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1. Poronhoidon paikkatiedot
Palvelupaketti on suunniteltu erityisesti paliskunnille, poronhoidon asiantuntijoille,
maankäytön suunnittelijoille, kaavoittajille ja tutkijoille.
Tavoite
Palvelupaketin tavoitteena on tarjota taustatietoa poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisistä alueista ja reiteistä. Aineisto on kerätty Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja
paliskuntien yhteistyönä osana Poronhoidonpaikkatiedot ja työkalut maankäytön
suunnitteluun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa kestäviin ja
monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä poronhoitoalueella sekä edistää eri
elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous
ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Sisältö
Palvelupaketti kokoaa Liiterissä valmiiseen aloitusnäkymään poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisiä kohteita, reittejä ja alueita.
Palvelupaketin oletussisältö
Osa palvelupakettiin kootusta sisällöstä on tuotu valmiiksi aloitusnäkymään.
Karttatasot (Valitut tasot -välilehti):









Syyskierto
Kevätkierto
Paliskunnan hallinnollinen alue
Kevätlaidunalue
Syyslaidunalue
Kesälaidunalue
Talvilaidunalue
Taustakarttasarja

Palvelupaketin muu sisältö
Palvelupaketti sisältää myös aineistoja, jotka eivät oletuksena näy aloitusnäkymässä.
Karttatasot (Palvelupaketin tasot -välilehti):




Aidat ja aita-alueet
o Erotusaita
o Erotusaita-alue
o Esteaita
o Kokoamisalue
o Laidunaita
o Pyyntiaita
o Rautatie-esteaita
o Siirtoaita
o Siirtoaita-alue
o Työaita
o Valtakunnan esteaita
Laidunalueet
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o Jäkälälaidunalue
o Kesälaidunalue
o Kevätlaidunalue
o Luppolaidunalue
o Paras kesälaidunalue
o Paras talvilaidunalue
o Syyslaidunalue
o Talvilaidunalue
o Vain talvilaidunalue
Lumenpaksuus
o Ohutluminen alue
o Paksuluminen alue
Paliskuntien rajat
o Paliskunnan hallinnollinen alue
o Paliskunnan toiminnallinen alue
Porokolarialue
o Porokolarialue
Reitit
o Kevätkierto
o Kuljetusreitti
o Syyskierto
Veräjät ja kämpät
o Kämppä
o Veräjä

Tilastot (Palvelupaketin tilastot -välilehti):
 Paliskuntien poromäärät
o Suurin sallittu määrä
o Eloporot
o Teurasporot
o Lukuporot
 Poronomistajien määrä
 Tuhot
o Petojen tappamat
 Yhteensä
 Susi
 Karhu
 Ilves
 Ahma
 Tunnistamaton suurpeto
o Liikenteen aiheuttamat tuhot
 Auton alle jääneet
 Junan alle jääneet
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2. Poronhoidon tilastotiedot
Palvelupaketti on suunniteltu erityisesti paliskunnille, poronhoidon asiantuntijoille,
maankäytön suunnittelijoille, kaavoittajille sekä tutkijoille.
Tavoite
Palvelupaketin tavoitteena on tarjota tilastotietoa poronhoitoon liittyen. Tilastot ovat
Paliskuntain yhdistyksen kokoamia, ja ne julkaistaan vuosittain Poromies -lehdessä.
Paliskuntakohtaisten tilastojen lisääminen Liiteriin on toteutettu osana
Poronhoidonpaikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT) -hanketta.
Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa kestäviin ja monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin
pääsemistä poronhoitoalueella sekä edistää eri elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan
tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Sisältö
Palvelupaketti kokoaa Liiterissä valmiiseen aloitusnäkymään poronhoidon tilastoja
paliskunnittain.
Palvelupaketin oletussisältö
Osa palvelupakettiin kootusta sisällöstä on tuotu valmiiksi aloitusnäkymään.
Tilastot:


Paliskuntien poromäärät
o Lukuporot

Palvelupaketin muu sisältö
Palvelupaketti sisältää myös aineistoja, jotka eivät oletuksena näy aloitusnäkymässä.
Tilastot (Palvelupaketin tilastot -välilehti):






Paliskuntien poromäärät
o Suurin sallittu määrä
o Eloporot
o Teurasporot
o Lukuporot
Poronomistajien määrä
o Lukumäärä
Tuhot
o Petojen aiheuttamat
o Liikenteen aiheuttamat tuhot
Laidunluokitus
o Yhdistetyt porolaidunluokat
 Jäkälälaitumet
 Louhikkoiset tunturipaljakat
 Luppolaitumet (kaikki)
 Luppolaitumet (tuoreet ja kuivahkot)
 Pelto ja rakennettu maa
 Rakka ja mineraalimaa
 Suot
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 Varpu-, lehti- ja ruoholaitumet
 Vesi
o Laajempi kasvillisuus- ja maastoluokitus
 Tuoreet ja kuivahkot kankaat
 Hakkuualue ja taimikko
 Lehtipuustoiset ja vesoittuneet alueet
 Nuori metsä
 Tunturikoivikko
 Varttunut ja vanha metsä
 Kuivat ja karut kankaat
 Hakkuualue ja taimikko
 Nuori mäntymetsä
 Tunturikoivikko
 Varttunut ja vanha metsä
 Muut
 Avosuo
 Jäkäläinen tunturikangas
 Louhikkoinen tunturipaljakka
 Maatalousmaa
 Ojitettu suo
 Puustoinen suo
 Rakennettu maa
 Rakka ja mineraalimaapaljastuma
 Varpuvaltainen tunturikangas
 Vesistö
Infrastruktuurin ja maankäytön peitto- ja vaikutusalueet
o Peittoalueet
o Lievän vaikutuksen alue
 Alkutalvi
 Kevät-talvi
 Kesä-syksy
o Voimakkaan vaikutuksen alue
 Alkutalvi
 Kevät-talvi
 Kesä-syksy

Karttatasot (Palvelupaketin tasot -välilehti):







Aidat ja aita-alueet
o Erotusaita
o Erotusaita-alue
o Kokoamisalue
Paliskuntien rajat
o Paliskunnan hallinnollinen alue
Porokolarialue
Veräjät ja kämpät
o Kämppä
o Veräjä
Taustakartta
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3. Laidunalueet ja kierrot
Palvelupaketti on suunniteltu erityisesti paliskunnille, poronhoidon asiantuntijoille,
maankäytön suunnittelijoille, kaavoittajille ja tutkijoille.
Tavoite
Palvelupaketin tavoitteena on tarjota taustatietoa poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisistä laidunalueista ja reiteistä. Aineisto on kerätty Luonnonvarakeskuksen
(LUKE) ja paliskuntien yhteistyönä osana Poronhoidonpaikkatiedot ja työkalut maankäytön
suunnitteluun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa kestäviin ja
monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä poronhoitoalueella sekä edistää eri
elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous
ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Sisältö
Palvelupaketti kokoaa Liiterissä valmiiseen aloitusnäkymään poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisiä reittejä ja alueita.
Palvelupaketin oletussisältö
Osa palvelupakettiin kootusta sisällöstä on tuotu valmiiksi aloitusnäkymään.
Karttatasot (Valitut tasot -välilehti):








Syyskierto
Kevätkierto
Paliskunnan hallinnollinen alue
Kevätlaidunalue
Syyslaidunalue
Kesälaidunalue
Talvilaidunalue

Palvelupaketin muu sisältö
Palvelupaketti sisältää myös aineistoja, jotka eivät oletuksena näy aloitusnäkymässä.
Karttatasot (Palvelupaketin tasot -välilehti):







Aidat
o Esteaita
o Laidunaita
Laidunalueet
o Kevätlaidunalue
o Syyslaidunalue
o Kesälaidunalue
o Talvilaidunalue
Paliskuntien rajat
o Paliskunnan hallinnollinen alue
Syys- ja kevätkierto
o Syyskierto
o Kevätkierto
Taustakartta
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4. Rakennelmat ja kuljetusreitit
Palvelupaketti on suunniteltu erityisesti paliskunnille, poronhoidon asiantuntijoille,
maankäytön suunnittelijoille, kaavoittajille ja tutkijoille.
Tavoite
Palvelupaketin tavoitteena on tarjota taustatietoa poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisistä rakennelmista ja reiteistä. Aineisto on kerätty Luonnonvarakeskuksen
(LUKE) ja paliskuntien yhteistyönä osana Poronhoidonpaikkatiedot ja työkalut maankäytön
suunnitteluun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa kestäviin ja
monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä poronhoitoalueella sekä edistää eri
elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous
ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Sisältö
Palvelupaketti kokoaa Liiterissä valmiiseen aloitusnäkymään poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisiä reittejä ja rakennelmia.
Palvelupaketin oletussisältö
Palvelupaketin kaikki sisältö on tuotu valmiiksi aloitusnäkymään.
Karttatasot (Valitut tasot –välilehti):














Erotusaita
Erotusaita-alue
Esteaita
Kuljetusreitti
Pyyntiaita
Rautatie-esteaita
Siirtoaita
Siirtoaita-alue
Työaita
Valtakunnan esteaita
Kämppä
Veräjä
Paliskunnan hallinnollinen alue

5. Liikenne ja poronhoito
Palvelupaketti on suunniteltu erityisesti paliskunnille, poronhoidon asiantuntijoille,
maankäytön suunnittelijoille, kaavoittajille ja tutkijoille.
Tavoite
Palvelupaketin tavoitteena on tarjota taustatietoa poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisistä alueista ja reiteistä yhdistettynä paliskuntien ilmoittamiin porokolarialueisiin
ja Liikenneviraston liikennemäärät-aineistoon. Poronhoidon paikkatietoaineisto on kerätty
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja paliskuntien yhteistyönä osana Poronhoidonpaikkatiedot
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ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on
helpottaa kestäviin ja monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä
poronhoitoalueella sekä edistää eri elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa
rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Sisältö
Palvelupaketti kokoaa Liiterissä valmiiseen aloitusnäkymään poronhoitoon ja liikenteeseen
liittyviä aineistoja.
Palvelupaketin oletussisältö
Osa palvelupakettiin kootusta sisällöstä on tuotu valmiiksi aloitusnäkymään.
Karttatasot (Valitut tasot -välilehti):








Liikennemäärät
Porokolarialue
Kevätkierto
Syyskierto
Paliskunnan hallinnollinen alue
Paras kesälaidunalue
Paras talvilaidunalue

Palvelupaketin muu sisältö
Palvelupaketti sisältää myös aineistoja, jotka eivät oletuksena näy aloitusnäkymässä.
Karttatasot (Palvelupaketin tasot -välilehti):









Laidunalueet
o Kesälaidunalue
o Kevätlaidunalue
o Paras kesälaidunalue
o Paras talvilaidunalue
o Syyslaidunalue
o Talvilaidunalue
Liikenne
o Kevyen liikenteen väylä
o Liikennemäärät
o Rataverkko
o Rautatieliikennepaikat
o Tieluokat
Paliskuntien rajat
o Paliskunnan hallinnollinen alue
Porokolarialueet
o Porokolarialue
Syys- ja kevätkierto
o Kevätkierto
o Syyskierto
Taustakartta

8

29.8.2019

6. Poronhoito ja luonnonsuojelualueet
Palvelupaketti on suunniteltu erityisesti paliskunnille, poronhoidon asiantuntijoille,
maankäytön suunnittelijoille, kaavoittajille ja tutkijoille.
Tavoite
Palvelupaketin tavoitteena on tarjota taustatietoa poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisistä alueista ja reiteistä yhdistettynä Metsähallituksen luonnonsuojelu- ja
erämaa-alueaineistoon. Poronhoidon paikkatietoaineisto on kerätty Luonnonvarakeskuksen
(LUKE) ja paliskuntien yhteistyönä osana Poronhoidonpaikkatiedot ja työkalut maankäytön
suunnitteluun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa kestäviin ja
monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä poronhoitoalueella sekä edistää eri
elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous
ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Sisältö
Palvelupaketti kokoaa Liiterissä valmiiseen aloitusnäkymään poronhoitoon ja
luonnonsuojeluun liittyviä aineistoja.
Palvelupaketin oletussisältö
Osa palvelupakettiin kootusta sisällöstä on tuotu valmiiksi aloitusnäkymään.
Karttatasot (Valitut tasot -välilehti):









Paliskunnan hallinnollinen alue
Kevätkierto
Syyskierto
Paras kesälaidunalue
Paras talvilaidunalue
Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet
Kesälaidunalue
Talvilaidunalue

Palvelupaketin muu sisältö
Palvelupaketti sisältää myös aineistoja, jotka eivät oletuksena näy aloitusnäkymässä.
Karttatasot (Palvelupaketin tasot -välilehti):



Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet
o Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet
Poronhoito
o Kesälaidunalue
o Kevätlaidunalue
o Syyslaidunalue
o Talvilaidunalue
o Kevätkierto
o Syyskierto
o Paliskunnan hallinnollinen alue
o Paras kesälaidunalue
o Paras talvilaidunalue
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7. Poronhoito ja muu maankäyttö (karttatasot)
Palvelupaketti on suunniteltu erityisesti paliskunnille, poronhoidon asiantuntijoille,
maankäytön suunnittelijoille, kaavoittajille ja tutkijoille.
Tavoite
Palvelupaketin tavoitteena on tarjota taustatietoa poronhoidon näkökulmasta
merkityksellisistä alueista ja reiteistä yhdistettynä muita maankäyttömuotoja kuvaaviin
aineistoihin. Poronhoidon paikkatietoaineistot on kerätty Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja
paliskuntien yhteistyönä osana Poronhoidonpaikkatiedot ja työkalut maankäytön
suunnitteluun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa kestäviin ja
monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä poronhoitoalueella sekä edistää eri
elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous
ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Sisältö
Palvelupaketti kokoaa Liiterissä valmiiseen aloitusnäkymään poronhoidon ja muiden
maankäyttömuotojen aineistoja.
Palvelupaketin oletussisältö
Osa palvelupakettiin kootusta sisällöstä on tuotu valmiiksi aloitusnäkymään.
Karttatasot (Valitut tasot -välilehti):







Kiinteistötunnukset
Kuljetusreitti
Erotusaita
Kiinteistöjaotus
Erotusaita-alue
Corine-maankäyttö ja maanpeite

Palvelupaketin muu sisältö
Palvelupaketti sisältää myös aineistoja, jotka eivät oletuksena näy aloitusnäkymässä.
Karttatasot (Palvelupaketin tasot -välilehti):




Kaavoitus
o Asemakaavatilanne (kuntien rajapinnoista)
o Asemakaavoitetun alueen lievealue
o Asemakaavojen hakemisto (ELY-keskuksista)
o Asemakaavojen hakemisto (kuntien rajapinnoista)
o ELY-keskuksen poikkeamispäätökset
o Kunnan alueelliset suunnittelutarveratkaisut (ELY-keskuksista)
o Kunnan poikkeamispäätökset (ELY-keskuksista)
o Kunnan suunnittelutarveratkaisut (ELY-keskuksista)
o Maanalaisten asemakaavojen hakemisto (ELY-keskuksista)
Liikenne
o Liikennemäärät
o Maastoliikenteen rajoitusalueet
o Nopeusrajoitus
10

29.8.2019










o Rataverkko
o Rautatieliikennepaikat
o Tieliikenneonnettomuudet
Maakuntakaavoitus
o Itä-Lapin maakuntakaava (useita tasoja)
o Kainuun 1. vaihemaakuntakaava
o Kainuun maakuntakaava 2020 (useita tasoja)
o Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaava (useita tasoja)
o Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava (useita tasoja)
o Länsi Lapin maakuntakaava
o Pohjois-Lapin maakuntakaava (useita tasoja)
o Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (useita tasoja)
o Rovaniemen maakuntakaava (useita tasoja)
o Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava (useita tasoja)
o Tunturi-Lapin maakuntakaava (useita tasoja)
Maankäyttö
o Corine-maankäyttö ja maanpeite (useita vuosia)
Poronhoito
o Erotusaita
o Erotusaita-alue
o Esteaita
o Joen ylityspaikka
o Kokoamisalue
o Laidunaita
o Pyyntiaita
o Rautatie-esteaita
o Siirtoaita
o Siirtoaita-alue
o Työaita
o Valtakunnan esteaita
o Jäkälälaidunalue
o Kesälaidunalue
o Kevätlaidunalue
o Luppolaidunalue
o Paras kesälaidunalue
o Paras talvilaidunalue
o Syyslaidunalue
o Talvilaidunalue
o Vain talvilaidunalue
o Ohutluminen alue
o Paksuluminen alue
o Paliskunnan hallinnollinen alue
o Porokolarialue
o Kevätkierto
o Kuljetusreitti
o Syyskierto
o Kämppä
o Veräjä
Rakennukset ja kiinteistöt
o Kiinteistöjaotus
o Kiinteistötunnukset
o Rakennusluvat (RHR)
o Valmiit rakennukset (RHR)
Väestö
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o Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km (useita vuosia)
o Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km (useita vuosia)
Yhdyskuntarakenne
o Asuinalueet
o Harva ja tiheä taajama-alue
o Kaupunki-maaseutu -luokitus
o Kylät ja pienkylät
o Taajaman lievealue
o Taajamat
o Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

8. Poronhoito ja muu maankäyttö (tilastot)
Palvelupaketti on suunniteltu erityisesti poronhoidon asiantuntijoille, maankäytön
suunnittelijoille, kaavoittajille sekä tutkijoille.
Tavoite
Palvelupaketin tavoitteena on tarjota tilastotietoa eri maankäyttömuotoihin liittyen
paliskunnittain. Palvelupaketti on tehty osana Poronhoidonpaikkatiedot ja työkalut
maankäytön suunnitteluun (TOKAT) -hanketta. Hankkeen yleistavoitteena on helpottaa
kestäviin ja monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä poronhoitoalueella sekä
edistää eri elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla
porotalous ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet.
Sisältö
Palvelupaketti kokoaa Liiterissä valmiiseen aloitusnäkymään poronhoidon ja muiden
maankäyttömuotojen aineistoja.
Palvelupaketin oletussisältö
Osa palvelupakettiin kootusta sisällöstä on tuotu valmiiksi aloitusnäkymään.
Tilastot:


Maankäyttö
o Maatalousalueet [%]

Palvelupaketin muu sisältö
Palvelupaketti sisältää myös aineistoja, jotka eivät oletuksena näy aloitusnäkymässä.
Kaikki palvelupaketin tilastot:




Liikenne
o Tie- ja katuverkoston pituus
 Pituus
 Pituus maapinta-alaa kohti
Maankäyttö
o Pinta-ala
 Asuintalojen alueet
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 Teollisuuden ja palveluiden alueet
 Liikenne-, satama- ja lentokenttäalueet
 Maa-ainesten ottoalueet ja kaatopaikat
 Urheilu- ja vapaa-ajan alueet
 Kesämökkialueet
 Maatalousalueet
 Metsät ja muut luonnonalueet
o Prosentti
 Asuintalojen alueet
 Teollisuuden ja palveluiden alueet
 Liikenne-, satama- ja lentokenttäalueet
 Maa-ainesten ottoalueet ja kaatopaikat
 Urheilu- ja vapaa-ajan alueet
 Kesämökkialueet
 Maatalousalueet
 Metsät ja muut luonnonalueet
Väestön määrä
o Väkiluku
 Lukumäärä
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