
ProAgria Etelä-Suomi 

10.10.2014 

Avoin paikkatieto viljelijän avuksi 

9.10.2014 
Hämeenlinna 



Päivän ohjelma 

9.00 Kahvitarjoilu 
 
9.30 Avaus 
Huomisen hämäläinen maatila- hankkeen ympäristöosion ja päivän aiheen esittely maisemasuunnittelija 
Katriina Koski, ProAgria Etelä-Suomi / MKN Maisemapalvelut  
 
9.40 Museoviraston paikkatietoaineisto, mitä löytyy netistä, miten voidaan käyttää, miten vaikuttaa 
maankäyttöön. 
Eeva-Liisa Schulz, intendentti, Museovirasto 
Minna Ryyppö, paikkatietoasiantuntija, Museovirasto 
 
10.30 Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ELY-keskusten paikkatietoaineistot, mitä löytyy netistä, mitä 
tarkoittavat maankäytölle, miten aineistoja voidaan käyttää, esimerkiksi tilan sijainti maakunnallisesti tai 
valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, peltojen sijainti pohjavesialueella. 
 
11.00 Avoimet paikkatietoaineistot ja kartat, saatavuus ja käyttömahdollisuudet 
 
11.45 Keskustelu 
 
12.00 Päätös 



Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja ELY-keskusten 
paikkatietoaineistot 

• Ympäristöhallinnon paikkatietoaineisto OIVA 
http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/paikkatieto.htm 
 
• Palvelu on maksuton 
• Latauspalvelu LAPIO paikkatietoainestoa (shp-tiedostona) 
• Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä 

palvelun nimi, mahdolliset muut tiedon lähteet sekä aineiston 
palvelusta ottamisen ajankohta. Oikeat lähteet on mainittu 
kunkin aineiston kohdalla palvelussa.  

 

http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/paikkatieto.htm


• Karpalo-karttapalvelu 



Pohjavesialueet 
• Pohjavesialue tulee ottaa huomioon, jos pelto sijaitsee pohjavesialueella.  
• Viljelijät saavat MAVIsta kartat, joista näkyy pohjavesialueiden rajat ja esim. 

NATURA-alueet.  
• Jos peltoa on pohjavesialueella, niin viljelijät voivat hakea pohjavesialueiden 

peltoviljelyn eritystukea ELY-keskukselta. 
• Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaisesti (Ympäristöministeriö 

2010) uusia eläinsuojia tai lantaloita ei tulisi perustaa vedenhankintaa 
varten tärkeille tai soveltuville pohjavesialueille. Myöskään merkittäviä 
eläinsuojien tai lantaloiden laajennuksia ei suositella tehtäväksi 
pohjavesialueille. Pohjavesialueilla lupaharkinta tehdäänkin aina tapaus-
kohtaisesti. 

• Peltolohkojen pohjavesialueilla sijaitseville osille ei tulisi levittää lietelantaa, 
virtsaa, pesuvesiä, käsiteltyjä jätevesiä, käsiteltyjä puhdistamo- tai 
sakokaivolietteitä, puristenestettä tai muutakaan nestemäistä orgaanista 
lannoitetta.  

• Kuivalantaa voidaan levittää pohjavesialueen ulkorajan ja pohjavesialueen 
varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle keväällä, kun lanta 
mullataan mahdollisimman nopeasti.  

• Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää lannoitteena 
pohjavesialueilla sijaitsevilla pelloilla, jos esimerkiksi maaperätutkimukset 
tai riittävät tiedot pohjavesialueista osoittavat, ettei käytöstä aiheudu 
pohjaveden laadulle riskiä.  

• Riittävien maaperätutkimusten tekeminen on ensisijaisesti 
toiminnanharjoittajan vastuulla.  

• Muita kuin orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää pohjavesialueella kasvin 
ravinnetarpeen edellyttämiä määriä. 
 



Luonnonsuojelualueet 

• Maanomistajan kanssa on neuvoteltu suojelualueen perustamisesta 
sekä sovittu rauhoitusmääräyksistä ja korvauksista.  
– Jos kyseessä on vanha rauhoitus ja alueen omistaja on vaihtunut, ELY-

keskuksesta saa kopion rauhoituspäätöksestä. Siinä kerrotaan, mitä 
suojelualueella saa tehdä ja mitä ei.  

– Korvaus on kertakorvaus, joka maksetaan päätöksen tultua 
lainvoimaiseksi.  

• Maanmittauslaitos merkitsee karttoihin luonnonsuojelualueina 
myös suojeltuna luontotyyppinä rajatut alueet.  
– Ne perustuvat eri lakipykäliin kuin luonnonsuojelualueen 

perustaminen. Perustamismenettely on toisenlainen eikä 
maanomistajan hyväksymistä tarvitse olla. Ainoa rajoitus on laissa 
oleva maininta: ”ei saa muuttaa niin, että ominaispiirteiden säilyminen 
vaarantuu”. 

– Ei korvausta, ellei merkityksellisen haitan kynnys ylity. 
– Metsänkäyttöilmoitus, ELY-keskus arvioi voiko suunnitellun hakkuun 

tehdä ja antaa tarvittaessa ohjeita tekotavasta 
 



Natura-alueet 

• Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on suojeltava siten, että lain 
säätämät suojelutavoitteet toteutuvat. Alueesta riippuen tämä tapahtuu 
esimerkiksi luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-aineslain, 
koskiensuojelulain tai metsälain mukaan.  

• Jos Natura-alueen tavanomaista maankäyttöä joudutaan voimakkaasti 
rajoittamaan, suojellaan alue luonnonsuojelulailla. Siinä säädetään myös 
maanomistajalle maksettavista korvauksista. 

• Alueellisesta ELY-keskuksesta saa lisätietoa  
• http://www.ym.fi/fi-

fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet 
 

http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet
http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet


Arvokas kallioalue 

• Kunnan lupaviranomainen pyytää alueellisesta ELY-
keskuksesta lausuntoa 

• http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen
_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit 

• Inventoidut alueet eivät ole juridisia vaan viranomaistyökaluja  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit


Arvokas moreenimuodostuma 

• Moreenimuodostumien taloudellinen käyttö on vielä varsin vähäistä, 
mutta tulevaisuudessa myös moreenimuodostumista saatavalla 
kiviaineksella korvataan hupenevia luonnonsoravaroja.  

• Moreeniaineksen ottamista sääntelee maa-aineslaki.  
• Maa-ainesten ottoluvista päättää kunta.  
• Maa-aineslain lupaharkinnassa on varmistettava mm. ettei maa-

ainesten ottaminen tuhoa luonnon merkittäviä kauneusarvoja tai 
erikoisia luonnonesiintymiä.  

• Lupahakemuksesta on pyydettävä ELY-keskuksen lausunto mm. silloin, 
jos alueella on maa-aineslain 7 §:n tarkoittamaa valtakunnallista tai 
muutoin huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta.  

• Maakunnan liiton lausunto on pyydettävä, jos alueella on huomattavaa 
merkitystä maakuntakaavoituksen kannalta. 

• http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Moreenimuodostumat 

 
 
 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Moreenimuodostumat
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Moreenimuodostumat


Harjujensuojelualue ja muut 
luonnonsuojeluohjelmat 
• Luonnonsuojeluohjelmat laatii ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö 

tiedottaa niiden valmistelusta ja kuulee niitä, joita asia koskee. Suomessa on 
kuusi valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa: http://www.ym.fi/fi-
fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojeluohjelmat 

 
• soiden 
• lintuvesien 
• harjujen 
• lehtojen 
• rantojen  
• vanhojen metsien suojeluohjelmat 

 
• Harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on laadittu valtakunnallinen 

harjujensuojeluohjelma. Ohjelmassa on 159 harjualuetta, joiden maapinta-ala 
on noin 97 000 hehtaaria. 

• Suojeltavien harjujen luonnontilaa ja maisemakuvaa ei saa heikentää 
esimerkiksi maa-ainesten ottamisella. Harjujen suojelu perustuu pääasiassa 
maa-aineslakiin ja -asetukseen. 

 

http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojeluohjelmat
http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojeluohjelmat


Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
arvokas maisema-alue 
• Maakuntakaavassa ja sitä kautta alemmissa kaavatasoissa 
• Ei ole suojelualue 
• Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi eli 

SOVA on valmistumassa ympäristöministeriössä  
• Tällä hetkellä esim. metsänhoidossa ei erillistä lupamenettelyä 

-> metsänkäyttöilmoitus normaalilla tavalla 



Maakuntakaavat 

• Koko Suomen aineisto löytyy 
KARPALOSTA 

• Lisätietoa oman maakunnan 
maakuntakaavan tilanteesta 
maakuntaliiton sivuilta 
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