriaan yhdistetään reunaehdot (yleensä 
Qyläpuoli, Walapuoli tai purkautumiskäyrä)

• Geometria = Uomassa peräkkäin olevia 
poikkileikkauksia, voi lisätä siltoja, 
penkereitä, rumpuja, patoja ym.

• Nopea: Laskenta-aika yleensä sekunteja, 
joskus minuutteja

Pääset pitkälle, kun poikkileikkaukset 

kuvaavat uoman muotoa, kaltevuutta, 

materiaalia ja alimmasta korkeudesta 

alkavaa virtausalan muutosta



• Monenlaisten ja toisistaan poikkeavien simulaatioiden teko on 
helppoa ja nopeaa, kun malli on alusta asti tehty hyvin ja 
mietitty sen käyttötapoja ja kohteita

• Taulukoita
• Poikkileikkauskuvia
• Pituusleikkauksia 
• Pituusprofiili
• GIS

Tuloksia kuvina ja taulukoina



2D (HEC-RAS)
• Poikkileikkausten sijaan laskentasoluja, jotka vievät/ottavat 

alan

• Kullekin solulle lasketaan vedenkorkeus

• Kussakin solussa olevalle vedelle lasketaan myös 
virtaussuunta (XY-tasossa)

Viereinen esimerkki kertoo:

• Miten nopeuksien suuruus ja suunta vaihtuvat

• Paikalliskiihtyvyyden vaikutuksen voi huomioida (pyörteet)

Mutta (muistisääntöjä itselle)

• Muista tehdä aina vain tarvetta vastaava malli, 

• lähde yksinkertaisesta liikkeelle (kikkailla voi muutenkin ☺)

Miten soveltaa puroympäristössä (ja muualla)?

• Periaatteessa isot kivet tms. selkeiden kohteiden vaikutus 
saadaan paremmin selville, kunhan muistaa että 2D, ei 3D

• Lähtötietojen tarkkuus vaikuttaa osaltaan tarkkuuteen ja 
miten hyvinä tuloksia voi pitää
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2D: Solukoko & käytettävien yhtälöiden taso vaikuttajavat 

Diffuusioaaltoyhtälö. solu 20 m Diffuusioaaltoyhtälö. solu 20 
m + rakennukset

Täydet Saint-Venant -yhtälöt 
+rakennukset, solukoko 2-5 m

Pieni solukoko, tarkempi malli, tiheämmin tulokia
Toisaalta tieto lisää myös tuskaa (ja tiedostokokoja MB -> GB)
Mahdollisuuksien ja rajoitusten välillä tasapainoilua (aika, raha, omat taidot, teknologia, tarpeet!)



Todella tärkeää!
Varmistaa, että tehdyn geometrian 
läpi virtaava vesi antaa 
todellisuutta vastaavia arvoja

Karkeuskerroin iso tekijä.

”Malli on yhtä hyvä kuin miten tarkasti se 
toistaa tehtyjä havaintoja”

”Malli pätee varmuudella vain sellaisia 
olosuhteita kohtaan kuin mitä käytetiin 
kalibroinnissa”

Ymmärrettävästi aina havaintoja 
ei ole, mutta niitä voi itsekin kerätä

Ilman kalibrointiakin voi pärjätä. 
Välttäisin kuitenkin – tai tekisin 
edes kunnon herkkyysanalyysia 
tms.
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Herkkyysanalyysi

• Kalibroinnin tueksi tai edes tämä
• Lasketaan erilaisia, keskenään toisistaan 

vähän poikkeavia skenaarioita samasta 
kohteesta ja tulkitaan, miten eri tekijöiden 
muutokset vaikuttavat (vai vaikuttavatko?)

• Esim. lähtövirtaama ja alapuolinen W
• Uoman/tulva-alueen karkeuskerroin
• Muut mallin muuttujat
• Erilaiset uoman muutokset/suunnitelmat



Aineistot



Korkeusmalli (km2)



Mistä puron tai muun uoman pohjan korkeusasema?
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Kartat/satelliittikuvat



Maankäyttö
Vaikuttavat esimerkiksi karkeuskertoimeen ja toki samaan 
maankäyttöön voi soveltaa karkeuskerrointa laajemmin

CORINE Land Cover — Copernicus Land Monitoring Service
https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover

Maastotietokanta
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuot
ekuvaukset/maastotietokanta-0

Peltolohkorekisteri (Ruokavirasto)

Monilähde VMI (Luonnonvarakeskus)

Ilmakuvat

Kun ottaa tulvamallintajan lasit pois, kasvillisuus ja uoman pinnan karkeus 
kiinnostanevat teitä eniten? Kasvien ja vesikasvien korkeus ja varpujen yms. 
lehtevyyden merkitys kasvaa

Paikan päällä käynti!!
Kalibrointi ja/tai herkkyysanalyysi

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastotietokanta-0
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/maastotietokanta-0


Paikkatieto-ohjelmat
6.3.2023

Kaikki edellä mainittu aineisto on esitettävissä, muokattavissa ja visualisoitavissa 
paikkatieto-ohjelmilla. 

ESRI oli pitkään (SYKEssäkin) käytetty ohjelmisto ArcGIS/MAPpeineen. Vaatii lisenssin, joka helppo, 
jos kustannuksia jakaa usea yksikkö ja työntekijä yms.

Nyt alaa on ottanut haltuun QGIS. Se on ilmainen, kuten virtausmalli HEC-RAS, mutta myös 
koodiltan avoin. Erilaisten lisäominaisuuksien teko mahdollista ja jos/kun ei itse osaa, voi katsoa mitä 
muut tehneet ja laittaneet jakoon.

https://www.qgis.org/  

Näitä ei tosin opi hetkessä. 
Itsekin QGISin suhteen noviisi

KVG
Youtube
kursseja

https://www.qgis.org/


Valuma-aluejaot purkupisteineen (+rantaviivat +uomaverkostot..)

2.3.2023



HERTTA (Ympäristöhallinnon avointa tietoa)

2.3.2023



Rumpujakin saa



Summa summarum
• Virtausmallinnuksen tavoitteena 

• totuudenmukainen virtausmalli (esim. uoma muotoineen ja karkeuksineen)
• joka perustuu fyysikan lakeihin (painovoima vetää vettäkin., pohjan muoto ja karkeus)  

• Jonka simuloinnit tuottavat totuudenmukaisia arvoja
• Kalibrointi!

• Jolloin tästä voi selvittää suunnitelmien/tulvien/vesistötöiden aiheuttamia muutoksia ym.
• Kynnykset, rummut/rummuttomuus

• Kun malli pystyy tuottamaan esim. havaitun mukaisia vedenkorkeuksia tiedossa olevan 
virtaustilanteen mukaisesti, ollaan aika kantavilla jäillä ja tämän tiedon avulla voidaan esim. 
suunnitella muutoksia ja selvittää niiden vaikutuksia

• Miten uoman kunnostus vaikuttaa (esim. vedekorkeus, virtaus – hetkelliset tai erilaiset 
pysyvyydet)

• Erilaisten kynnysten vaikutukset
• Virtauksen käyttäytyminen esim. rumpujen kanssa tai ilman rumpuja

6.3.2023


