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1 Johdanto 

1.1 Dokumentin tarkoitus 

Tässä dokumentissa kuvataan kokonaisarkkitehtuurimenetelmin luontotyyppitiedon 

kohdealueen nykytila ja tavoitetila. Dokumentissa tuodaan esiin luontotyyppitiedon ko-

konaisarkkitehtuurin nykytilan haasteita sekä kehittämisessä huomioitavia asioita. Työ 

on tehty osana Suomen ekosysteemiobservatorio -hanketta (FEO), jossa pyritään luo-

maan kansallinen yhteistyömalli ja tuomaan yhteen hajallaan olevan luontotiedon ai-

neistoja tukemaan elinympäristöjen tilan laajamittaista seurantaa, arviointia ja tutki-

musta. 

Arkkitehtuurin kuvauksessa pääpaino on ollut Suomen luontotyyppien uhanalaisuusar-

viointiin (LuTU) ja EU:n luontodirektiivin luontotyyppien suojelutason raportointiin 

liittyvässä kokonaisuudessa. Jonkin verran kuvattiin myös muun luontotyyppitiedon 

arkkitehtuuria. Lisäksi kuvattiin luontotyyppitietoihin liittyvän kaukokartoitustiedon 

tuotannon ja siihen liittyvän varastoinnin nykytilan esimerkkiprosesseja. 

Dokumentin kokonaisarkkitehtuurikuvauksissa tarkasteltiin luontotyyppitiedon käsit-

telyyn liittyviä toimijoita, käsitteitä, prosesseja ja tietojärjestelmiä sekä niiden välisiä 

suhteita. Kokonaisarkkitehtuurista saadaan hyödyllinen kokonaiskuva, kun suunnitel-

laan luontotyyppitietoon liittyviä kehitystoimenpiteitä FEO-hankkeessa, luontotyyp-

pien arviointi- ja raportointihankkeissa sekä laajemmin luontotyyppityön toimijoiden 

kesken. 

1.2 Dokumentin tietojen kerääminen 

Luontotyyppitiedon kokonaisuuden nykytilan kuvausten pohjatietona hyödynnettiin 

projektiryhmän toimittamaa runsasta dokumentaatiota luontotyyppitiedon käsittelyn 

nykytilasta, painottuen luontodirektiivin raportointiin ja LuTU-arviointiin. Pohjatie-

tona oli myös joitain FEO-hankkeessa aiemmin tehtyjä selvityksiä ja avainhenkilöiden 

haastattelumuistiinpanoja.  

Kuvausten pohjamateriaalina hyödynnettiin myös Ympäristöministeriön Luonnonsuo-

jelulain uudistuksessa tehtyä kokonaisarkkitehtuurityötä ja joitain Suomen ympäristö-

keskuksessa alustavasti hahmoteltuja prosessikuvauksia. 

Nykytilan ja tavoitetilan hahmottelemiseksi tietoa kerättiin haastatteluilla ja työpajoissa 

(taulukko 1). Työpajat oli jaoteltu luontotyyppiryhmittäin, ja osa henkilöistä osallistui 

useampaan kuin yhteen työpajaan. Työpajoihin oli kutsuttu osallistujia seuraavista or-

ganisaatioista: Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsähallitus luontopalvelut, Ym-

päristöministeriö, Luonnonvarakeskus (Luke), Ahvenanmaan Maakuntahallitus, Luon-

nontieteellinen keskusmuseo (Luomus), Suomen metsäkeskus (SMK), Tieteen ja tieto-

tekniikan keskus (CSC), Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja elinkeino-, liikenne ja 

ympäristökeskukset (ELY). Työpajoissa keskityttiin luontodirektiivin raportoinnin ja 

LuTU-arvioinnin prosessien kuvaamiseen ja luontotyyppitiedon käsittelyn nykytilan 
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haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Näiden luontotyyppikohtaisten työpajojen lisäksi pi-

dettiin erillinen FEO-hankkeen ohjausryhmän työpaja, jossa keskityttiin luontotyyppi-

tietoon liittyvien kehittämistarpeiden ja kehittämisehdotusten keräämiseen. 

Taulukko 1. Pidetyt haastattelut ja työpajat.  

Työpajaryhmät / haastattelut  Hlö  
 
Ajankohta 

Luontotyyppityön koordinointi  
(yksilöhaastattelut)  3  

Tytti Kontula: 13.4. , Inka Keränen 
14.4., Anne Raunio ke 21.4.  

Itämeri  6  11.5.  

Itämeren rannikko  3  18.5.  

Kalliot ja kivikot  2  haastatteluiden ohessa  

Metsät   10  18.5.  

Perinnebiotoopit  6  19.5.  

Sisävedet  4  24.5.  

Suot  6  28.5.  

Tunturit  6  25.5.  

Tekninen toteutus  12  27.5.  

FEO ohjausryhmän työpaja  47  9.6.   
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2 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen 

 

Luontotyyppitiedon kokonaisarkkitehtuurissa on käytetty JHS 179 version 2 mukaista 

kokonaisarkkitehtuuriviitekehystä (kuva 1). 

 

Kuva 1. Käytetty kokonaisarkkitehtuuriviitekehys (JHS 179) 

 

Yllä olevassa kuvassa on punaisella kehyksellä rajattu osakuvaukset, joita luontotyyppi-

tiedon kokonaisarkkitehtuurissa on ainakin joiltain osin kuvattu. Osakuvaukset on tehty 

nykytilan kuvauksina, ellei erikseen muuta ole mainittu. Tavoitetila ja siihen liittyvät tar-

peet ja vaatimukset on pääosin kuvattu tekstinä nykytilan kuvausosion jälkeen 
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3 Toiminta-arkkitehtuurin nykytilan kuvaukset 

3.1 Sidosryhmät / toimijat 

Luontotyyppitiedon käsittelyyn liittyy nykytilassa runsaasti erilaisia toimijoita. Päätoi-

mijat on kuvattu seuraavassa taulukossa (taulukko 2) ja toimijakartassa (kuva 2).  

Kansainväliset toimijat on kuvattu erikseen. Kansainvälisten toimijoiden kanssa tehdään 

yhteistyötä esimerkiksi luontodirektiiviraportointiin liittyen. 

 

Taulukko 2. Luontotyyppitiedon toimijat 

 



 Luontotyyppitiedon kokonaisarkkitehtuuri 

  

27.9.2021 9 (49) 

 

  TILA: VALMIS 

 

Kuva 2. Luontotyyppitiedon toimijakartta 
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3.2 Toimijoiden vuorovaikutus 

 

Luontotyyppitiedon käsittelyyn liittyvät toimijat ovat monella eri tavalla vuorovaikutuk-

sessa toistensa kanssa. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu kaikkien luototyyppitietoon liit-

tyvien toimijoiden vuorovaikutusta ja toimijoiden välillä siirtyvää tietoa etenkin Suomen 

ympäristökeskuksen näkökulmasta (kuva 3).  

Katkoviivalla kuvatut virrat kuvaavat siirtyvää tietoa, punaiset virrat luontotyyppitietoon 

ja sen käsittelyyn ja hankkimiseen liittyviä rahoitusvirtoja. 

 

Kuva 3. Luontotyyppitiedon toimijoiden vuorovaikutus 

Luontodirektiivin raportoinnin ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin osalta on ku-

vattu erilliset toimijoiden vuorovaikutuskaaviot.  

Seuraavassa kaaviossa kuvataan luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (LuTU) hanke-

organisaation rajapintoja eri toimijoihin (kuva 4). Hankeorganisaatiosta on tunnistettu 

erilaisia rooleja. Näissä rooleissa toimii tapauskohtaisesti määritellyn toimijan edustaja, 

esim. kallioluontotyyppiryhmän sihteerinä toimii Suomen ympäristökeskuksen henkilö. 

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin työryhmissä on mukana laaja edustus erilaisia 

toimijoita. Ryhmän kokoonpano vaihtelee sen mukaisesti, millä toimijoilla on asiantun-

temusta kyseisen luontotyypin uhanalaisuudesta. 
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Kaaviossa kuvatut tietovirrat kuvaavat pääosin arvioinnissa käytettyyn aineistoon liitty-

viä virtoja ylätasolla. Luontotyyppiryhmät käyttivät toimijoiden aineistoa hyväkseen ar-

vioinneissa vaihtelevasti. Joitain aineistoja, kuten  Metsähallituksen SAKTI ja Luonnon-

varakeskuksen VMI-aineistot, käytettiin hyvin laajasti arvioinneissa miltei jokaisessa 

luontotyyppiryhmässä. Joidenkin toimijoiden aineistot olivat käytössä vain joilla ryh-

millä, esim. Paliskuntien yhdistysten tuottama laidunaluetieto oli käytössä vain tunturi-

luontotyyppiryhmällä. Tarkempi kuvaus tietoaineistoista on luvussa 5. 

 

 

Kuva 4. LuTU-hankeorganisaation toimijat 

 

Seuraavassa kaaviossa kuvataan direktiiviraportointiin liittyvää toimijoiden vuorovaiku-

tusta (kuva 5). Arkkitehtuurin nykytilan kuvaamisen aikana tunnistettiin, että toimijat ja 
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niiden vuorovaikutus luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa ja luontodirektiivin ra-

portoinnissa ovat pääosin samoja, mutta joitain eroavaisuuksia kuitenkin oli. Kansainvä-

listen toimijoiden osuus korostui luontodirektiivin raportoinnissa.  

 

 

Kuva 5. Luontotyyppien direktiiviraportoinnin toimijat 

 

Etenkin luontodirektiivin raportoinnissa kansainvälisillä toimijoilla on rooli. Kansainvä-

listen toimijoiden osuutta luontotyyppitiedon tuottamisessa ja käsittelyssä on kuvattu 

seuraavassa toimijoiden vuorovaikutuskaaviossa (kuva 6). Kaavio ei rajoitu pelkästään 

arviointeihin tai raportointeihin, vaan kuvaa laajemmin kansainvälistä yhteistyötä myös 

raportointikauden ulkopuolella. 
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Kuva 6. Kansainväliset luontotyyppitiedon toimijat 

3.3 Prosessit 

 

Tässä luvussa on kuvattu luontotyyppitiedon tuottamiseen ja käsittelyyn liittyviä proses-

seja. Ylätason prosessikartoissa on kuvattu luontotyyppitiedon prosessikokonaisuutta. 

Tarkemmalla prosessikuvaustasolla on keskitytty luontotyyppien uhanalaisuusraportoin-

nin ja direktiiviraportoinnin prosesseihin. Myös kaukokartoituksen esimerkkiprosesseja 

on kuvattu tarkemmin, koska kaukokartoitus on tunnistettu tärkeäksi lähteeksi luonto-

tyyppitiedon tuottamisessa. 

3.3.1 Prosessikartta 

 

Seuraavassa prosessikartassa on tunnistettu luontotyyppitiedon käsittelyyn liittyviä pro-

sesseja (kuva 7). Usein prosessit toteutuvat hankemuotoisina, eli esimerkiksi puutteelli-

sesti tunnetun luontotyypin inventointiin haetaan hankerahoitusta ja inventointi toteute-

taan hankkeena. Prosessikartan jälkeen olevassa taulukossa on lyhyesti sanallisesti ku-

vattu kunkin prosessin tarkoitus (taulukko 3).   
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Kuva 7. Luontotyyppitiedon käsittelyyn liittyviä prosesseja 
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Taulukko 3. Luontotyyppitiedon prosessien kuvaus 

 

 

Näiden luontotyyppitietoon liittyvien prosessien tarkentamiseksi kerättiin kokonaisark-

kitehtuurityöhön liittyvissä työpajoissa luontotyyppitietoon liittyviä tehtäviä. Nämä teh-

tävät on tarkemmalla tasolla listattu Liitteessä 4. 

3.3.2 Prosessikuvaukset 

 

Nykytilan kokonaisarkkitehtuurityössä kuvattiin roolitasolla prosessikaavioina luontodi-

rektiivin raportoinnin ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin prosesseja, sekä niihin 

liittyviä kaukokartoitusprosesseja.  

Arviointien ja raportointien prosessikuvausten avulla haluttiin selvittää millä tavoin pro-

sessit eroavat eri luontotyyppityöryhmien välillä, jotta voitaisiin tätä kautta varmistua 
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esimerkiksi tavoitetilan tietojärjestelmätoteutusten soveltuvuudesta kaikille luontotyyp-

piryhmille.  

Prosesseja kuvattaessa havaittiin, että ylätasolla luontotyyppiryhmien toiminta raportoin-

neissa ja arvioinneissa oli kohtalaisen yhdenmukaista. Suurimmat eroavaisuudet löytyi-

vät: 

- Roolituksesta – joissain ryhmissä sihteerillä ja puheenjohtajalla oli suurempi 

rooli, joissain taas työryhmän kaikki jäsenet osallistuivat työhön tasaisem-

min. 

- Lähdemateriaalin saatavuudessa ja käytössä – joidenkin luontotyyppiryh-

mien lähdemateriaalia oli saatavissa laajemmin ja parempilaatuisena kuin 

toisten, joiden kohdalla jouduttiin turvautumaan enemmän asiantuntija-ar-

vioihin. 

- Tietoteknisten välineiden käytössä – työryhmän materiaalin tallennuspaikka 

vaihteli ryhmäkansiosta Tiimeriin tai materiaalin sähköpostijakeluun. Myös 

arviointiin käytetyt välineet vaihtelivat. Jotkut ryhmät käyttivät esimerkiksi 

LuTU-arviointiin tarkoitettua Access-kantaa laajemmin kuin toiset, useilla 

ryhmillä oli käytössä omia Exceleitä arviointiin. 

 

3.3.2.1 Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin prosessit 

 

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin ylätason prosessi kuvattiin seuraavan kaavion 

mukaisesti (kuva 8). 

 

 

Kuva 8. LuTU-arvioinnin ylätason prosessi 

 

Hankkeen asettamisen jälkeen ensimmäinen vaihe on hankkeen käynnistäminen, joka ta-

pahtuu seuraavan prosessin mukaisesti (kuva 9). 
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Kuva 9. LuTU-hankkeen käynnistäminen 

Hankkeen käynnistämisen jälkeen työryhmät hankkivat lähdeaineistoa ja tekevät arvi-

ointityötä yhdessä sopimansa toimintatavan mukaisesti. LuTU- ja direktiiviraportoinnin 

työryhmät olivat keskenään hakeneet parhaan mahdollisen toimintatavan, hyödyntäen 

vaihtelevasti esim. pienryhmätyöskentelyä ja yksittäisten asiantuntijoiden tekemää val-

mistelutyötä. Joissain LuTU-ryhmissä sihteerit olivat ryhmän kantava voima, joissain 

ryhmissä asiantuntijat jakoivat työtä tasaisemmin.  

Seuraavassa taulukossa on lyhyesti koostettu havaitut erityispiirteet luontotyyppien 

uhanalaisuusarviointien työryhmien prosesseissa (taulukko 4). Varsinaiset työryhmien 

arviointityön prosessikaaviot löytyvät Liitteestä 1a.  

 

Taulukko 4. LuTU-työryhmien prosessien erityispiirteet 

Työryhmä Havainnot ja mahdolliset eroavaisuudet 

Kalliot ja kivikot Sihteeri keräsi aineiston suurimmalta osin. Arvioinnin tekeminen oli iteroivaa 
työryhmän työtä. Seuranta-aineistojen puutteen vuoksi arviot perustuvat suu-
relta osin monien erilaisten, osin julkaisemattomien aineistojen yhteensovitta-
miseen ja tulkintaan. Sihteeri dokumentoi arvioinnin poimimalla kokousmuisti-
oista oleelliset osuudet Access-kantaan ja kirjoitti raportin. 

Itämeri Seuranta-aineistojen puutteen vuoksi arviot perustuvat suurelta osin monien 
erilaisten, osin julkaisemattomien aineistojen yhteensovittamiseen ja tulkin-
taan. Arviointeja työstettiin pienryhmissä. Raportin kirjoittamiseen osallistui 
koko työryhmä. Raportista tehtiin vielä englanninkielinen käännös HELCOM-
kytköksen takia. Arviointien perusteet dokumentoitiin Access-tietokantaan ar-
vioinnin valmistuttua. Arvioinnin aikana aineistoja jaettiin Tiimerin kautta. 
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Metsät Sihteereitä oli kolme, sekä sihteerit että jäsenet osallistuivat aineiston pyytämi-
seen ja käsittelyyn. Aineistoa säilytettiin ryhmälevyllä. Arviointeja työstettiin 
kolmessa aliryhmässä. Ryhmällä oli arviointien tekemiseen omat Excel-taulu-
kot. Raportin kirjoittivat sihteerit. Arviointien perusteet dokumentoitiin Access-
tietokantaan arvioinnin valmistuttua. 

Perinnebiotoopit Arviointeja tehtiin aliryhmissä. Ryhmä laati laatutaulukot numeerisilla arvioilla 
ryhmätasolle, osin luontotyyppitasolle. Ryhmä käytti LuTU-arvioinnin Access-
kantaa jo työn aikana, yksi ryhmän jäsenistä täytti arviot kootusti. 

Itämeren rannikko Monien luontotyyppien osalta ei ollut mitään aineistoa, asiantuntijatyön osuus 
korostui. Käsittelytapa vaihteli luontotyypeittäin (paljon toisistaan eroavia 
luontotyyppejä). Raportin kirjoittamista oli jaettu ryhmäläisille, mutta sihtee-
rillä oli myös iso rooli. Arviointien perusteet dokumentoitiin Access-tietokan-
taan arvioinnin valmistuttua. 

Sisävedet ja rannat Työryhmän jäsenet ja sihteerit käsittelivät aineistoa yhdessä, tekivät arvioinnit 
ja kirjoittivat raportin. Arviot koostettiin Exceliin, perustelut kirjattiin muistioi-
hin. Arviointien perusteet dokumentoitiin Access-tietokantaan arvioinnin val-
mistuttua. 

Suot Ryhmässä jaettiin sihteerien ja ryhmän jäsenten työtä luontotyypeittäin, kaksi 
alaryhmää. Myös muiden jäsenten vastuunjaosta sovittiin. Oli myös pienryhmä-
kokouksia, etenkin laatuarvioinnissa.  Arviointien perusteet dokumentoitiin Ac-
cess-tietokantaan arvioinnin valmistuttua. 

Tunturit Ryhmässä oli kolme sihteeriä, sihteerit tekivät arviointien pohjatyön, joka sitten 
käsiteltiin ryhmässä. Arvioinnin tekemisen aikana hyödynnettiin Excel-taulu-
koita. Tuotetiin myös itse puuttuvaa lähdeaineistoa. Työryhmän jäsenet kirjoit-
tivat raportin. Arviointien perusteet dokumentoitiin Access-tietokantaan arvi-
oinnin valmistuttua. 

 

Työryhmien työtä tuki hankekoordinaatioryhmä. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu han-

kekoordinaation työtä (kuva 10). 
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Kuva 10. LuTU-hankekoordinaation prosessit 

 

Työryhmän arvioinnin valmistuttua hankeorganisaatio koosti raportin ja julkaisi sen seu-

raavan prosessin mukaisesti (kuva 11). 

 

Kuva 11. LuTU-raportin julkaisun prosessit 

 

3.3.2.2 Luontodirektiivin raportoinnin prosessit 

 

Luontodirektiivin raportoinnin ylätason prosessi kuvattiin seuraavan kaavion mukaisesti 

(kuva 12). 
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Kuva 12. Luontodirektiivin raportoinnin ylätason prosessi 

Hankkeen asettamisen jälkeen ensimmäinen vaihe on hankkeen käynnistäminen, joka ta-

pahtuu seuraavan prosessin mukaisesti (kuva 13).  

Luontodirektiivin raportoinnin käynnistämisessä jouduttiin selvittämään jonkin verran 

enemmän mahdollisia työhön osallistuvia asiantuntijoita, koska direktiiviraportoinnin 

työryhmät eivät työskentele raportointien välillä. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioin-

tien työryhmillä on kuitenkin pienimuotoista yhteistyötä arviointien väliajalla, joten 

LuTU-työryhmiä voitiin hyödyntää tarvittavien asiantuntijoiden tunnistamisessa. Direk-

tiiviraportoinnin ja LuTU-arvioinnin peräkkäisyys myös helpotti direktiiviraportointi-

työtä, koska voitiin monelta osin hyödyntää LuTU-arviointiin kerättyä tietoaineistoa.  

 

 

Kuva 13. Luontodirektiivin raportoinnin hankkeen käynnistäminen 
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Hankkeen käynnistämisen jälkeen työryhmät hankkivat lähdeaineistoa ja tekevät arvi-

ointityötä yhdessä sopimansa toimintatavan mukaisesti. Luontodirektiivin raportoinnissa 

aineistona käytettiin suurelta osin LuTU-arviointia varten kerättyä aineistoa. Työryhmä-

työskentelyn rooli oli pienempi, monessa työryhmässä arviointityö jaettiin asiantunti-

joille, jotka tekivät alustavan arvion itsenäisesti. Joissain ryhmissä arvioinneista keskus-

teltiin myös yhdessä. Arvioinnin tehneet asiantuntijat myös pääosin käyttivät itse EU:n 

raportointia varten toimittamaa Access-kantaa ja täyttivät arviot sinne. Arvioiden perus-

teet koottiin kansallisesti Notes-kantaan.  

Tarkemmat työryhmien arviointityön prosessikaaviot löytyvät Liitteestä 1b.  

Työryhmien työtä tuki hankekoordinaattori. Seuraavassa kaaviossa on kuvattu hanke-

koordinaattorin työtä (kuva 14). 

 

Kuva 14. Luontodirektiivin raportoinnin hankekoordinaattorin työprosessi 

 

Työryhmien arviointien valmistuttua arviointiraadit arvioivat asiantuntijoiden esittele-

mät raportit ja ehdottavat mahdollisia muutoksia arviointeihin. Arviointiraatien toimintaa 

on kuvattu seuraavassa kaaviossa (kuva 15). 

 



 Luontotyyppitiedon kokonaisarkkitehtuuri 

  

27.9.2021 22 (49) 

 

  TILA: VALMIS 

 

Kuva 15. Luontodirektiivin raportoinnin arviointiraatien työprosessi 

 

Arviointiraatien hyväksyttyä arvion, hankekoordinaattori koostaa raportin ja palauttaa 

sen EU:n direktiiviraportointiohjeistuksen mukaisesti (kuva 16). Edellisillä raportointi-

kerroilla EU:lta on tullut korjauspyyntöjä raporttiin useampaan kertaan, ja raportin lo-

pullinen valmistuminen on vienyt aikaa. Raportin valmistuttua osa tuloksista (statusarvot 

ja peruspinta-alatiedot sekä luontotyyppien esiintymien yleistetyt paikkatiedot) julkais-

taan myös kansallisesti. Laajempaa julkaisua koko aineistolle ei kansallisesti tällä het-

kellä tehdä. 

 

Kuva 16. Luontodirektiivin raportoinnin julkaisun prosessit 
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3.3.2.3 Kaukokartoitusprosessit 

Luontotyyppien kaukokartoitukseen liittyviä prosesseja kuvattiin myös tarkemmin osana 

kokonaisarkkitehtuurityötä FEO-hankkeen kaukokartoitus-työpakettia varten. Kauko-

kartoituksen osalta kuvattiin neljä tiedontuotannon nykyprosessia, joissa joko käytetty 

lähtötieto tai tiedon laskentapaikka poikkeavat toisistaan. Kaukokartoitusprosesseista ku-

vattiin: 

- Laserkeilausaineiston jatkojalostaminen 

- Elinympäristötulkinta Pohjois-Suomessa 

- Teholaskentaympäristön hyödyntäminen luontotyyppitiedon tuotannossa 

- Pilvialustan (SentinelHub) hyödyntäminen luontotiedon tuotannossa 

Kuvatut prosessit toimivat esimerkkeinä ja pohjana kaukokartoituspohjaisen luontotyyp-

pitiedon tuotannon sekä sen hallinnan suunnittelulle. Työtä jatketaan osana FEO-han-

ketta.  

Kaukokartoituksen prosessikuvaukset ovat Liitteessä 1c. 
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4 Tietoarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset 

4.1 Käsitteet ja sanastot 

Nykytilakartoituksen aluksi keräsimme yhteen luontotyyppitietoon liittyviä lyhenteitä 

(Liite 3a). Varsinaiseen käsitteiden määrittelyyn tai käsitemallien tekemiseen ei tässä yh-

teydessä ollut mahdollisuutta, sillä se olisi vaatinut huomattavan määrän työpajoja, joissa 

eri toimijat olisivat päässeet antamaan näkemyksensä haluttuun käsitteistöön ja käsite-

malliin. Tiedon osalta keskityttiin sen sijaan eri tietoaineistoihin ja siihen, mistä nämä 

tietoaineistot saadaan LuTU-arviointia tai direktiiviraportointia varten. Tarkemmin tie-

toaineistoista on luettavissa kappaleessa 5.1. 

Haastatteluissa ja työpajoissa tuli kuitenkin esiin tarve myös yhteiselle käsitteistölle, joka 

olisi helposti kaikkien toimijoiden saatavilla ja jolla varmistettaisiin, että kaikki toimijat 

ymmärtävät käsiteltävät asiat samoin ja käyttävät samaa terminologiaa.  

4.2 Tiedot ja tietomallit 

LuTU-arvioinnissa ja direktiiviraportoinnissa käytetyt alkuperäiset tietoaineistot ovat 

muodostuneet kukin tiettyä käyttötarkoitusta varten sen organisaation käyttöön, jonka 

vastuulla ko. tietoaineiston kerääminen ja tallentaminen on. Tämä aiheuttaa sen, että 

kaikki tietoaineistojen tiedot ja tietomallit eivät ole yhteismitallisia ja vaativat siksi ma-

nuaalista konversiota niin LuTU-arvioinnin kuin direktiiviraportoinnin käyttöön.  

 

Kuvassa 17 on kuvattuna keskellä luontotyyppitiedot-päätietoryhmä ja sen sisällä tar-

kempia tietoryhmiä. Näiden tietoryhmien sisältämien tietojen merkittävimmät lähteet 

(toimijat) on listattu taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Luontotyyppitietojen merkittävimmät lähteet  

Lähde (toimija) Tuotettavat tiedot / vastuut 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 
koordinointi, luontotyyppien direktiivirapor-
toinnin koordinointi, niihin liittyvät paikka-
tietoaineistot ja luontotyyppien inventointi-
hankkeet. 

Luonnonvarakeskus (LUKE) Luonnonvara- ja uhanalaisseurannat. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
(ELY) 

Luontotyypin rajaamispäätökset, poikkeuk-
set muuttamiskiellosta, suojelun lakkautta-
mispäätökset ja luontotyyppien inventointi-
hankkeet. 

Suomen Metsäkeskus Luontotyyppitiedon tuottaminen metsä-
suunnitteluun liittyen. 

Metsähallitus Metsätalous Oy Luontotyyppitiedon tuottaminen metsä-
suunnitteluun liittyen. 

Metsähallitus Luontopalvelut Tietojen ylläpitäminen valtion suojelualuei-
den elinympäristöistä. 
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Kuva 17. Merkittävimmät luontotyyppitiedot ja niiden lähteet  

Taulukossa 6 ja kuvassa 18 on kuvattuna päätietoryhmien ja tietojärjestelmien väliset 

yhteydet. 

 

Taulukko 6. Luontotyyppi-päätietoryhmiin liittyvät tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmä Vastuutaho Luontotyyppitiedot 

LULU Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) 

Luonnonsuojelulain luontotyyppien in-
ventointikohteiden tiedot 

SAKTI (Uljas) Metsähallitus, Luontopal-
velut 

Suojelualueiden kuviotieto (luontotyyp-
pikuviot, perinnebiotooppikohteet, virta-
vesi-inventointi, toimenpidesuunnittelu) 

Metsävara- ja suunnittelu- 
järjestelmä Silvia 

Metsähallitus, Metsäta-
lous Oy 

Valtion monikäyttömetsien luontotyyp-
pitieto 

Metsätietojärjestelmä Aarni Suomen Metsäkeskus Yksityismetsien luontotyyppitieto 
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Kuva 18. Luontotyyppitietojen päätietoryhmät ja niihin liittyvät tietojärjestelmät 

 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 7) ja kuvassa (kuva 19) on kuvattuna päätietoryhmien 

ja eri rajapintojen väliset yhteydet. 

Taulukko 7. Luontotyyppitietoihin liittyvät rajapinnat 

Rajapinta Vastuutaho Luontotyyppitiedot 

Avoimet ympäristötietojärjestel-
mät / -palvelut 

Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) 

Vesivarat, pintavesien tila, pohja-
vedet - tietojen selailu 

Biotooppikuvioiden tietotuote Metsähallitus, Luontopalvelut Valtion suojelualueilla ja suojelu-
tarkoituksiin varatuilla alueilla si-
jaitsevien biotooppikuvioiden 
paikka- ja ominaisuustietojen se-
lailu. 

Velmu karttapalvelu Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) 

Meriluonnon luontotyyppien 
kartta-aineiston tarkastelu 

Metsään.fi Metsähallitus, Luontopalvelut Yksityismetsien luontotyyppitie-
don selailu, vesien virtausverkko-
tieto 

Punaisen kirjan verkkopalvelu Luonnontieteellinen keskus-

museo (Luomus) 
Lajien uhanalaisuusarvioinnit  

SYKE avoimet rajapinnat Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) 

Luontotyyppitiedon haku avoi-
mesta rajapinnasta 

SYKE avoimet karttapalvelut Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) 

Luontotyyppien paikkatietojen 
tarkastelu 
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Kuva 19. Luontotyyppitiedot ja niihin liittyvät rajapinnat 

 

4.3 Loogiset tietovarannot  

 

Luontotyyppitieto muodostaa itsessään yhden tietojen loogisen kokonaisuuden ja siten 

oman loogisen tietovarantonsa. Sen lisäksi luontotyyppien arvioinnin osalta hyödynne-

tään vastaavia loogisia tietovarantoja kuin käytetään laajemmin luontotiedon ympärillä. 

Näitä luontotietoon liittyviä tietovarantoja kuvattiin luonnonsuojelulain uudistuksen yh-

teydessä tehdyssä kokonaisarkkitehtuurityössä. Seuraavassa taulukossa on lueteltuna 

luontotiedon kokonaisarkkitehtuurin loogiset tietovarannot (taulukko 8). 
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Taulukko 8. Luontotiedon loogiset tietovarannot 

Tietovaranto Kuvaus 
Tietovastuulli-

nen 
Tietovarannon keskeinen tietosisältö 

Eliölajitietova-
ranto 

Tietoja valtakunnallisesti ja alueelli-
sesti uhanalaisista kasvi- ja eläinla-
jeista, luonto- ja lintudirektiivin la-
jeista sekä eräistä muista ympäristö-
hallinnossa seurattavista lajeista. 
Tietoja myös ko. lajien havainnoista 
ja havaintopaikoista.  

SYKE, Metsähalli-
tus. LUOMUS 

Kartoituskohde > Kartoituskerta > Lajihavainto, Toimenpi-
dekohde, taksonomia, nimitieto (eri kielillä käytetyimmät 
yleiskieliset nimet), hallinnollinen tieto (lainsäädäntö, EU 
direktiivit, uhanalaisuus, vieraslajistatus jne.), havainto-
tieto (omat primaarilähteet ja muista lähteistä sekundaari-
tietoa), luonnontieteellinen kokoelmatieto (kansallinen 
kokoelmahallintajärjestelmä, Kotka), lajikuvaustieto, me-
diatieto (kuvat, äänet, spektrogrammit jne.), DNA-tieto 
(minimissään linkitys GBOL), metatieto (kokoelmat, aineis-
tot) 

Luontotyyppitie-
tovaranto 

Sisältää tietoja luontotyypeistä (ml. 
mm. uhanalaiset luontotyypit ja 
luonnonsuojelulain mukaiset luonto-
tyypit). 

SYKE, Metsähalli-
tus, LUOMUS, 
Luke, Metsäkes-
kus 

Luontotyyppien ominaisuustiedot, esiintymispaikat ja nii-
den ominaisuudet, uhanalaisuus ja suojelutaso.  

Luonnonsuojelun 
päätöstietova-
ranto 

Tiedot poikkeamispäätöksistä, lu-
vista ja väliaikaisista toimenpidekiel-
loista 

ELY lupatiedot, poikkeamispäätökset, toimenpidekiellot 

Luonnonsuojelun 
valvontatietova-
ranto 

Tiedot asioista, joihin liittyy hallin-
nollisia pakkokeinoja. Tiedot luonto-
vahingoista ja niiden ehkäisy- ja kor-
jaustoimista. Tiedot, lausunnot ja va-
litukset hankkeista, joilla voi olla vai-
kutuksia luonnnonsuojeluun. 

ELY Hallinnolliset pakkokeinot, Luontovahingot ja niiden eh-
käisy- ja korjaustoimet, Luonnonsuojeluun vaikuttavien 
hankkeiden tiedot 

Suojelualuetieto-
varanto 

Luonnonsuojelualueiden määritte-
lyyn, rajaamiseen, hallintaan ja hoi-
don suunnitteluun tarvittavien tieto-
jen varanto. 

SYKE, Metsähalli-
tus 

Valtion maiden suojelualueet, Yksityismaiden suojelukoh-
teet, Luonnonmuistomerkit, Hoito- ja käyttösuunnitelmat, 
järjestyssäännöt. 

Natura-alueiden 
tietovaranto 

Tiedot Natura 2000-verkostoon kuu-
luvista ja ehdotetuista kohteista, nii-
den aluerajauksista, suojelun perus-
tana olevista luontoarvoista sekä 
alueisiin kohdistuvista hankkeista ja 
niiden vaikutuksista..Sisältää myös 
Natura-alueiden tila-arvioinnit. 

SYKE, ELY, Metsä-
hallitus 

Natura-alueet, Natura-alueiden tilan arviointi, Natura-tie-
tolomakkeet 

 

Nämä loogiset tietovarannot kuvaavat kaikkia luontotyyppeihin liittyviä loogisia tietova-

rantoja, joista suurin osa liittyy läheisesti myös niin luontotyyppien uhanalaisuusarvioin-

tiin kuin direktiiviraportointiin. Loogisten tietovarantojen yhteydessä pitää muistaa, että 

kyse tiettyjen tietojen loogisesta kokonaisuudesta, jotka voivat sijaita yhdessä tai useam-

massa fyysisessä tietovarannossa. 
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4.4 Tietovirrat 

Luontotyyppitietoon liittyviä tietovirtoja on kuvattu toimijoiden välisen vuorovaikutuk-

sen yhteydessä kappaleessa 3.2. Luontotyyppitiedon ympärillä toimivien järjestelmien 

välisiä tietovirtoja ei ole kuvattu, koska lähes kaikki tieto siirtyy manuaalisesti eikä tie-

tojärjestelmien välillä ole automaattista tiedonsiirtoa. 

4.5 Ydintiedot 

Luontotyyppitiedon ydintiedot ovat tällä hetkellä tunnistamatta eikä voida sanoa mitkä 

luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tai direktiiviraportoinnin osalta käytetystä tie-

dosta täyttää ydintiedot kriteerit. Ydintiedolla tarkoitetaan niitä organisaation yhteisiä 

dataelementtejä, joita käytetään yksiköstä ja prosessista huolimatta, ja jonka tulee olla 

laadukasta, oikea-aikaista, yhteismitallista, hallittua ja samanlaisena kaikkien käytössä.  
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5 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilan kuvaukset 

5.1 Tietojärjestelmä- ja tietoaineistosalkku 

 

Luontotyyppitietoon liittyy runsaasti erilaisia tietojärjestelmiä, avoimia tietoaineistoja, 

paikkatietoaineistoja ja julkaistuja ja julkaisemattomia tutkimuksia ja selvityksiä. 

Kokonaisarkkitehtuurityön aikana havaittiin, että luontotyyppien käsittelyssä saatavilla 

olevan tiedon luonteen vuoksi tietojärjestelmien erottaminen tietoaineistoista on haasta-

vaa. Tämän vuoksi tietojärjestelmäsalkkuun on koostettu sekä tietojärjestelmiä että ilman 

määriteltyä käyttöliittymää hyödynnettäviä tietoaineistoja. 

Luontotyyppitietoa sisältävät luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa ja luontodirektii-

vin raportoinnissa käytetyt tietoaineistot ja tietojärjestelmät on koostettu seuraavaan kaa-

vioon (kuva 20). Kaaviossa on myös esitetty toimija, joka omistaa primääritiedon tieto-

järjestelmässä / tietoaineistossa. Erikseen on eroteltu myös arvioinnissa ja raportoinnissa 

käytetyt työvälineet, esim. Tiimeri, Excel-työkalut ja Access-työkalut. 

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa ja luontodirektiivin raportoinnissa hyödynne-

tyissä tietoaineistoissa ei ole kovin paljoa eroavaisuuksia, ja siksi näitä näkökulmia ei ole 

eroteltu myöskään tässä ylätason kaaviossa. 

 

 

Kuva 20. LuTU- ja luontodirektiivin raportoinnissa käytetyt tietoaineistot ja tietojärjestelmät 
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Tarkempi kuvaus yllä olevan kaavion tietoaineistoista löytyy Liitteestä 2. Liitteen taulu-

koissa on listattu erikseen Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin aineistot ja luontodi-

rektiivin raportoinnin aineistot luontotyyppiryhmien mukaisesti. Aineistoista on kuvattu 

seuraavat asiat: 

- Tietosisältö 

- Käyttötarkoitus 

- Omistaja ja tietomuoto 

- Miten tiedon saa käyttöön 

- Miten voidaan käyttää / on käytetty 

- Tiedon lähde ja päivitys 

- Haasteet tietolähteessä 

- Luontotyyppi jossa käytetty 

- LuTU / Dir koodi 

- SYKE levyosoite 

- Mahdolliset lisätiedot 

Joiltain osin taulukon kuvaukset ovat vielä kesken, ja niitä täytyy täydentää aineistot tun-

tevien asiantuntijoiden kanssa.  

Kaukokartoituksen liittyen tunnistettiin joitakin esimerkkiprosesseja ja niissä kaukokar-

toitustiedon käsittelyyn käytettäviä tietojärjestelmiä ja aineistoja. Ne on koostettu seu-

raavan kaavioon (kuva 21). Kaukokartoituksen tietoaineistoja on myös kuvattu Liitteessä 

2 samalla kuvaussisällöllä kuin muitakin tietoaineistoja. 
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Kuva 21. Kaukokartoituksen esimerkkiprosesseissa käytettyjä tietojärjestelmiä ja aineistoja 

5.2 Rajapinnat ja liittymät 

 

Tietojärjestelmä- / tietoaineistokartassa tunnistettuihin tietoaineistoihin on useita avoi-

men tiedon rajapintoja, joiden kautta tietoaineistoa pääsee käyttämään.  

Kaikki raportoinneissa ja arvioinneissa käytetyt tietoaineistot eivät kuitenkaan ole tällä 

hetkellä saatavilla avoimen rajapinnan kautta. Myös ympäristöhallinnon toimijat joutu-

vat tekemään erillisiä tietopyyntöjä saadakseen joitain aineistoja käyttöönsä.  

Seuraavassa kaaviossa on esitetty yleisimmät avoimen tiedon rajapinnat, joiden kautta 

tietoaineistoja käytetään (kuva 22). Rajapinnat on jaoteltu rajapinnan ylläpitäjän mukai-

sesti. 
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Kuva 22. Luontotyyppitiedon yleisimmät avoimen tiedon rajapinnat 

 

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmien välillä ei juurikaan ole yllä esitettyjen manuaali-

sesti hyödynnettävien rajapintojen lisäksi automatisoitua säännöllisten integraatioiden 

kautta toteutettavaa tiedonsiirtoa luontotyyppitiedolle. Ainoa tällainen automatisoitu 

säännöllinen integraatio, joka pystyttiin tunnistamaan, on seuraavassa kaaviossa kuvattu 

SATJ (Uljas) integraatio SYKEn paikkatietovarantoon (kuva 23).  
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Kuva 23. Automatisoitu SATJ (Uljas) -integraatio SYKEn paikkatietovarantoon 

  



 Luontotyyppitiedon kokonaisarkkitehtuuri 

  

27.9.2021 35 (49) 

 

  TILA: VALMIS 

6 Haasteet ja kehittämistarpeet nykytilassa 

 

Tämän arkkitehtuurintyön aikana on kerätty luontotyyppitiedon käsittelyyn liittyviä 

haasteita ja kehittämistarpeita. Seuraavassa kuvassa on esitetty yksinkertaistettuna luon-

totyyppitietoon liittyvä jatkuva prosessi (kuva 24). Ajallisesti suurin osa prosessista on 

jatkuvaa työtä luontotyyppitiedon päivittämiseksi ja ylläpitämiseksi esimerkiksi inven-

tointien ja muiden hankkeiden kautta. Jatkuvan työn rinnalla ovat säännöllisin väliajoin 

toteutettavat arvioinnit; kansallinen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi ja EU-johtoi-

nen luontodirektiivin raportointi. Kuvaan on merkattu ne osa-alueet, joissa kehittämis-

tarpeita on tunnistettu. 

 

 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin havaittuja nykytilan haasteita ja kehitys-

tarpeita. Lisäksi Liitteessä 4 on yksityiskohtainen listaus luontotyyppikohtaisissa työpa-

joissa kerätyistä haasteista ja kehittämiskohteista.  

6.1 Aineiston laatu, saatavuus ja jakelu 

Luontotyyppien arvioinnissa yhtenä suurimpana haasteena on lähtöaineistojen haja-

naisuus, ja luontotyyppiarviointeja tehtäessä tietoaineistojen kokoamisessa onkin suuri 

työ. Aineistot ovat eri toimijoiden tietojärjestelmissä, ja niiden avoimuus, kattavuus ja 

laatu vaihtelee. Osa aineistosta on vanhentunutta, eikä kaikkia aineistoja ole saatavilla 

paikkatietona tai ylipäätään digitaalisesti. Arvioinneissa hyödynnetään myös mm. tieteel-

lisiä julkaisuja, raportteja ja muita kirjallisia dokumentteja, jotka täytyy etsiä eri lähteistä. 

Esimerkiksi joidenkin ELYjen luontoselvitykset ovat sähköisessä muodossa (esim. 

Taimi-järjestelmässä), mutta tiedot ovat usein kunnittain, ja luontotyyppitiedon hakemi-

nen on vaikeaa.  

LuTU- ja direktiiviraportoinnissa tarvittavia aineistoja on jouduttu osittain pyytämään 

muilta toimijoilta (mm. Luke, GTK, Ahvenanmaan maakuntahallitus) tietopyyntöjen 

Kuva 24.  Luontotyyppitietoon liittyvä jatkuva prosessi ja tunnistetut kehittämistarpeiden osa-alueet 
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kautta. Tietopyyntöjen tekeminen on aikaa vievää, ja tietopyynnön määritteleminen on 

ollut monesti hankalaa, jos pyydettävää aineistoa ei esimerkiksi ole tunnettu tarpeeksi 

tarkasti. Muilta organisaatioilta käyttöön saatu aineisto ei myöskään ole ollut suoraan 

käytettävää arvioinneissa, vaan sitä on pitänyt käsitellä eri tavoin. Metsähallituksen Ul-

jas-kokonaisuuteen kuuluvasta SAKTI-järjestelmässä nähtiin useita uhanalaisuusarvi-

ointeja mahdollisesti helpottavia parannuskohteita. Järjestelmää ei ole varsinaisesti suun-

niteltu LuTU- ja direktiiviraportoinnin tarpeita tai muiden organisaatioiden käyttäjiä aja-

tellen, mutta sieltä saadaan tällä hetkellä suurin osa luontotyyppien uhanalaisuusarvioin-

nissa käytettävistä aineistoista. 

Muun muassa pienialaisten luontotyyppien, kuten lehtojen, tiedot ovat olleet puutteelliset 

sekä laadusta että määrästä, ja tällaisissa tilanteissa arvioinnissa joudutaan turvautumaan 

asiantuntija-arvioon varsinaisen datan sijasta. Jonkin verran luontotyyppityöryhmissä 

hyödynnetään myös julkaisemattomia aineistoja, jotka sattuvat olemaan saatavilla työ-

ryhmän jäsenillä.  

Luontotyyppitiedon saatavuuteen ja laatuun liittyen koettiin haasteena, että luontotyyp-

pitietoa kerätään yksittäisissä hankkeissa, joille on saatu hankerahoitus, mutta jatkuvaan 

luontotyyppitiedon keräämiseen ja päivittämiseen ei ole ollut tarpeeksi resursseja. Tämän 

takia useimmat aineistot eivät pysy ajantasaisina, ja historiallisiin tarkasteluihin on hei-

kosti saatavilla lähtöaineistoja. Luontotyyppiseurantoihin toivottiin lisäksi koordinoivaa 

tahoa ja enemmän toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Myös muuttuneet määrittelyt hankaloittavat luontotyyppien arviointia. Esimerkiksi pit-

kältä aikaväliltä saatavissa olevaa valtakunnan metsien inventointiaineistoa (VMI) voi-

daan käyttää hyödyksi useiden luontotyyppien arvioinnin osalta, mutta VMI-inventoin-

neissa luontotyyppien määrittely on vaihdellut vuosikymmenestä toiseen niin merkittä-

västi, etteivät eri inventointikerroista lasketut pinta-alamuutokset ole luotettavia. 

Tällä hetkellä suojelualueiden ulkopuolisilta alueilta ei ole kattavasti tarjolla tietoa luon-

totyypeistä. Yleispiirteistä luontotyyppitietoa on metsävaratietona saatavilla avoimen ra-

japinnan kautta, mutta sen hyödyntäminen on koettu hankalaksi. Aineiston käyttö vaatii 

hyvin syvällistä perehtymistä ominaisuustietoihin sekä suurta laskentatehoa. 

On tunnistettu, että esimerkiksi kuntien kaavaselvityksissä olisi paljon hyödyllistä luon-

totyyppitietoa, jos se saataisiin kaikkien käyttöön. Myös kunnat ja maakunnat tarvitsevat 

luontotyyppitietoa selvityksiinsä. Tämän tiedon kerääminen ja toimittaminen pyydettä-

essä selvitys kerrallaan kuormittaa ympäristöhallintoa.  

Arviointeihin liittyvien paikkatietojen saamisessa julkiseen käyttöön on nähty parannet-

tavaa. Direktiiviraportointia varten tehty työmäärä ei ole ollut suhteessa loppujulkaisuun. 

Myös LuTU-paikkatietoaineistojen jakelua voitaisiin kehittää. 

6.2 Yhteentoimivuus 

Luontotyyppitiedon tallentamiseen käytetyt tietovarannot ja tietojärjestelmät ovat usein 

yhden organisaation käyttöön suunniteltuja, eivätkä ne tue tiedon yhteiskäyttöä. Vaikka 

ympäristöhallinnon toimijoilla olisikin pääsy toisen toimijan järjestelmään, siellä oleva 
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tieto saattaa olla rakenteeltaan sellaista, että sen käsittely toisen organisaation hyödyn-

nettävissä olevaan muotoon on työlästä. Luontotyyppiaineistojen kerääminen yksittäi-

sissä hankkeissa johtaa usein siihen, että eri aineistojen välillä on ristiriitaisuuksia, mikä 

vaikeuttaa aineiston käyttöä. 

Haastatteluissa ja työpajoissa tuli esiin puute yhteisessä käsitteistössä, jolla varmistettai-

siin, että kaikki toimijat ymmärtävät käsiteltävät asiat samoin ja käyttävät samaa termi-

nologiaa ja luokittelutapaa. Haastavaksi koettiin, että LuTU- ja direktiiviraportoinnin 

luontotyyppien määritelmät eivät aina ole linjassa saatavilla olevan aineiston luontotyyp-

pien määritelmän kanssa. Tällöin ominaisuustieto voi olla vaikea hyödyntää, vaikka se 

olisikin saatavilla ja tarkkaa. Isoja lähtöaineistojen (esim. Uljas-tietojen, SMK:n metsä-

aineistojen ja SYKEn luontotyyppiaineistojen) yhdenmukaistamiseksi joudutaan teke-

mään manuaalisia konvertointeja, joiden avulla tyypittelyt saadaan vastaamaan toisiaan.  

6.3 Arviointien prosessit ja resurssit 

Yleisesti arviointityöhön osoitetut resurssit ja työaika koettiin liian vähäisiksi, eikä arvi-

ointien välillä pystytty kokoamaan tai käsittelemään tietoa tai suunnittelemaan tulevaa 

arviointikierrosta riittävästi. Arviointien aikana monet tärkeät työvaiheet, kuten aineisto-

jen ja prosessien dokumentointi, jäivät monilla työryhmillä ajanpuutteen takia kesken tai 

sihteereille myöhemmin jatkettavaksi oman toimen ohella. Ongelmana nähtiin jatkuvuu-

den puute: raportointihankkeen loppuessa mahdollisuus jatkaa työryhmän työtä lakkaa.  

Eteenkin huoli työryhmän sihteeriresurssien riittävyydestä nousi esiin. Useamman ryh-

män sihteerinä toimivien työtaakka kasvoi erittäin suureksi. Hankkeiden paikkatietoasi-

antuntijoiden vähyys koettiin joissain ryhmissä haasteelliseksi, koska tällöin paikkatie-

toon liittyvää asiantuntemusta ei ollut aina riittävästi saatavilla. 

Arviointityön esivalmisteluun toivottiin enemmän aikaa. Arvioinnin pohjana olevat tie-

toaineistot ovat hyvin laajoja ja monipuolisia, ja ne tulee omaksua ja hallita hyvin ennen 

kuin työryhmä kykenee tekemään päätelmiä niiden pohjalta. Arviointityön alkaessa tar-

vittavia aineistoja tulee koota eri lähteistä, ja niihin liittyvien laatu- ja saatavuusongel-

mien ratkomiseen menee aikaa. Isojen aineistojen käsittely vie paljon tilaa, ja tämänhet-

kiset ratkaisut tähän, kuten CSC:n Allas, koettiin vaikeaksi käyttää. 

Arviointeja varten pyydetylle aineistolle oli olemassa kansiorakenne, jonne aineisto olisi 

pitänyt tallentaa. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, tallennettiinko kaikki pyydetty ai-

neisto tänne. Joiltain osin samasta aineistosta oli myös useita versioita, koska ne oli pyy-

detty erillisillä, hieman toisistaan eroavilla tietopyynnöillä. 

Arvioinneissa käytettyä aineistoa ja itse arviointeja on työprosessin aikana joissakin työ-

ryhmässä jaettu myös sähköpostilla, jolloin on ollut haasteena eri versioiden sekoittumi-

nen. Sähköpostia on jouduttu käyttämään, koska Ympäristöhallinnon ulkopuolisilla toi-

mijoilla on ollut vaikeuksia päästä esim. Tiimeriin tai muihin yhteistyötiloihin. 

6.4 Arviointien ohjeistus ja dokumentointi  

Edellisellä LuTU-arviointikerroilla haasteena on ollut, että arviointiohjeistus on ollut ar-

viointimenetelmän uudistuksen takia työtä aloitettaessa kesken, ja sitä on päivitetty työn 



 Luontotyyppitiedon kokonaisarkkitehtuuri 

  

27.9.2021 38 (49) 

 

  TILA: VALMIS 

aikana, mikä on aiheuttanut lisätyötä työryhmille ja hidastanut toimintaa. Jatkossakin on 

riskinä, että käyttöön otettu kansainvälinen arviointimenetelmä päivittyy, jolloin myös 

LuTU-arviointimenetelmiä ja -ohjeistusta joudutaan muuttamaan. Direktiiviraportoin-

nissa koettiin haastavaksi, että valmistelutyötä ei voida aloittaa, ennen kuin EU:n uusi 

ohjeistus on selvillä. 

Työryhmät kokivat, että LuTU- ja direktiiviraportointien dokumentointiin ei ole tällä het-

kellä tarpeeksi ohjeistusta tai sopivia työkaluja. Sekä aineistojen käsittelyn dokumentoin-

tia että arvioinnin tuloksiin johtaneen prosessin dokumentointia voitaisiin kehittää. Tä-

hän liittyvä ohjeistus on työryhmien toiminnalle tärkeää, sillä dokumentaation puute voi 

johtaa virhepäätelmiin. Lisäksi aineistojen tallennusohjeistusta voisi terävöittää, jotta 

ryhmät tietäisivät, minne tallennetaan ja kuvataan eri jalostusvaiheiden data. Dokumen-

tointiin tarvitaan myös resursseja, ettei se jää arviointikierroksen jälkeen tehtäväksi 

työksi. 

LuTU-arviointien tekemiseen ja dokumentointiin käytössä ollut Access-tietokanta on ko-

ettu monimutkaiseksi käyttää, ja sen tilalle toivottaisiin toimivampaa dokumentointialus-

taa. Kokemusten mukaan työkalussa oli liian paljon välilehtiä, työkalun yhteiskäyttö oli 

hankalaa työryhmän kokouksissa seinälle heijastettuna, eikä Access myöskään tukenut 

arviointia teemoittain. Tietokannasta olisi myös toivottu mahdollisuutta tuottaa tietoja 

julkaistavaan raporttiin, mutta tämä ei onnistunut ja tekstit tuli täyttää raporttiin ja sen 

taulukoihin edelleen manuaalisesti. 

LuTU Access-kanta onkin monessa työryhmässä täytetty vasta arviointien valmistuttua 

ja varsinaiseen arvioinnin tekemiseen on käytetty työryhmien omia Excel-taulukoita. 

Vain kaksi työryhmää käytti Access-kantaa jo työn aikana. Access-kannan täyttäminen 

varsinaisten arvioinnissa käytettyjen ryhmäkohtaisten lomakkeiden lisäksi on ollut pääl-

lekkäistä työtä.  

7 Luontotyyppitiedon käsittelyn tavoitetila 

 

Tunnistettujen haasteiden ja kehittämistarpeiden pohjalta on kokonaisarkkitehtuurityö-

hön liittyvissä työpajoissa ja haastatteluissa keskusteltu toimenpiteistä, joilla parannet-

taisiin nykytilannetta havaituissa kehittämiskohteissa. Näitä tunnistettuja toimenpidealu-

eita on kuvattu seuraavissa kappaleissa käyttäen samaa jaottelua kuin edellisessä luvussa 

(kuva 24). 

7.1 Aineiston laatu, saatavuus ja jakelu 

Luontotyyppitiedon saatavuuden tukemiseksi on vahvasti nähty tarvetta yhteiselle alus-

talle luontotyyppeihin liittyvien aineistojen jakamiseen organisaatioiden välillä. Alustan 

toivottaisiin sopivan sekä luontotyyppien arvioinnin tueksi asiantuntijakäyttöön että 

luontotyyppitiedon jakeluun julkisesti. Alustaa ja siihen liittyviä teknisiä toiveita on tar-

kemmin käsitelty kappaleessa 7.5.1. 

 



 Luontotyyppitiedon kokonaisarkkitehtuuri 

  

27.9.2021 39 (49) 

 

  TILA: VALMIS 

FAIR-periaatteen mukaisesti tiedon tulisi olla löydettävää (Findable), saavutettavaa (Ac-

cessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleenkäytettävää (Re-usable). Yhden-

mukaiset metatiedot edistäisivät luontotyyppitiedon FAIR-periaatteiden toteutumista. 

Metatietojen tulisi olla koneluettavia ja standardimuotoisia. Lisäksi tulisi tunnistaa ne 

luontotyyppityön tärkeät aineistot, joilla ei tällä hetkellä ole primäärisäilytyspaikkaa, ja 

saada ne yhteiseen käyttöön. Löydettävyyden kannalta tulisi myös jatkossa pohtia luon-

totyyppiaineistoille ja arviointien lähtöaineistoille annettavia pysyviä tunnisteita.  

Saatavuuden parantamiseksi luontotyyppiaineistojen joustava jakaminen toimijoiden vä-

lillä tulisi varmistaa. Luontotyyppien arvioinnissa käytettävien aineistojen pitäisi olla 

mahdollisimman pitkälle avoimesti saatavilla, olivat ne jatkossa sitten yhteisellä alustalla 

tai organisaatioiden omissa tietojärjestelmissä. Jos luontotyyppien arviointiin käytettä-

vän aineiston avoin jakaminen ei ole mahdollista, tarvittaisiin pysyvät sopimukset toimi-

joiden välillä aineistojen yhteiskäytöstä. Asiasta sopimiseen voitaisiin hyödyntää yhteis-

työtä, jota esitetään perustettavaksi kappaleessa 7.2. 

Arvioinnin tukena käytettävän kirjallisuuden, kuten tieteellisten julkaisujen ja työraport-

tien löytämistä voitaisiin helpottaa muodostamalla hakupalvelu tai kokoelma esimerkiksi 

Finnaan tai muuhun hakupalveluun.  ELY-raporteissa on myös paljon hyödyllistä 

luontotietoa, jotka voisivat olla merkittävä lähde luontotyyppien arvioinneissa, jos ne 

saataisiin käyttöön. ELY-raportteja olisi hyvä pystyä hakemaan yhdestä paikasta esimer-

kiksi avainsanoilla. Digitaalisten ELY-raporttien kokoaminen luontotyyppityön asian-

tuntijoiden saataville helpottaisi huomattavasti niiden käyttöä. 

Arvioinnin lopputuotosten, erityisesti paikkatietojen, saamista käyttöön ja julkiseen ja-

keluun tulisi kehittää, jotta arvioinneissa tehty suuri työ ei siltä osin menisi hukkaan. 

FEO-hankkeessa ollaan jo tuottamassa LuTU-arvioinnin tulosaineistojen verkko- ja kart-

tapalvelua, mutta luontodirektiivin raportoinnin tuloksista julkaistaan kansallisesti vain 

osa, ja myös näitä olisi hyödyllistä julkaista jatkossa laajemmin ja samassa paikassa 

muun luontotyyppitiedon kanssa. Direktiiviraportointi tehdään muutenkin tällä hetkellä 

EU:n vaatimalla minimitasolla. Työstä voisi saada enemmän hyötyä, jos raportoinnille 

määriteltäisiin kansallisella tasolla omia tavoitteita. 

Lopputuotosten lisäksi arvioinneissa syntyneiden työ- ja välivaiheaineistojen jakamista 

tulisi kehittää, sillä niiden yhteinen hyödyntäminen poistaisi työryhmien päällekkäistä 

työtä ja voisi tuoda lisäarvoa useampien luontotyyppien arviointiin kerralla. Tärkeim-

miksi katsotut aineistot voitaisiin tallentaa yhteiseen paikkaan ja niiden metadata kuvata 

niin, että luontotyyppityön asiantuntijat voisivat hyödyntää niitä yhteisesti, ja työryhmät 

näkisivät missä vaiheessa kunkin aineiston jalostaminen ja analyysi on.  

Uhanalaisuusarvointien lähtöaineistojen hyödynnettävyyttä parantaisi myös se, jos niistä 

laskettaisiin säännöllisesti tarvittavia muuttujia helposti käytettäväksi. Arviointeihin tar-

vittavien tietojen päivittämiseen pitäisi olla selkeä pidemmän aikavälin suunnitelma: 

mitä tietoa päivitetään, miten, milloin ja mikä toimija tai hanke on vastuussa. Suunnitel-

man pitäisi olla yhteinen ympäristöhallinnon toimijoiden kesken. 
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Aineistojen kattavuuden ja ajallisen jatkuvuuden takaamiseksi tarvittaisiin kansallista 

ohjausta ja resursointia luontotyyppiseurantojen kehittämiseen, tiedonkeruun lisäämi-

seen erityisesti luontotyyppien laatua mutta myös niiden esiintymistä koskien, sekä in-

ventoinneissa kerättävän luontotyyppitiedon pakollisuuteen ja laatuun liittyen. Ohjeistus 

tarvittaisiin siihen, mitä tietoa on kerättävä ja tallennettava aina kun inventoidaan, inven-

tointitahosta riippumatta. On huomioitava, että inventoijat eivät välttämättä ole varsinai-

sia luontotyyppien asiantuntijoita, joten kovin tarkalle tasolle meneviä vaatimuksia luon-

totyyppien luokitteluun inventoinneissa ei voi asettaa. Inventointien tekemiseen olisikin 

lisäksi hyvä olla saatavilla koulutusta, jolloin saataisiin yhdenmukaistettua inventointien 

tuloksia. Digivälineiden käyttöä inventoinneissa voisi kehittää siten, että inventoinnin 

tulokset tallentuisivat suoraan järjestelmiin.  

Lisätietoja tarvittaisiin erityisesti niistä luontotyypeistä, joista tietoja on vähän tai ei ol-

lenkaan käytettävissä. Esimerkiksi lehtoluontotyyppejä koskevan tiedon parantamista 

toivottiin ja mainittiin esimerkiksi VMI-luokituksen kehittäminen niiden osalta. Kauko-

kartoitusmenetelmien ja kansalaishavainnoinnin potentiaali luontotyyppien jatkuvassa 

seurannassa ja pahimpien tiedonpuutteiden paikkaamisessa olisi hyvä saada jatkossa en-

tistä paremmin käyttöön. Molempia menetelmiä voisi hyödyntää tunnistamaan alueita, 

joille maastokartoitusta kannattaa kohdentaa. Lisäksi digitoitujen vanhojen karttojen ja 

ilmakuvien hyödyntämistä potentiaalisten inventoimattomien kohteiden etsimiseen kan-

nattaa edistää. Jos taas määritellään uusi luontotyyppi, pitäisi olla mekanismi uuden luon-

totyypin perustiedon keräämiselle. Luontotyyppien seurannan kehittämishanke (LUSEK, 

FEOn sisarhanke) selvittää tarkemmin seurannan nykytilanteen haasteita, ja LUSEKin 

antamia suosituksia tulisi noudattaa seurantojen kehittämisessä. 

Resursseja tarvittaisiin myös, jotta luontotyyppitietoa voitaisiin kerätä enemmän myös 

suojeltujen alueiden ulkopuolelta. Tähän liittyen tulisi edistää ympäristöhallinnon ulko-

puolisten, erityisesti kuntien, luontotyyppitiedon saamista käyttöön. Teknisten ratkaisu-

jen ohella pitäisi luoda toimintamalli ja rahoitus siihen, että tieto kuntien luontoinven-

toinneista ja selvityksistä siirrettäisiin aina yhteiseen käyttöön, sillä kunnat eivät sitä to-

dennäköisesti ilman tukea ja vapaaehtoisesti tee. 

7.2 Yhteentoimivuus 

Aineistojen yhteiskäytön ja saatavuuden parantamisen edellytyksenä on aineistojen yh-

teentoimivuuden kehittäminen: kaikkien toimijoiden tulisi käyttää yhdenmukaista luo-

kittelutapaa, määrittelyjä ja terminologiaa luontotyyppeihin liittyvissä aineistoissaan. 

Luontotyyppien määritelmät olisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa järkevää yhdenmu-

kaistaa jo aineistoa kerättäessä, jotta aineistot olisivat lähtökohtaisesti yhteentoimivia ja 

siten hyödynnettävissä uhanalaisuusarvioinneissa. Esimerkiksi LuTU-luontotyypit tulisi 

ottaa käyttöön kaikissa luontotyyppi-inventoinneissa. 

Luontotyyppityön toimijoiden olisikin hyvä tehdä verkostomuotoista yhteistyötä ja kes-

kustella tarpeista ja mahdollisista synergioista luontotyyppitietoon liittyen. Tätä tarkoi-

tusta varten olisi mahdollista perustaa organisaatioiden välinen yhteistyöryhmä, joka 

voisi koordinoida ja suunnitella tietojen yhteentoimivuuden ja jakamisen edistämistä, 

sekä viedä eteenpäin määritelmä- ja sanastotyötä valtakunnallisia ja kansainvälisiä stan-
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dardeja hyödyntäen. Työn voisi aloittaa tunnistamalla luontotyyppityön kannalta tär-

keimmät aineistot, ns. ydintiedot, joiden yhteentoimivuudesta ja joustavammasta saata-

vuudesta kannattaisi ensi sijassa huolehtia. Samalla voitaisiin myös edistää luontotyyp-

piaineistojen metatietojen yhtenäistämistä.  

Eri luontotyyppityön toimijoiden lisäksi mahdolliseen yhteistyöryhmään kannattaa ottaa 

tueksi tiedonhallinnan asiantuntijoita. Monet luontotyyppitietoon liittyvistä haasteista 

olisivat ratkaistavissa ydintiedonhallinnan (Master Data Management) periaatteita hyö-

dyntäen, missä apuna voisi toimia ns. Data Steward (tietovastaava). Kokonaiskuvan luo-

minen kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen keinoin auttaa yhteentoimivuuden käytäntö-

jen suunnittelussa. Arkkitehtuurikuvausten pitää kuitenkin olla eläviä ja päivitettäviä. 

Joissain maissa ollaan luontotyyppitiedon yhteentoimivuuden kehittämisessä pidem-

mällä kuin Suomessa. Näiden maiden toimintatavasta voi olla mahdollista löytää hyö-

dynnettäviä käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja. Erityisesti direktiiviraportoinnissa voitaisiin 

jatkossa määritellä yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa direktiiviraportoinnin luokit-

telua, keskustella raportointitavoista ja tehdä yhteisten käytäntöjen määrittelyä. 

7.3 Arviointien prosessit ja resurssit 

Luontotyyppiarviointeihin on tarve saada jatkuvampaa resursointia, jotta työryhmien 

avainhenkilöt voisivat tarvittaessa kokoustaa myös arviointikierrosten välillä. Luonto-

tyyppiaineistoa pitäisi myös pystyä kerätä, prosessoida ja päivittää raportointien välillä. 

Tämä helpottaisi työn aloittamista arviointihankkeen alkaessa ja keventäisi aikaa vievää 

arvioinnin esivalmisteluvaihetta. Myös aineistojen käsittelyn ja arvioinnin dokumentoin-

nille tulisi osoittaa tarpeeksi työaikaa. 

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin työryhmät eivät ole kaivanneet tiukasti säädel-

tyä tapaa toimia, mutta hyväksi koettuja käytänteitä kannattaa kuitenkin jakaa työryh-

mien välillä. Esimerkiksi mahdollisuus jakaa valmistelevaa työtä ja esiarvioinnin teke-

mistä pienryhmiin on säästänyt yhteistä kokoustamistarvetta. LuTU-hankkeen henkilö-

resurssit, erityisesti sihteerien ajankäyttö ja saatavuus ryhmän työhön, pitäisi varmistaa 

seuraavan arviointikierroksen alkaessa. Yhden henkilön käyttäminen usean ryhmän sih-

teerinä on todettu haasteelliseksi toimintatavaksi, joten siitä käytännöstä tulisi mahdolli-

suuksien mukaan luopua.  

Paikkatieto-osaamista on oltava saatavilla kaikkien ryhmien käyttöön. Arviointihank-

keissa tarvitaan nykyistä enemmän henkilöitä, joiden päätyönä on tehdä paikkatietoana-

lyyseja ja karttoja tai muuten tukea ryhmien paikkatietotyöskentelyä. Hankkeissa on tar-

vetta myös muulle tekniselle tuelle, tiedonhallinnan suunnittelulle ja sen paremmalle oh-

jeistukselle. Hankkeisiin kannattaisikin resursoida data-asiantuntija tukemaan ja ylläpi-

tämään aineistojen tallennusta, jakamista ja dokumentointia, sekä esimerkiksi käsittele-

mään suuret aineistot eri työryhmien käyttöön tietyllä määritellyllä tavalla ja auttamaan 

CSC:n palveluiden käytössä. Suurten lähtöaineistojen konvertointi yhdenmukaiseen 

muotoon voisi tunnistaa automatisoinnin mahdollisuudet, myös siihen liittyvät prosessit 

tulisi dokumentoida.  
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Työn tilaamiseen paikkatieto- ja data-asiantuntijoilta pitäisi olla selkeä ohjeistus työryh-

mille. Nämä henkilöt tulisi myös perehdyttää tarpeeksi hyvin luontotyyppityöhön, jotta 

heidän substanssiosaamisensa riittää työryhmien tukemiseen. 

7.4 Arviointien ohjeistus ja dokumentointi  

Luontotyyppien arviointeihin sekä siihen liittyvään aineistojen käsittelyyn tarvitaan sel-

keä ohjeistus. Mm. aineistojen jakamiseen ja tallentamiseen liittyvää ohjeistusta voisi 

terävöittää, jotta työryhmille on selvää, minne ja miten aineistot tallennetaan ja mitkä 

ovat järkeviä tapoja jakaa aineistoja ryhmän kesken. Arviointien ohjeistuksen tulkintoi-

neen (päätökset, kriteerit ja soveltamisohjeet) tulisi olla selvillä ja pysyviä, kun työ aloi-

tetaan. Tähän asiaan on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa arviointihankkeissa, 

sillä arviointimenetelmät ovat kansainvälisiä ja päivittyviä. 

Luontotyyppityöryhmien tulisi voida dokumentoida arviointiprosessi helposti, jotta se 

olisi mahdollisimman avoin. LuTU-arviointeja ja niiden dokumentointia tukemaan tar-

vittaisiin uusi työkalu korvaamaan vanhentunutta ja hankalaksi koettua Access-tietokan-

taa. 

Myös muut toistuvat luontotyyppitiedon tuottamiseen liittyvät aineistojen käsittelypro-

sessit tulisi dokumentoida. Dokumentointi sekä tärkeimmiksi tunnistetut työ- ja välivai-

heaineistot metatietoineen olisi hyvä jakaa uhanalaisuusarviointien työryhmien yhteiseen 

käyttöön tai avoimesti saataville. Tarvittaisiinkin selkeä ohjeistus, mihin välivaihe- ja 

valmiit aineistot tallennetaan ylläpidettäväksi ja minne ja miten niiden muokkaustiedot 

sekä muu metadata kirjataan. Kun eri työryhmät näkevät, mistä tietyntyyppisiä tietoja on 

jo kerätty, ja missä vaiheessa niiden analyysi on, vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä. Do-

kumentoinnista on hyötyä myös, jos työryhmän jäsenistö vaihtuu. 

Keskitetty osaaminen, sopivat työkalut ja yhdessä sovitut käytännöt auttaisivat aineisto-

jen järkevässä käsittelyssä sekä laadukkaassa dokumentoinnissa. LuTU-arviointityötä ja 

dokumentointia tukevia mahdollisia työkaluja on käsitelty laajemmin kappaleessa 7.5.3. 

7.5 Tekniset ratkaisut 

Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin kuvattu mahdollisia teknisiä ratkaisuja tunnistet-

tuihin luontotyyppityön haasteisiin. 

7.5.1 Luontotyyppitiedon yhteinen alusta  

Luontotyyppityön tukemiseksi nähdään selkeää tarvetta yhteiselle alustalle luontotyyp-

pitiedon jakamiseksi organisaatioiden välillä. Luontotyyppitiedon alustalle on toivottu 

sekä tallennettavan luontotyyppiaineistot, joilla ei tällä hetkellä ole määriteltyä primää-

risäilytyspaikkaa (esimerkiksi hankkeissa ja kuntien luontoinventoinneissa syntyviä ai-

neistoja) että koottavan aineistoja sekundääritietona primääritallennuslähteistä (esimer-

kiksi Metsähallituksen SAKTI, Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedot ja muiden or-

ganisaatioiden luontotyyppeihin liittyvät aineistot).  

Alustalle on toiveena saada karttapalvelu ja rajapinnat paikkatietoaineistoille, hyvä ha-

kupalvelu ja kattava aineistokatalogi, josta metatiedot löytyvät yhtenäisessä muodossa. 
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Alusta toimisi luontotyyppien uhanalaisuusarviointien asiantuntijoiden tukena niin, että 

sieltä löytyisi sekä raakadata että valmiit tietotuotteet, ja alustalla voitaisiin jatkossa yl-

läpitää myös arviointien dokumentointia ja aineistojen versionhallintaa. Asiantuntijat eri 

ympäristöhallinnon organisaatioista ja myös esimerkiksi kunnista voisivat lisätä omia ai-

neistojaan alustalle. Alustalla olisi oltava kyvykkyys analyysien tekemiseen ja automa-

tiikkaan esimerkiksi luontotyyppien tilan arvioinnin, pinta-alalaskelmien ja levinnei-

syyksien sekä muutosten laskennassa, sekä myös tilaa suurempien aineistojen käsitte-

lyyn. 

Eri luontotyyppitiedon tarvitsijoiden tietotarpeet on järkevintä täyttää yhteisestä tietova-

rannosta, mikäli luontotyyppitiedon alusta toteutetaan. Alustalle tallennettu aineisto olisi 

käytettävissä mahdollisimman laajasti avoimena tietona, ja osa tiedosta rajattaisiin vain 

viranomaiskäyttöön. Lajitiedolle on jo käytössä vastaava alusta, laji.fi, ja tämä nostettiin-

kin työpajoissa usein esiin toimivana esimerkkiratkaisuna. Luontotyyppitiedon alustalle 

voisi mahdollisesti liittää myös laji.fi-sivuston Vihko -toiminnallisuuden tapaisen kansa-

laishavaintopalvelun. Mahdollisuuksia hyödyntää Laji.fi -palvelulle kehitettyjä ratkai-

suja (käyttöliittymiä, rajapintoja ja muita teknisiä komponentteja sekä sopimusmalleja, 

prosesseja ja tiedonkäyttölupia) kannattaisi selvittää, mikäli luontotyyppitiedon alustaa 

ryhdytään valmistelemaan.  

Koottua luontotyyppitiedon jakelupalvelua suunniteltaessa on huomioitava kaikki nykyi-

sin käytössä olevat palvelut, niiden rooli ja tietosisältö sekä määriteltävä uuden jakelu-

palvelun rajapinnat niihin ja tunnistettava mahdollisuudet lopettaa joitain nykyisiä pal-

veluita, jos ne korvataan uudella kootulla palvelulla. Uuden kootun jakelupalvelun käyt-

töönotto ilman vanhojen alasajoa ei selkeytä luontotyyppitiedon löydettävyyteen liittyviä 

haasteita.  

Ennen yhteisen luontotyyppialustan varsinaista suunnittelua tulisi niin ikään tunnistaa, 

mitkä kaikki aineistot tällaiselle alustalle ylipäätään kerättäisiin, sillä luontotyyppiaineis-

tot eivät ole käsitteenä yhtä yksiselitteisiä kuin lajiaineistot, joita Laji.fi -alustalle on 

koottu. Mahdollinen prosessien automatisointi edellyttäisi, että eri toimijoiden aineistot 

olisi valmiiksi muokattu yhdenmukaiseen muotoon. Teknisten ratkaisujen ohella tarvi-

taankin yhteistä määrittely- ja sanastotyötä, luokitteluiden yhtenäistämistä sekä aineisto-

jen yhteentoimivuuden edistämistä luontotyyppitietoon liittyvien toimijoiden kesken.  

Luontotyyppitiedon alustalle työpajoissa tunnistettuja toiminnallisuustarpeita on tarkem-

min listattu liitteessä 6. Edotetun luontotyyppitiedon alustan kustannukset ovat vastaa-

vien tietojärjestelmien perusteella niin mittavaa luokkaa, että sen toteutukseen tulisi 

osoittaa omat resurssinsa. Luontotyyppitiedon alustalle tarvitaan tarkempi vaatimusmää-

rittely ennen toteutuksen suunnittelua.  

7.5.2 Nykyisten luontotyyppitiedon järjestelmien kehittäminen 

Mikäli luontotyyppitiedon alustaa ei sellaisenaan toteuteta, tulisi aineistojen saatavuuden 

ja löydettävyyden ratkaisua hakea nykyisiä luontotyyppitiedon järjestelmiä hyödyntä-

mällä ja kehittämällä. Tämän edellytyksenä on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä ja 

aineistojen yhteentoimivuutta. Julkisen hallinnon tietojärjestelmien ja tietovarantojen yh-

teentoimivuuden edistämistä suositellaan myös uudessa tiedonhallintalaissa (Laki julki-
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sen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019). Lisäksi kaikkien luontotyyppityön toimijoi-

den tulisi huolehtia, että luontotyyppiarvioinneissa tarvittavat aineistot julkaistaan lähtö-

kohtaisesti avoimina ja paikkatietona heidän omissa tietojärjestelmissään. 

Haastatteluissa ja työpajoissa tuli esiin erityisesti Metsähallituksen Uljas/SAKTI-koko-

naisuuteen liittyviä tarkempia kehitystarpeita, sillä suuri osa luontotyyppien arvioinnissa 

käytettävistä aineistoista saadaan tällä hetkellä SAKTIsta. Pian alkavan uuden Uljas-so-

velluskokonaisuuden kehittämisessä toivottiin pidettävän koko ympäristöhallinto tiiviisti 

mukana, varsinkin SYKE ja ELYt. Käyttäjänhallintaa (käyttöoikeudet, salasanat, ym.) 

toivottiin kehitettävän siten, että se soveltuisi laajan käyttäjäkunnan palveluun paremmin. 

SAKTIn LuTU- ja direktiiviraportointiominaisuuksia toivottiin kehitettävän eteenpäin: 

mm. alueelliset koosteet, kohdekohtainen tieto, esiintymätiedot (ml. pinta-alat), edusta-

vuusluokkaosuudet ynnä muut uhanalaisuusarvioinnin tarpeet tulisi saada järjestelmästä 

helpommin ulos. Jos edellisen raportointikerran aineistot olisivat kattavasti paikkatietona 

SAKTIssa, muutostarkastelua voisi kenties automatisoida. Työpajoissa ehdotettiin myös 

SAKTIn LuTU- ja Natura2000-moduulien kehittämistä raportointia palveleviksi työka-

luiksi. 

Metsätaloudellista puustotietoa voisi mahdollisesti hyödyntää arvioinneissa, ja tämä 

voisi olla saatavilla SAKTIn kautta. Myös vanhat ilmakuvat olisivat hyvää aineistoa, joka 

kannattaisi saada Uljakseen. Perinnebiotooppien saaminen edustavuuksineen SAKTI-

järjestelmään uuden perinnebiotooppi-inventoinnin myötä helpottaisi seuraavaa arvioin-

tia. Perinnebiotooppi-inventoijia tulisi ohjeistaa tallentamaan SAKTIn LuTU-kenttä, 

jotta inventointitieto saataisiin LuTU-tasolle. 

Osa näistä Uljaksen kehitysehdotuksista voidaan toteuttaa myös luontotyyppitiedon alus-

talla, jos sellainen otetaan käyttöön. Muut on hyvä huomioida Uljas-kokonaisuuden ke-

hittämisessä, kuitenkin siten, että luontotyyppitiedon alustalle ja uuteen Uljas-kokonai-

suuteen ei tulisi päällekkäisiä toiminnallisuuksia. 

7.5.3 Arviointia ja dokumentointia tukevat työkalut 

Nykyinen LuTU Access-tietokanta on jäänyt osittain käyttämättä, koska sen ei koettu 

tukevan työryhmien työtapaa. LuTU-arviointeja ja niiden dokumentointia tukemaan tar-

vittaisiin uusi työkalu, joka olisi sekä arviointia tukeva että arvioinnin dokumentointiin 

soveltuva.  Työkalua tulisi pystyä käyttämään työryhmätoiminnassa, niin että arvioita 

pystyy katselemaan ja käsittelemään yhdessä työryhmän kanssa. Työkalussa olisi tarve 

pystyä tarkastelemaan useita luontotyyppejä yhtaikaa rinnakkain, ja se tukisi arviointia 

teemoittain.  

Työkalulta toivottiin, että se voisi vaiheittain opastaa arvioinnin teossa, ja se ohjeistaisi 

myös dokumentoinnin yksityiskohdissa esimerkiksi ponnahdusohjeiden avulla sekä sal-

lisi erilaisten lisädokumenttien liittämisen arvioon. Työkaluun voisi tunnistaa automaa-

tion mahdollisuuksia, niin että se esimerkiksi ehdottaisi uhanalaisuusluokkaa sinne syö-

tettyjen tietojen (lukujen jne.) perusteella. Asiantuntija voisi hyväksyä tai korjata arvion. 

Raporttiin tarvittavat tiedot voisi myös saada tulostettua työkalusta ulos julkaistavan ra-

portin malliin sopivina (esim. taulukot ja tietyt määrämuotoisena tarvittavat tekstit).  
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Arvioinnin pitkien väliaikojen takia (tällä hetkellä 10 vuotta) resursseja ei välttämättä 

kannata käyttää kovin paljon pelkästään LuTU-arvioinnin työkalun kehittämiseen, koska 

seuraavan arvioinnin tullessa työkalu saattaa olla jo teknologisesti ja käytettävyydeltään 

vanhentunut. Yhtenä ratkaisuna voisivat toimia yksinkertaiset Excel-pohjat, joissa yhdis-

tellään edellisellä arviointikierroksella LuTU-ryhmien luomien arviointi-Excelien hy-

väksi havaittuja rakenteita. Näiden versionhallinta täytyy kuitenkin järjestää esim. ryh-

mäkansioiden kautta. 

LuTU-arvioinnin työkalun lisäksi tarvittaisiin paikka luontotyyppien arvioinnissa tär-

keiksi tunnistettujen työ- ja välivaiheaineistojen tallentamiselle sekä käytäntö ja alusta 

näiden aineistojen prosessoinnin ja metadatan dokumentoinnille. Myös muut tärkeimmät 

luontotyyppiaineistojen käsittelyyn liittyvät työn kulut tulisi voida dokumentoida yhtei-

sessä käytössä olevalle alustalle, jotta prosessien toistettavuus ja läpinäkyvyys kohenisi. 

Näihin tietoihin tulisi olla pääsy ainakin uhanalaisuusarvioinnin työryhmillä, mutta mah-

dollisesti voisi myös tunnistaa avoimesti julkaistavaksi aineistoja ja prosessointiin liitty-

vää dokumentointia. Aihetta on käsitelty myös kappaleessa 7.4. 

LuTU-arviointia ja aineistojen käsittelyn dokumentointia tukeville teknisille ratkaisuille 

tarvitaan tarkemman tason vaatimusmäärittely ennen toteutuksen aloittamista.  

  



   

 

   

 

8 Toimenpidesuositukset  

Seuraavaan taulukkoon on koostettu luvussa 7 esitellyistä kehitysehdotuksista tärkeim-

miksi näkemämme toimenpidesuositukset FEO-hankkeelle ja luontotyyppityön toimi-

joille. 

Taulukko 9. Tärkeimmät toimenpidesuositukset 

Kehitysalue ja kuvaus Toimenpidesuositus ja kuvaus 

Aineistojen saatavuus: haaste 1 

Luontotyyppiarviointien tulok-
sena syntyneet paikkatietoai-
neistot ovat päässeet vain vähän 
käyttöön. Lisäksi arvioinneissa 
syntyvät työ- ja välivaiheaineis-
tot voisivat hyödyttää muitakin 
asiantuntijoita, mutta ne eivät 
ole tekijän lisäksi muille saata-
villa. 

Luontotyyppitiedon jakelun ja tiedonhallinnan kehittäminen  

FEO-hankkeessa tunnistetaan ensi vaiheessa SYKEn luontotyyppiaineistot 
ja uhanalaisuusarviointien tulosaineistot, jotka voidaan julkaista avoi-
mesti. Kuvataan ja julkaistaan ne valitussa paikassa (esim. SYKEn Avoin 
tieto -sivusto, LuTU-verkkopalvelu). 

Tunnistetaan ne SYKEn työaineistot (mm. luontotyyppiarviointien välivai-
heaineistot), jotka voidaan julkaista asiantuntijoiden keskinäisesti saata-
ville. Julkaisua varten luodaan ratkaisu ja ohjeistus. 

Jatkossa tunnistetaan mahdollisuudet tukea FEO-kumppaniorganisaa-
tioita kehittämään aineistojen jakelua ja tiedonhallintaa vastaavasti. 

 

Aineistojen saatavuus: haaste 2 

Luontotyyppitieto on hajallaan 
eri toimijoiden tietojärjestel-
missä, ja esimerkiksi ja luonto-
tyyppiarviointeja tehtäessä tie-
toaineistojen kokoamisessa on 
suuri työ. 

 

Tarve- ja vaatimusmäärittely eri toimijoiden yhteiselle luontotyyppitie-
don alustalle  

FEO-hankkeessa tehdään tarkempi vaatimusmäärittely ja tarveselvitys 
vaihtoehdoista luontotyyppitiedon toimijoiden yhteiselle alustalle tai 
muulle ratkaisulle luontotyyppitiedon jakelun ja hyödyntämisen sujuvoit-
tamiseksi, mahdollisuuksien mukaan nykyratkaisuja hyödyntäen. 

Selvityksessä huomioidaan ratkaisun käytettävyys eri käyttäjäryhmille ja 
tunnistetaan mahdolliset päällekkäisyydet tiedonhallinnassa sekä erityi-
sesti arvioidaan eri ratkaisujen toteutuksen ja ylläpidon kustannukset. 

Huom: FEO-hankkeen rahoitus on riittämätön raportissa kuvatun tieto-
alustan rakentamiseen ja ylläpidon kustannuksiin, joten mahdollinen 
luontotyyppialustan toteutus vaatii oman hankkeensa ja ylläpito oman 
vastuutahonsa. 

 

Aineistojen saatavuus: haaste 3 

Kunnissa kerätään paljon luonto-
tyyppeihin liittyvää tietoa, joka 
ei kuitenkaan päädy yleiseen 
käyttöön. 

Selvitys kuntien luontotiedon käyttöön saamisesta 

FEO-hankkeessa tehdään selvitys kuntien luontotietojen käyttöön saami-
sen mahdollisista toteutusvaihtoehdoista ja ohjeistus kunnille luontotie-
tojen keräämiseen ja käsittelyyn. Tämä työ liittyy edellisen kohdan luon-
totyyppitiedon alustan selvityskokonaisuuteen. 

Huom: kuntien aineistojen käyttöön saamiseksi saatetaan tarvita toimin-
tamalli ja rahoitus FEO:n ulkopuolelta. 
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Aineistojen saatavuus: haaste 4 

Osa luontotyyppien uhanalai-
suusarvioinneissa tarvittavista 
aineistoista täytyy hankkia 
muilta toimijoilta aikaa vievillä 
tietopyynnöillä. 

 

Suositus: Jatkuvasti voimassa olevat sopimukset luontotyyppityössä 
tarvittavien tietoaineistojen käytölle  

Suosituksena, että luontotyyppityöhön tarvittavat aineistot julkaistaisiin 
lähtökohtaisesti avoimena, tai luodaan pitkäkestoisemmat tai jatkuvat 
sopimukset luontotyyppityön tärkeimpien aineistojen yhteiskäytöstä toi-
mijoiden välille. 

Aineistojen saatavuus: haaste 5 

Aineistojen kattavuuden ja ajalli-
sen jatkuvuuden takaamiseksi 
tarvittaisiin kansallista ohjausta 
ja parempaa resursointia seu-
rantoihin. 

 

Suositus: Arviointien välisen ajan parempi resursointi, kansallista oh-
jausta ja lisää yhteistyötä luontotyyppien seurannan kehittämiseen 

Suosituksena, että luontotyyppiaineistojen kattavuuden ja ajallisen jatku-
vuuden takaamiseksi tarvittaisiin kansallista ohjausta ja resursointia seu-
rantojen kehittämiseen, tiedonkeruun lisäämiseen erityisesti luontotyyp-
pien laatua mutta myös niiden esiintymistä koskien, sekä inventoinneissa 
kerättävän luontotyyppitiedon pakollisuuteen ja laatuun liittyen.  

Suosituksena myös pidemmän aikavälin suunnitelma puuttuvan / van-
hentuneen luontotyyppitiedon keräämisestä, pitkäaikaisen luontotyyppi-
seurannan jatkuvuuden turvaamisesta sekä arviointeihin tarvittavan tie-
don jalostamisesta myös arviointien välillä. Luontotyyppiseuranta teke-
vien tahojen yhteistyötä suositellaan lisättäväksi, jolloin seurantojen sy-
nergiat voisi tunnistaa ja resurssit kanavoida tiedonkeruuseen kokonai-
suutena tehokkaammin. 

Seurannan kehittämisessä tulisi noudattaa vuonna 2021 käynnistetyn LU-
SEK-hankkeen suosituksia. 

 

Aineistojen saatavuus: haaste 6 

Metsähallituksen SAKTI-järjestel-
mää ei ole varsinaisesti suunni-
teltu LuTU- ja direktiiviraportoin-
nin tarpeita tai muiden organi-
saatioiden käyttäjiä ajatellen, 
mutta sieltä saadaan tällä het-
kellä suurin osa luontotyyppien 
uhanalaisuusarvioinnissa käytet-
tävistä aineistoista. 

 

Suositus: ULJAS/Sakti järjestelmän LuTU- ja direktiiviraportointiominai-
suuksien kehittäminen  
 
Suosituksena, että SAKTIn LuTU- ja direktiiviraportointiominaisuuksia ke-
hitetään luontotyyppityön toimijoiden tarpeita kuunnellen, ja tulevan UL-
JAS-sovelluskokonaisuuden uudistamisessa pidetään koko ympäristöhal-
linto tiiviisti mukana, varsinkin SYKE ja ELYt.  
 
 
 

Yhteentoimivuus: haaste 7 

Luontotyyppien uhanalaisuusar-
vioinneissa tarvittavat tiedot ei-
vät ole keskenään yhteentoimi-
via.  

 

 

Luontotyyppityön ydintietojen hallinnan ja yhteentoimivuuden kehittä-
minen FEO-hankkeessa  

FEO-hankkeessa tunnistetaan tärkeimmät LuTU- ja direktiiviraportointien 
aineistot (ydintiedot) ja niiden yhteentoimivuuden haasteet sekä kehittä-
mistoimenpiteet, jotka on mahdollista toteuttaa hankkeen aikana tai an-
taa suosituksena muille luontotyyppityön toimijoille. 

FEO:ssa tarjotaan tukea tunnistettujen luontotyyppityön ydintietojen 
konvertoinnin automatisoinnille ja siihen liittyvän prosessin dokumen-
toinnille. 
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Yhteentoimivuus: haaste 8 

Luontotyyppien määritelmät 
olisi jatkossa järkevää yhdenmu-
kaistaa jo aineistoa kerättäessä, 
jotta aineistot olisivat lähtökoh-
taisesti yhteentoimivia ja siten 
hyödynnettävissä uhanalaisuus-
arvioinneissa. 

 

Suositus: Luontotyyppityön toimijoiden välille yhteistyöryhmä edistä-
mään aineistojen yhteentoimivuutta  

Suosituksena, että perustetaan organisaatioidenvälinen yhteistyöryhmä 
luontotyyppitiedon yhteentoimivuuden pidemmän tähtäimen kehittämi-
seen. 

Yhteistyöryhmä voi esimerkiksi edistää luontotyyppityön yhteistä ydintie-
donhallintaa, aineistojen harmonisointia sekä määrittely- ja sanasto-
työtä. Yhteiset sanastot, tietomallit ja koodistot kootaan esim. yhteentoi-
mivuusalustalle ja varmistetaan tätä kautta yhteinen perusta tiedon jaka-
miselle. 

Yhteistyöryhmän suositellaan myös ylläpitävän luontotyyppitiedon koko-
naisarkkitehtuurin ajantasaisuutta ja tarkentamaan sitä tarpeellisilta 
osin. 

Arviointityön prosessit ja doku-
mentointi: haaste 9 

Luontotyyppien uhanlaisuusarvi-
oinnin sekä siihen liittyvän ai-
neistojen käsittelyn dokumen-
tointiin tarvitaan ohjeistus ja 
alusta. 

Uhanalaisuusarviointien ja luontotyyppitiedon käytön dokumentoinnin 
kehittäminen  

FEO-hankkeessa luodaan kuvausjärjestelmä ja ohjeistus luontotyyppi-
työssä tehtävän aineistojen käsittelyn prosessipolun dokumentointiin. Li-
säksi selvitetään ja kehitetään ratkaisuja LuTU-arviointiprosessin doku-
mentointiin. 

 

Arviointityön resurssit: haaste 
10 

Luontotyyppiarviointeihin on 
tarve saada jatkuvampaa resur-
sointia ja erityisesti lisää sih-
teeri-, paikkatieto- ja data-asian-
tuntijaresursseja. 

Suositus: Arviointien ja raportointien parempi henkilöresursointi, tek-
nisen tuen resursointi  

Suosituksena LuTU- ja direktiiviraportointien jatkuvampi resursointi ja 
henkilöresurssien riittävyyden parempi varmistaminen. Raportointivai-
heeseen tarvitaan lisää sihteereitä niin, ettei yhden ihmisen työtaakka 
kasva liian suureksi, sekä teknisen tuen resursseja: lisää paikkatieto-osaa-
jia ja data-asiantuntija osaksi hanketta. 
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