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Yleistä 
TARKKA on Suomen ympäristökeskuksen julkinen palvelu, jossa voi selata ja tarkastella SYKEn avoimia 
satelliittiaineistoja. Palvelun karttakäyttöliittymä on suunniteltu näyttämään sekä tarkan erotuskyvyn 
(10 m – 60 m) että keskierotuskyvyn (300 m – 1 km) satelliittiaineistoja. Palvelun käyttöliittymä löytyy 
osoitteesta syke.fi/tarkka. 
 
TARKKA-aineistojen tosivärikuvat kattavat Sentinel-3 OLCI, Sentinel-2 MSI, Landsat-8 OLI sekä Envisat 
MERIS -satelliitti-instrumenteilla kerättyjä aineistoja vuodesta 2003 alkaen. Tosivärikuvat piirretään niin, 
että niiden värit ovat mahdollisimman lähellä ihmisen näkemiä värejä. Tosivärikuvien esitystapa on valittu 
niin, että niiden kirkkaus ja kontrasti ovat Suomen olosuhteisiin sopivat. Vedenlaatutuotteita on saatavilla 
eri alueilta edustavilta päiviltä vuodesta 2003 alkaen.  
 
Käyttöliittymään täydentyy päivittäin lisää aineistoa.  Tosivärikuvat ovat näkyvissä OLCIn osalta havainto-
päivän iltana noin klo 16.30 jälkeen, tarkemmat kuvat seuraavana päivänä. Tuotekuvat (mm. pintalämpötila, 
pintalevä) julkaistaan yleensä havaintopäivän jälkeisenä iltapäivänä.  Ajoittain kuvien saatavuudessa on 
viivettä, jolle SYKEn kaukokartoitusryhmä ei voi mitään. Ne johtuvat yleensä Euroopan avaruusjärjestön 
(ESA) kuvien jakelupalvelun ongelmista, ja ne ratkeavat yleensä päivän, parin sisällä. Erilaisia koosteita ja 
aiempien vuosien aineistoja täydentyy ajoittain lisää. 
 
Käyttötukea saa osoitteesta: eotuki.syke (ät) ymparisto.fi 
 

 
  

HUOM!  
 
TARKKAa päivitetään koko ajan, niin käyttöliittymää kuin aineistoja. Jos päivitetyt uudet aineistot tai 
ominaisuudet eivät näy Chrome-selaimella, niin kannattaa tyhjentää Chromen historiatiedot 
esimerkiksi viimeisen vuorokauden ajalta: 
 

 valitse ”Google Chromen muokkaaminen ja hallinta”  
(kolme pistettä selaimen oikeassa yläreunassa) 

 valitse ”Asetukset” 
 vieritä sivun alalaitaan ja valitse ”Lisäasetukset”  
 valitse ”Poista selaustiedot” 
 valitse Aikaväli-pudotusvalikosta ”Viimeiset 24 tuntia” ja paina ”Poista tiedot” 

 



 
 

Yleisnäkymä käyttöliittymästä 
 
TARKKA-palvelun alkunäkymässä kartalle piirtyvät viimeisimmät tosivärikuvat sekä toimintopaneelit, jotka 
sisältävät käyttöliittymän perustoiminnot: esitettävän tuotteen valintapainike, kalenteri ja aineistojen 
näkyvyysvalinnat sisältävä toimintopaneeli (Kuva 1). 
 

 

Kuva 1. TARKKA-palvelun perusnäkymä. 

Aineistojen näkyvyysvalinnat sisältävän toimintopaneelin (Kuva 2) voi avata ja sulkea paneelin kulmassa 
olevasta painikkeesta, ja sitä voi siirtää karttanäkymässä eri paikkaan ”raahaamalla” se sinne hiiren avulla. 
 
 

 
Kuva 2. Toimintopaneelin avaaminen ja sulkeminen. 

 

  



 
 

Aineistot 
 

TARKKA-palvelu sisältää seuraavat aineistot: 
 

 harmaasävypohjakartta (ESRI) ja OpenStreetMap-kartta 
 tosivärikuvat (RGB)  
 Vedenlaadun päiväkohtaiset havaintokartat. Aineistoa on niiltä päiviltä, joilta tulkinta on ollut 

mahdollista tehdä. 
o sameus (60 m: 2016– ja 300 m: 2011–) 
o humus (60 m: 2016–) 
o näkösyvyys (60 m: 2016–) 
o pintalevä (60 m ja 300 m: 2017–) 
o a-klorofylli (300 m: 2003–2011) 

 koosteita 
o sameuden satelliittihavaintojen kausikoosteet 2015–2018 
o pintalevähavaintojen kausikoosteet 2003–2018 
o maanpeitteen indeksikoosteita (NDVI, NDTI, NDSI, NDMI, NDBI) 

 paikkatietoaineistoja 
o päävesistöalueet (valuma-aluejaon ylin taso) 
o vesipuitedirektiivin (VPD) mukaiset vesimuodostumat rannikolta ja järviltä 

(2. luokittelukausi) 
o ne VPD-havaintoalueet, joista tilastot on laskettu STATUS-järjestelmään 
o pintavesien tilan tietojärjestelmän vedenlaatuasemat eli VESLA-asemat (2013–2017) 
o vertailuasemat (satelliitti- ja asemahavaintojen vertailuaikasarjoja valikoiduilta VESLA-

asemilta) 
o HELCOM ICES -asemat (satelliitti- ja asemahavaintojen vertailuaikasarjoja) 
o Corine-maanpeitetulkinta 2018 
o animaatioita eri paikoissa tapahtuvista ajallisista ilmiöistä 

 keskimääräiset asemahavainnot VPD2-alueilla 
o a-klorofylli 
o sameus 
o humus 
o näkösyvyys 

 Mallinnetut havainnot  Helsingin edustalta ja Säkylän Pyhäjärveltä. Tulokset ovat projektista 
Ympäristöseurannan uudet menetelmät (Pro Quality Data, PQD).  

o mallinnettu a-klorofylli 
o mallinnettu sameus 

 
Lisätietoa tuotteista: http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tuotteet/lisatietoja/ 
 
TARKKA-palvelussa esitettävät tarkan erotuskyvyn (10 m – 60 m) satelliittihavainnot koostuvat Sentinel-2- 
ja Landsat-8 -satelliittien päiväkohtaisista ylilennoista lasketuista tuotteista. Kyseisten satelliittien radat 
ylittävät Suomen alueen muutaman kerran viikossa ja kuvaavat yhden päivän aikana vain tietyn kaistaleen 
maapallon pintaa (Kuva 8). Tästä syystä TARKKA-palvelussa olevat tarkan erotuskyvyn tosivärikuvat ja 
tuotteet ovat ”viipalemaisia”, eivätkä yhden päivän tuotteet kata koko karttanäkymää.  
 
TARKKA-palvelussa esitettävät keskiresoluution (300 m – 1 km) satelliittihavainnot koostuvat Sentinel-3  
-satelliitin OLCI ja SLSTR -instrumenttien tuotteista sekä aiemmilta vuosilta NOOA AVHRR- sekä Envisat 
MERIS -satelliitti-instrumenttien tuotteista. 
 
Jotta satelliittikuvien tulkinta helpottuisi, TARKKA tarjoaa oletusnäkymässä tosivärikuvilta yhden päivän 
koostetta kolmen eri maastoerotuskyvyn satelliitti-instrumentin kuvista siten, että karkein (Sentinel-3 OLCI, 
300 m) on näkymässä alimpana, ja tarkemmat (Sentinel-2 MSI ja Landsat-8 OLI) ovat tämän päällä (Kuva 3). 
Lähennettäessä karttaa tarkimmat tasot piirtyvät päällimmäisiksi. Mikäli tarkat kuvat puuttuvat, aluetta 
kattaa karkeampi havainto. 
 

http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tuotteet/lisatietoja/


 
 

Jos halutaan tarkan erotuskyvyn näkymä koko Suomesta, niin TARKKAssa voi myös valita näkymäksi 
kolmen päivän koosteen, jolloin näytetään kyseisten päivien radat, osittain päällekkäin. Näytettävät päivät 
ovat korostettu kalenterissa oranssilla. Kunkin radan päivämäärän saa selville klikkaamalla kuvaa. Jos 
samasta kohteesta on useampi kuva, näytetään käyttäjälle päällimmäisenä pilvettömämpi kuva. Tästä 
johtuen kuvaa tarkentaessa esitettävän koosteen ratajärjestys saattaa vaihtua ja näkymässä onkin 
päällimmäisenä toisen päivän kuva. Kartalla näytetään aina oletuksena Sentinel-2 -kuvat päällimmäisinä, jos 
niitä on saatavilla. 3 päivän koosteessa kohteesta saattaa olla Landsat-8 -kuva, jolla on vähemmän pilviä, 
mutta se jää Sentinel-2 -kuvan alle. Kuvan saa näkyviin ottamalla Sentinel-2 -kuvat pois piirrosta poistamalla 
väkänen vasemman reunan aineistoluettelosta.  

Esimerkkikuvia aineistoista 
 

Kuvissa 3–7 on esimerkkejä TARKKA-käyttöliittymän aineistoista ja niiden käyttömalleista. 
 

 
Kuva 3. Esimerkki Landsat-8 -tosivärikuvasta Porvoon–Kotkan–alueelta kolmen päivän koosteena (12. tammikuuta – 14. 
tammikuuta 2019).  Näkymän oikeassa alakulmassa havaintoja on vain pilviseltä 14. päivältä. 

 



 
 

 

 
Kuva 4. Esimerkki Sentinel-2 -sameustuotteesta Helsingin ja Venäjän aluevesien väliseltä alueelta (15. toukokuuta 2018). 
Sameuden asteikkona on FNU (Formazine Nephelometric Units). Kuvassa harmaana näkyvät alueet ovat pilviä tai matalia 
alueita, joista ei tehdä vedenlaadun tulkintaa. Pilvet ja matalikot on määritetty läpinäkyviksi ja näkyvät siksi pohjakartan 
värisinä.  

  
 

 
Kuva 5. Esimerkki Saimaan Luonterinselältä (16. heinäkuuta – 18. heinäkuuta 2018) tilanteesta, jossa useat tasot ovat 
aktivoituna yhtä aikaa. Tosivärikuvan lisäksi aktiivisina ovat VPD-vesimuodostumat, VPD-havaintoalueet, VESLA-asemat 
sekä vertailuasemat. Kaikkien näiden tasojen tiedot näkyvät ponnahdusikkunassa kohdetta napsauttaessa. 
Vertailuasemista näkyy aseman tietojen lisäksi satelliitti- ja asemahavainnoista lasketut vertailuaikasarjat. Eri 
vedenlaatuparametrien aikasarjat saa näkyviin vaihtamalla välilehteä aktiivisena olevan aikasarjan yläpuolelta. 

 



 
 

 

 
Kuva 6. TARKKA-palvelusta löytyy asemahavainnoista järville ja rannikkomuodostumille lasketut keskimääräiset 
vedenlaatukartat (vuosilta 2000–2016) vesistöjen pitkäaikaisseurantaa varten. Tässä on esimerkkinä näkösyvyyden 
keskimääräinen kartta Etelä- ja Keski-Pohjanmaan eri osista.  

 
Kuva 7. Corine -maanpeitetulkinta-aineisto (vuodelta 2018) löytyy taustakarttana ja on valittavissa 
aineistovalintapaneelista. Karttaa klikkaamalla saat näkyviin kursorin alla olevan kohteen maanpeiteluokan. 

 

 



 
 

 
Kuva 8. Esimerkki yhden päivän koosteesta, jossa Sentinel-3, Sentinel-2 ja Landsat-8 -satelliittien tosivärikuvat on esitetty 
päällekkäin. Sentinel-3 on kuvassa alimpana. 

 

 
Kuva 9. Esimerkki Sentinel-2 -satelliittien kuvaamasta alueesta kahtena peräkkäisenä päivänä. Sentinel-2 -satelliitit 
kuvaavat 290 km:n levyisiä kaistaleita eri puolilta Maata päivittäin. Tämän takia TARKKA-palvelussa satelliittituotteet 
näyttävät ”viipalemaisilta”. 

 

  



 
 

Käyttöliittymän perustoiminnot 
 

Esitettävän tuotteen valinta  
Käyttöliittymän vasemmassa yläreunassa on pudotusvalikko (Kuva 10), jonka alta voi valita kartalla 
näkyvän tuotteen. 
 
 

 
Kuva 10. Tuotevalinta -pudotusvalikon sisältö. 
 

Esitettävän kuvan päivämäärän valinta 
Oikean reunan kalenterista (Kuva 11) voit valita esitettävän vedenlaatutuotteen tai tosivärikuvan 
päivämäärän napsauttamalla haluttua päivämäärää. Aineistoa on saatavilla niiltä päiviltä, jotka kalenterissa 
on korostettu. Saatavilla olevat vedenlaatutuotteet löytyvät myös kalenterin alapuolella olevasta listasta. 
 
Saadaksesi listan päivistä, joilta satelliittihavaintoja on toimitettu STATUS-järjestelmään, tee näin: 

 Valitse näkyviin taso VPD-vesimuodostumat (rannikko ja järvet). 
 Klikkaa valitsemaasi järveä, esimerkiksi Suontee–Puruvesi. 
 Lista päivistä muodostuu kalenterin alle. 
 VPD-vesimuodostumat -taso peittää oletusarvoisesti satelliittikuvan. Voit ottaa VPD-

vesimuodostumat -tason pois näkyvistä tai säätää tason läpinäkyvyyttä nähdäksesi satelliittikuvan 
vesialueelta. 

 Jos haluat päivämääräluettelon toiselta vesimuodostumalta, muista ottaa VPD-vesimuodostumat 
-taso uudelleen käyttöön aineistovalintapaneelista.  

 Päivämäärälista sisältää valitun vesimuodostuman kattavat ylilennot. Kalenterissa sen sijaan on 
valittavissa kaikki päivät, joilta on satelliittihavaintoja, mutta niistä kaikki eivät kata valittua VPD-
aluetta. 

 



 
 

 

 
Kuva 11. Kalenteri, kuvalista vedenlaatutuotteista ja kuvalista tietyn VPD-alueen tosivärikuvista. 

 

Aineistojen näkyvyys käyttöliittymässä 
Valitun aineiston läpinäkyvyyttä voi säätää aineiston alapuolella olevasta harmaasta palkista (Kuva 12). 
Tällä toiminnolla voit esimerkiksi tarkistaa satelliittikuvan alla olevan kartta-aineiston nimistöä säätämällä 
satelliittikuvan osin läpinäkyväksi, jos nimistö ei muuten erotu kuvan alta. 
 

 
Kuva 12. Aineistojen näkyvyyttä voi säätää aineiston alapuolella olevasta säätimestä siirtämällä hiirellä sinistä palloa. 

 

Paikan haku 
Voit etsiä suomalaisia paikannimiä kirjoittamalla paikan nimen Haku-ikkunaan ja näpäyttämällä Etsi-
painiketta. Avautuvasta listasta voit valita haluamasi paikan. Näpäyttämällä paikan nimeä kartta ohjautuu 
ko. paikkaan ja lähentää näkymää tarvittaessa. Voit tarkentaa hakua myös lisäämällä paikkakunnan nimen, 
jolloin hakutuloksia tulee vähemmän, esim. ”Enäjärvi, Vihti” (Kuva 13). Haussa voi käyttää myös muita 
määritteitä, esim. ”Hossa, Suomussalmi, kansallispuisto”. Haku käyttää hyväkseen Maanmittauslaitoksen 
geokoodauspalvelua, joka on betatestausvaiheessa.  
 



 
 

  
Kuva 13. Haku-toiminto. Kun hakuun lisää paikkakunnan, haku löytää varmimmin etsityn paikan. 

 

Navigointi kartalla 

Kartan siirtäminen, lähentäminen ja loitontaminen 
Voit siirtää kuvanäkymää paikasta toiseen tarttumalla karttaan hiiren vasemmalla näppäimellä. Karttaa voi 
lähentää ja loitontaa hiiren rullanäppäimellä, tai napsauttamalla kartan vasemmassa yläkulmassa olevia 
plus- ja miinusmerkkejä (+/−). 
 

Kuva-alueen laajentaminen ja näkymän jakaminen 
Voit avata valitsemasi tuotteen koko ikkunan karttaan napsauttamalla kartan keskellä ylhäällä olevaa linkkiä 

. Laajennetun karttanäkymän voi jakaa tai ottaa talteen kopioimalla selaimen 

osoiterivin URL-osoitteen kokonaisuudessaan. Vastaava osoite löytyy myös  -painikkeen takaa. Voit 
esimerkiksi kerätä talteen listan kiinnostavista alueista tai jakaa tiedon kollegallesi sähköpostilla: 
 

http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/viewMap.html?type=RGB&name=SEASONCHANGE&date=2018-10-
16&zoom=9&lat=63.85389&lon=23.02547&lang=fi 

 

Kartan mittakaava 

Mittakaavajana löytyy kuvan vasemmasta alareunasta:  
 

Selite 
Vedenlaatutuotteiden värien selitys näkyy väripalkissa karttakäyttöliittymän vasemmalla puolella. 
Värikartan ylä- ja alaraja-arvoa voi muuttaa käsin. Tämän jälkeen on osoitettava ”Päivitä!”-painiketta, jotta 
muutokset tulevat voimaan. 
  
Lisäaineistojen (mm. Corine-maanpeitetulkinta) selite ilmestyy näkyviin klikattaessa hiirellä jotakin 
karttakohdetta. Selitteitä ja värikarttoja voi siirtää ympäri karttaikkunaa hiirellä vetämällä. 



 
 

Havaintoarvojen tarkastelu 
Vedenlaatuhavainnon arvon saa näkyviin napsauttamalla karttaa hiiren vasemmalla näppäimellä (Kuva 14).  
 

 
Kuva 14. Vedenlaatuhavainnon arvon näkyminen ponnahdusikkunassa. 

Jos olet valinnut vasemmalla olevasta valikosta muitakin paikkatietoaineistoja, sen ominaisuustiedot tulevat 
myös näkyviin karttaa napsauttamalla (Kuva 15). 
 

Kuvien käyttöoikeustiedot 
Oikean alareunasta ja infonapista saa näkyviin kuvan käyttölupatiedot sekä oikeanlaisen viittauksen avoinna 
olevaan tuote- tai tosivärikuvaan. 
 

  



 
 

Erityisohjeita 

Vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat 
 

 
Kuva 15. Muiden paikkatietoaineistojen ominaisuustietojen näkyminen ponnahdusikkunassa. 

STATUS-järjestelmään pääsee VPD-vesimuodostuma -aineiston ponnahdusikkunasta (Kuva 5 & Kuva 15). 
Ikkunasta löytyy erilliset linkit STATUS SYKE ja STATUS ELY. SYKEläiset pääsevät järjestelmään STATUS 
SYKE -linkistä ja ELY-keskusten henkilöstö STATUS ELY -linkistä. 
 

Dynaamiset aikasarjat 
TARKKAn kautta on tarjolla Itämerellä olevien Helcom ICES-asemien aikasarjoja (tällä hetkellä vuosilta 
2003–2011). Asemat saa kartalle aktivoimalla vasemmalta olevasta tasovalinta-valikosta HELCOM ICES 
-asemat-tason (Kuva 16). Kartalle ilmestyvät asemien oletussijainnit ja Helcom-merialuejako sekä  
-ruudukko. Näpäyttämällä hiirellä aseman kohdalta ponnahdusikkunaan avautuu valitun aseman aikasarja. 
Aikasarjaa voi tutkia tarkemmin hiiren ja näppäimistön avulla seuraavasti:  

 Lähennä/loitonna: näpäytys + raahaus 
 Vieritys: vaihto+näpäytys + raahaus 
 Palautus: kaksoisnäpäytys  

 



 
 

 
Kuva 16. Dynaamisen aikasarjan aktivointi TARKKAssa. 


