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Tietotuotekuvaus
Tietotuote
Kemera-aineistot

Tuottaja
Suomen metsäkeskus

Tuotteen kuvaus
Kestävän metsätalouden rahoitustuki (kemera) on yksityismetsänomistajille
tarkoitettu rahoitus, jolla metsänhoito- ja perusparannustoimenpiteiden lisäksi
voidaan tukea myös arvokkaiden elinympäristöjen säästämistä ja metsäluonnon
hoitoa.
Kemera-tuki perustuu kestävän metsätalouden rahoituslakiin. Tällä hetkellä
voimassa on Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015).
Aineisto sisältää myös vanhan Kestävän metsätalouden rahoituslain (1094/1996)
kohteita.
Työlajeittain kemera-tukea on mahdollista tällä hetkellä saada taimikon
varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, pienpuun keräämiseen, metsäteihin,
suometsän hoitoon, metsän terveyslannoitukseen, ympäristötukeen ja
metsäluonnon hoitohankkeisiin.
Kemera-aineistot -tietotuote sisältää myös kohteet, joihin on haettu tai saatu
riistavahinkolain mukaista tukea hirvieläinvahinkoihin.
Kemera-aineistot ovat vektorimuotoista (polygon, viiva ja piste)
paikkatietoaineistoa, jonka koordinaattijärjestelmänä on ETRS-TM35FIN
(EPSG:3067). Jakeluformaattina on käytössä OGC GeoPackage (1.2). Kemeraaineiston tarkempi tietokantakuvaus ja koodisto on kuvattu erillisessä
dokumentissa.
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Tietolähde
Kemera-aineistot ovat peräisin Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmästä.
Maanomistajan tai hänen valtuuttamansa toimijan on haettava kemera-tukea
Metsäkeskuksesta ennen työn aloittamista rahoitushakemuksella. Töiden
valmistumisesta ilmoitetaan erillisellä toteutusilmoituksella.

Tiedon päivitysrytmi
Kemera-aineistoa päivitetään 4 kertaa päivässä alkaen klo 01.00, 07.00, 13.00 ja
19.00. Rajapinnoille päivitys kestää noin 10 min riippuen päivitettävien kemerakohteiden määrästä.
Ladattaviin aineistopaketteihin päivittyneet kemera-aineistot ilmestyvät päivittäin
käyttökatkon klo 05.30-06.30 aikana.

Luotettavuus
Tukea haettaessa on ilmoitettava, mihin työhön tukea haetaan ja mille alueelle.
Töiden tekemiselle on määräaika, joka vaihtelee 1−3 vuoteen. Kaikkia hakemuksen
alueita ei tarvitse toteuttaa. Hanke voi myös jäädä kokonaan toteuttamatta. Tästä
ei ole velvollisuutta erikseen ilmoittaa Metsäkeskukselle. Toteuttamattomille osille
saattaa olla mahdollista saada kemera-tukea tekemällä uuden hakemuksen.
Hakemuksen alue ja toteutunut alue voivat poiketa toisistaan jonkin verran.
Yleensä poikkeama näissä on noin 0−10 prosenttia pinta-alasta.

Saatavuus ja käyttöehdot
Kemera-aineistoa voi ladata aineistopaketteina karttalehti-, kunta- ja
maakuntatasolla Metsäkeskuksen Paikkatietoaineistot-sivulta.
Kemera-aineiston WMS/WFS-rajapinnat löytyvät Metsäkeskuksen Rajapinnatsivulta.
Kemera-aineistosta on tehty useita karttapalveluja.
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.
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Hinnoittelu
Maksuton

Yhteystaho
Metsäkeskuksen asiakastuki (asiakastuki@metsakeskus.fi)
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