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Tietotuotekuvaus 

Tietotuote 

Erityisen tärkeät elinympäristökuviot 

Tuottaja 

Suomen metsäkeskus 

Tuotteen kuvaus 

Erityisen tärkeät elinympäristökuviot ovat lajien säilymisen ja siten metsien 

monimuotoisuuden kannalta tärkeitä, pienialaisia ja ympäristöstään erottuvia 

alueita, joiden ominaispiirteet ovat säilyneet luonnontilaisena tai luonnontilaisen 

kaltaisena. Erityisen tärkeät elinympäristöt määritellään metsälaissa. Metsälain 

erityisen tärkeät elinympäristöt ovat myös metsävarakuvio aineistossa mukana. 

Erityisen tärkeät elinympäristökuviot ovat vektorimuotoista (polygon) 

paikkatietoaineistoa, jonka koordinaattijärjestelmänä on ETRS-TM35FIN 

(EPSG:3067). Jakeluformaattina on käytössä OGC GeoPackage (1.2). Erityisen 

tärkeiden elinympäristökuvioiden sekä metsävarakuvioiden tarkempi 

tietokantakuvaus ja koodisto on kuvattu erillisessä dokumentissa. 

Tietolähde 

Erityisen tärkeät elinympäristökuviot ovat peräisin Suomen metsäkeskuksen 

tietojärjestelmästä. Metsäkeskuksen lainvalvontaan liittyvän tarkastustoiminnan ja 

ympäristötukisopimusten valmistelun yhteydessä tuotetaan tietoa uusista 

metsälain 10 § kohteista. Uudet metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 

varmennetaan aina maastokäynnein. 

Tiedon päivitysrytmi 

Erityisen tärkeät elinympäristökuviot päivitetään 2 kertaa viikossa. Päivitys alkaa 

tiistaisin klo 00.05 ja perjantaisin klo 06.00. Rajapinnoille päivitys kestää noin 1-4 

tuntia. Ladattaviin aineistopaketteihin tiedot päivittyvät noin 24-36 tunnissa. 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093#L3
http://www.opengeospatial.org/standards/geopackage
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/mvjaete-koodisto-ja-tietokantakuvaus_0.xlsx
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Ladattavien aineistopakettien osalta esiintyy käyttökatko päivittäin klo 05.30-

06.30. Tällöin saatetaan jakoon päivittyneet aineistopaketit.  

Luotettavuus 

Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen tietoja on kerätty vuosina 1998-

2005 erilliskartoituksessa ja vuoteen 2011 saakka alueellisen metsäsuunnittelun 

yhteydessä. Lisäksi erityisen tärkeiden elinympäristöjen tietoja on kerätty muiden 

maastokäyntien yhteydessä. 

Metsäkeskuksen tämänhetkinen paikkatietoaineisto ei sisällä kaikkia olemassa 

olevia metsälain 10 § kohteita, vaan suuri osa kohteista on vielä löytämättä. Nämä 

epävarmuustekijät tulee ottaa huomioon erityisen tärkeitä elinympäristöjä 

koskevien tietojen virheettömyyttä arvioitaessa. 

Metsävara- sekä luontotiedon laatuun ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä on 

kuvattu myös Metsäkeskuksen Tiedon laatu -sivulla. 

Saatavuus ja käyttöehdot 

Erityisen tärkeitä elinympäristökuvioita voi ladata aineistopaketteina karttalehti-, 

kunta- ja maakuntatasolla Metsäkeskuksen Paikkatietoaineistot-sivulta. 

Erityisen tärkeiden elinympäristökuvioiden WMS/WFS-rajapinta löytyy 

Metsäkeskuksen Rajapinnat-sivulta. 

Erityisen tärkeistä elinympäristökuvioista on tehty karttapalvelu. 

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 

Metsäkeskuksen asiakastuki (asiakastuki@metsakeskus.fi) 

https://www.metsakeskus.fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietojen-yllapito/tiedon-laatu
https://www.metsakeskus.fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/suorakayttoaineistot/paikkatietoaineistot
https://www.metsakeskus.fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/suorakayttoaineistot/rajapinnat
https://www.metsakeskus.fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/luontotietoaineistot/erityisen-tarkeat-elinymparistot
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi

