
 

 

 

Visualisointiohjeita 
 

Tässä ohjeessa näytetään, miten Helsingin liikenneonnettomuuksien visualisointia -blogissa 

esiteltyjä visualisointien voi laatia avoimella QGIS-paikkatieto-ohjelmistolla. Jos et ole käyttänyt 

ohjelmaa aikaisemmin, niin suosittelen tutustumaan Helsingin kaupungin avoimen paikkatiedon 

oppaaseen. Lisäksi QGIS-yhteisön ylläpitämästä virallisesta dokumentaatiosta (englanniksi) voi 

olla apua.   

 

CSV-tiedosto kartalle 

Jos CSV-tiedostossa on paikkatietoa, kuten osoitteita tai koordinaatteja, niin ne voidaan helposti 

muuttaa pisteiksi kartalla QGISsin ”Luo pistetaso taulusta” -algoritmin avulla, mikä voidaan hakea 

prosessointityökalut-paneelista. Jos paneelia ei näy, niin sen saa esiin Näytä > Paneelit > 

Prosessointyökalut.  

 

Kuvakaappauksessa alla näkee työkalun oikeat parametrit. Kun työkalu suoritetaan, niin tuloksena 

pitäisi olla tilapäinen taso nimeltään ”Pisteitä tasosta”. Tämän voi nimetä uudelleen ja tallentaa 

pysyväksi tasoksi esimerkiksi Geopackage-muodossa. Tuloksena on paikkatietoaineisto, jonka 

ominaisuustietona on CSV-tiedoston kolumnit pois lukien koordinaattitiedot. Jos työkalun 

suorittamisen jälkeen pisteitä ei näy kartalla, katso että koordinaatit ovat oikein päin ja 

tulostetiedon koordinaattijärjestelmä on oikea. 

 

https://hri.fi/fi/helsingin-liikenneonnettomuuksien-visualisointia
https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/2019-05-hki-aloittelijan-paikkatieto-opas.pdf
https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/2019-05-hki-aloittelijan-paikkatieto-opas.pdf
https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/index.html


 

 

Pisteiden piirtojärjestyksen muuttaminen 

Pisteiden piirtojärjestykseen voi helpoiten vaikuttaa ottamalla käyttöön symbolitasot. Symbolitasoja 

pääsee muokkaamaan Oikea hiirenpainike tasovalikossa> Ominaisuudet > Kuvaustekniikka > 

Lisäasetukset > Symbolitasot kautta. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa piirros järjestys olisi 

päällimmäisestä alimpaan vihreä, punainen ja purppura.  

 

 

Lämpökarttojen laatiminen 

QGISssä voi luoda lämpökarttoja muutamilla erilaisilla tavoilla. Blogissa laadin lämpökartat tason 

kuvaustekniikkaa muuttamalla. Käytin väriskaalana QGISsin oletusskaalaa ”magmaa”, sillä värit 

erottuvat helposti toisistaan ja skaala on punavihersokeille tulkittavissa. Säteenä, joka on 

yksittäisen datapisteen vaikutussäde lämpökarttaan, käytin 150 karttayksikköä Alla on kuva, johon 

on koottu yhteen kaikki lämpökartan asetukset.  

 



 

 

Blogissa olevat lämpökarttojen taustakarttoina olisi voinut käyttää samaa Open Street Maps -

karttaa kuin pistemäisissä visualisoinneissa. Alla olevasta kuvasta näkyy, että lämpökartta ei erotu 

taustakartasta hyvin eikä kuvaa ole miellyttävä katsoa. 

Yhtenä vaihtoehtona on käyttää Open Street Mapsin sijasta väyläviraston ylläpitämää ja avoimesti 

saatavilla olevaa Digiroads-aineiston DR_PAALLYSTETTY_TIE-tasoa. Aineisto sisältää kaikki 

Suomen päällystetyt tiet, mutta se voidaan rajata pelkästään Helsingin teihin. Tämä on 

kannattavaa, sillä aineisto on erittäin suuri ja koko aineiston käyttäminen hidastaa QGISsiä 

huomattavasti. Väylän nettisivuilta löytyy tarkemmat ohjeet rajapinnan käyttöönotosta ja aineiston 

rajauksesta. 

Lisäksi vaihdoin projektin taustavärin valkoisesta mustaksi. Tämän voi tehdä Projekti> 

Ominaisuudet > Yleiset asetukset > Taustaväri -valikon kautta. 

Alla näkyy vielä lämpökarttojen tausta kokonaisuudessaan. 

https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/rajapinnat


 

 


