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WikiSCIEN-tietokanta 

• Foorumi, jossa esitellään SCIEN-ojitusteknologioihin liittyviä 

tutkimuskohteita Itämeren rantavaltioissa.  

• SCIEN-ojitusteknologiat: 1. Ojituksen monitorointi ilman varsinaista 

käsittelymenetelmää, 2. Laskeutusaltaat/kosteikot, 3. 

Säätösalaojitus, 4. Kaksi-tasouoma, 5. Fosforia pidättävä materiaali 

tai 6. Jokin muu menetelmä.  

• Perustettu MTT:n open source GIS-serverille.  

• Avoin kaikille kiinnostuneille.  

• •Tutkimuspaikka voidaan valita klikkaamalla WikiSCIEN-

tietokannasta ja samalla paljastuvat ko. tutkimuspaikan tiedot.  

• •Tietokannasta voi etsiä tutkimuspaikkoja ja niiden tietoja 

valitsemalla maan tai/ja tutkimusmenetelmän. 
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•  Laskeutusaltaat/kosteikot 
 

 

 

 

•  Säätösalaojitus 
 

 

 

 

•  2-tasouoma 
 

 

 

•  Fosforia pidättävät 

materiaalit  

’SCIEN - ojitusteknologiat’ 

http://www.eu.baltic.net/
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Uarp6cPH-QGDhM&tbnid=35_-Bu_gLCHjWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.celsias.com/article/life-hothouse/&ei=hVIYU8erLKiJ4gSq3YCACg&bvm=bv.62577051,d.bGE&psig=AFQjCNELTTsJiTDaOB2pnU_QkTI1obTxrA&ust=1394189199065679


 

WikiSCIEN: tallentaminen ja katselu  
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 http://mapserver.mtt.fi/geoserver/www/bc.html   
 

 

 Tärkeitä huomioita ennen aloittamista: 
Käytä vain seuraavia nettiselaimia: Firefox, Chrome tai Internet Explorer 

8. Muut selaimet aiheuttavat ongelmia sovelluksessa. 

 

Datan voi tallentaa vain kerran. Jos et halua tallentaa, paina ‘Reset’, 

jolloin voit aloittaa alusta myöhemmin.  

 

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä ylläpitoon (webmaster Oiva Hakala). 

 

 

 http://mapserver.mtt.fi/geoserver/www/bc.html   
 

http://mapserver.mtt.fi/geoserver/www/bc.html
http://mapserver.mtt.fi/geoserver/www/bc.html


 

Suurenna kartta tarkaksi ja käytä Kynä-ikonia uuden paikan merkitsemiseen  

 

Tallenna koepaikka kynä-ikonin avulla 



 

Kartta tarkentuu paikan valitsemiseksi 



Valitse menetelmä ja vastaa kysymyksiin 



 

Täytä lomake kerralla ja tallenna 



 

Katselemaan pääset klikkaamalla… 



..tai polun kautta 
http://mapserver.mtt.fi/geoserver/www/bcview.html  

http://mapserver.mtt.fi/geoserver/www/bcview.html


 

Esimerkki tallennetuista tiedoista 



jatkoa…. 

 

• Lisää kohteita, kiitos!  

• Lisää kohteita toivotaan kaikista Itämeren rantavaltioista. 

Mahdollisimman kattava tietokanta pyritään saamaan 

valmiiksi kesän 2014 aikana. Hanke päättyy syksyllä. 

•  Kiitos, jos viestit tästä myös kollegoillesi!  

 



Agro-technology atlas 

• Koottu Baltic Compass-hankkeessa 

• Ylläpitäjä AgroScience Business Park Tanskassa 

• http://agro-technology-atlas.eu/ 

• Sisältää kuvauksia myös maatalouden vesienhallinnasta 

• http://agro-technology-

atlas.eu/techdescs.aspx?techgroup=1100 

 

http://agro-technology-atlas.eu/
http://agro-technology-atlas.eu/
http://agro-technology-atlas.eu/
http://agro-technology-atlas.eu/
http://agro-technology-atlas.eu/
http://agro-technology-atlas.eu/techdescs.aspx?techgroup=1100
http://agro-technology-atlas.eu/techdescs.aspx?techgroup=1100
http://agro-technology-atlas.eu/techdescs.aspx?techgroup=1100
http://agro-technology-atlas.eu/techdescs.aspx?techgroup=1100
http://agro-technology-atlas.eu/techdescs.aspx?techgroup=1100


Itämeren alueen kartta-atlas 

• Koottu Baltic Compass-hankkeessa 

• CD-levy 

• http://www.balticcompass.org/Other%20Baltic%20COMP

ASS%20products/Atlas09112012_with_java_runtime.zip 

• 12 karttapohjaa Itämeren alueen maista 

 

http://www.balticcompass.org/Other Baltic COMPASS products/Atlas09112012_with_java_runtime.zip
http://www.balticcompass.org/Other Baltic COMPASS products/Atlas09112012_with_java_runtime.zip


Sisältö 

• 100 m korkeuskäyrät 

• Jokiverkon pituus (10x10 km) 

• Kotieläinyksiköt neliökilometrillä 

• Pellon fosforitila (10x10 km, Suomi) 

• RUSLE eroosioarvio (100m) 

– http://www.cost869.alterra.nl/IPW7/p_Lilja.pdf 

• Typen ja fosforin huuhtoutuminen valuma-alueittain 

• Esimerkki LIDAR-tutkadatan RUSLE-arviosta (2 m) 

 



Pellon fosforiluvut (10 x 10 km) 



Fosforin huuhtoutuminen kg/km2/a 


