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SATJ – suojelualueiden perustamisen 
ja perustietojen hallinnan 
järjestelmä

• Ylläpidetään tiedot valtion ja yksityisistä suojelualueista, 
luonnonsuojeluun varatuista alueista ja luonnonmuistomerkeistä 

• Suojelualueiden perustamisen koko prosessi voidaan hoitaa alusta 
loppuun SATJ:n avulla eri organisaatioissa (ELYt, YM, MH)

Suojelualuehankinnat ja suojelualueiden perustaminen (valtion ja YSA), 
suojelukiinteistöjen muodostaminen, säädösvalmistelu 

• Tuotetaan suojelualuetilastoja ja seurataan luonnonsuojelun toteutuksen 
etenemistä valmiiden raporttien avulla

• SATJn suojellut alueet  -tieto saatavilla avoimesti SYKEn lataus- ja 
rajapintapalvelusta (päivitys kerran vuorokaudessa). 
https://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html
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SAKTI - Suojelualueiden 

kuviotietojärjestelmä

• Luontotyyppi-inventointi (tällä hetkellä 
suojelualueilla n. 780 000 kuviota)

• Perinnebiotooppi-inventointi

• Ennallistamisen ja luonnonhoidon 
suunnittelu

• Virtavesi-inventointi 

• Maastotiedonkeruu

• Raportointi

• SAKTIn biotooppitiedon avaamista 
pilotoitu: Valtion suojelualueiden 
biotooppitiedot 
https://beta.paikkatietoalusta.fi/aineisto/e3aa7b2a-
e6e2-45dc-a29a-b64bcf2aba9f/valtion-
suojelualueiden-biotooppitiedot

• Biotooppikuviot perustana

https://beta.paikkatietoalusta.fi/aineisto/e3aa7b2a-e6e2-45dc-a29a-b64bcf2aba9f/valtion-suojelualueiden-biotooppitiedot


• kuviolla on aluemuotoinen geometria

• kuvioiden muodostama kuvioverkko 

on yhtenäinen

Kuvion ominaisuustiedot



Biotooppitiedot

• Käytössä olevat tietokentät

• Esimerkissä on lehtokuvio

• Lehtokuvioilla pakolliset kentät rajattu

punaisella
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Luonnonsuojelun 
toimenpidesuunnittelu:
SAKTI

• Ennallistamisen ja luonnonhoidon 

suunnittelu tehdään SAKTI-järjestelmässä 

• Suunnitelmaan johdetaan biotooppikuvion 

luontotyyppitiedot ja LajiGIS-järjestelmän 

lajitiedot

• Suunnitelmassa määritetään tavoitteet ja 

tarvittavat toimenpiteet

• Suunnitelma sisältää esitettyjen toimien 

vaikutusten arvioinnin
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Perinnebiotooppi-

kohteet: SAKTI

• Perinnebiotooppikohteille tallennetaan 

valtakunnallisen perinnemaisemainventoinnin 

sekä määräjoin tehtävän 

perinnebiotooppiseurannan laaja tietosisältö

• Valtion ja yksityiset suojelualueet sekä muilla 

yksityismailla sijaitsevat 

perinnebiotooppikohteet
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Johdetaan SAKTIn

biotooppikuvioiden

tietojen perusteella



LajiGIS: lajistotiedon 

hallinta- ja 

ylläpitojärjestelmä

• Lajistokartoitusten ja maastotöiden 
suunnittelu 

• Maa-, meri- ja sisävesikartoitusten ja 
seurantojen tallennus 

Kartoitetut alueet, lajihavainnot - Excel-syöttö

Esim. uhanalaisten lajien peruskartoitukset ja 
seurannat, ennallistettujen soiden 
kasvillisuusseurannat, lajiston yleiskartoitukset 

• SYKEn Hertta Eliölajit -aineisto

• Johdetaan tietoa muihin Uljas-sovelluksiin 
ja Metsähallituksen Metsätalouden Silvia-
järjestelmään

• Maastosovellus käyttöön v. 2021
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Lajistokartoitus: 

LajiGIS

• Esimerkkinä kääpälajiston

kartoitus

• Kartoittajan kulkema reitti

• Reitillä tehdyt lajihavainnot

• Lajihavaintojen tiedot
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LajiGIS : 

esimerkkinäkymä

• Lajihavainnot teemoitettuna

• Taustalla SAKTIn Natura –

luontotyyppitiedot sekä

suojelualuetietoa
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LajiGIS uhanalaisten lajien 

primääritietojärjestelmäksi

• LajiGIS korvaa SYKEn Hertta Eliölajit -tietojärjestelmän 

ympäristöhallinnon uhanalaisten lajien hallinnan 

primääritietojärjestelmänä v. 2020/2021 vaihteessa

• Havaintotietojen tallennus, ylläpito ja laadun valvonta LajiGISissä

• LajiGIS-tietoja siirretään Lajitietokeskukseen (Laji.fi), jota kautta 

tiedot (lajista riippuen) saatavilla joko avoimesti tai 

viranomaisportaalin kautta

© Mira Korpi



Tiedon tallennus

(uhanalaiset: MH, ELYt, SYKE)

LajiGIS

Hertta 

Eliölajit

LajiGIS-

maastosovellus

Laji.fi

Laji.fi viranomaisportaali

(ELYt, SYKE, kunnat…)

Karkeistettu 

aineisto

Karkeistamaton 

aineisto

Aineistopyynnöt

Tiedon selaaminen

Viranomaistiedon laadun varmistamisen  takia 

tärkeää, että viranomaiset tallentavat ja ylläpitävät 

lajitiedon LajiGISissä



PAVE –Rakenteet, 

reitit ja 

arkeologiset  

kohteet

• Rakenteet: rakennukset, 

rakennelmat, sillat ja arkeologiset 

kohteet

• Reitistö: reitit, reitinosat

• Toimenpiteet ja 

toimenpidesuunnitelmat : 

rakenteille ja reitinosille

• Seurannat: kohteiden jätemäärien 

sekä energian- ja vedenkulutuksen 

seuranta

• Kulttuuriperintö : Suojelu-, 

rakennusperintö- ja muut 

kulttuuriarvot

14.6.2020 18– PAVE –



PAVEn

kulttuuriperintökohteiden 

tiedot Museoviraston 

kautta 

• Rajapinta Metsähallitus-Museovirasto: 

Kulttuuriympäristön palveluikkuna 

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/

read/asp/default.aspx

• Retkikartta.fi -palvelusta voi hakea mm. 

Metsähallituksen retkeilyyn sopivia 

kohteita ja palveluita. Palvelu hyödyntää 

mm. PAVEn aineistoja

https://retkikartta.fi/
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SASS –
Suojelualueiden 
suunnittelu-
ja seurantajärjestelmä

• Natura- ja muiden alueiden 

yleissuunnittelu

• Natura-alueiden tilan arviointi 

(NATA)

• Natura 2000 -tietolomakkeiden 

(SDF) ylläpito

• Hoito- ja käyttösuunnitelmien 

(HKS) laatiminen

• Suunnitelmia ja inventointeja 

koskeva vuosisuunnittelu
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Natura-alueiden tila-

arviointi (NATA): SASS

• Tehdään kaikille Suomen manneralueen 

Natura-alueille (1 779 kpl), arvioinnit 

päivitetään määräajoin

• Arvioidaan Natura-aluekohtaisesti 

luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien 

tila sekä suojelutoimenpiteiden riittävyys

• Asetetaan kunkin alueen 

suojeluperusteena olevien luontotyyppien 

ja lajien suojelutavoitteet ja määritellään 

tarvittavat toimenpidetarpeet (esim. 

ennallistamis- ja luonnonhoitotarpeet) 

• NATA-arviointi on olennaisessa roolissa 

Natura-tietolomakkeen (SDF) tietojen 

tarkastuksessa ja ajantasaistamisessa

• SAKTIn luontotyyppitiedot ja LajiGISin

lajitiedot sekä Natura-tietolomakkeen 

tiedot ovat pohjana NATA-arvioinnille



Natura 2000 -alueiden tietolomakkeiden (SDF) ylläpito: SASS

• Natura-tietokantaa ylläpidetään toistaiseksi SYKEssä Access-tietokannassa

• Tiedot ovat myös SASS-järjestelmässä, ja niitä käytetään kaiken 

suunnittelun pohjatietona 

• Tietokannan tiedoista tärkeimpiä ovat mm. keskeiset suojeluperusteet, 

suojelutavoitteet sekä uhkat

• Jatkossa SDF-tietojen päivittäminen tehdään SASSissa hyödyntäen NATA-

arvioinneissa koottuja tietoja



ULJAS-SOVELLUSTEN KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT
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Tilanne 4.9.2019       

Organisaatio LajiGIS SAKTI SASS SATJ PAVE Kaikkiaan 

Ympäristöministeriö 1 5 6 19 2 21 
Suomen 
ympäristökeskus 33 21 19 18  39 

ELY-keskukset 123 130 111 146 35 196 

Metsähallitus, JHT 136 276 228 121 324 453 

Metsähallitus, muut 98 22 8 23 60 149 

Kaikkiaan 391 454 372 327 421 858 

 



www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus


