Liiterin tietosisältö sopimusasiakkaille
Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu. Se kokoaa yhteen pääosin
rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta kuvaavia paikka- ja tilastotietoja.
Sopimusasiakkaat saavat käyttöönsä Liiterin laajan tietosisällön, kaikki
toiminnallisuudet ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR)
aineistojakelun.

Karttatasot
Liiteri sisältää satoja karttatasoja. Vain sopimusasiakkaille ovat tarjolla yleiskaavaaineistot ja yhdyskuntarakenteen seurannan YKR-ruututiedot. Alla esitelty Liiterin
karttatasojen teemat, ja esimerkkejä saatavilla olevista aineistoista:

Hallinnolliset alueet ja
muut aluejaot
Kunnat, Postinumeroalueet,
Työssäkäyntialueet

Kuntakaavoitus
Yleiskaavat, Asemakaavat,
Poikkeaminen ja
suunnittelutarveratkaisut

Kauppa ja palvelut
Vähittäiskaupat,
Oppilaitokset

Kulttuuriympäristö
Erityislaeilla suojellut
rakennusperintökohteet,
Muinaisjäännökset, RKYkohteet,
Maailmanperintökohteet

Lajit ja luontotyypit
Lajihavainnot, Meriluonnon
monimuotoisuus

Liikkuminen ja liikenne
Väylät, Joukkoliikenne,
Liikenneonnettomuudet

Aineisto on osin vain
viranomaiskäytössä (*).

Luonnonvarat
Metsävarat, Kasvupaikan
tyyppi, Kallioperä, Maaperä,
Maa-ainesten otto,
Mineraaliesiintymät ja
kaivokset

Satelliitti- ja ilmakuvat
Taustakartat
Tulvat
Määritetyt tulvat, Tulvariskit

Luonnonsuojelu
Natura-alueet, Suojelualueet,
Luontodirektiivin
luontotyypit

Maakuntakaavoitus
Maakuntakaavat

Maankäyttö ja
maanpeite
Merialuesuunnittelu
Ihmistoiminta ja paineet,
Merialuejako

Poronhoito*
Rakennukset ja
kiinteistöt
ARA-rakennukset*, Valmiit
rakennukset (RHR)*,
Rakennusluvat,
Kiinteistöjaotus

Vesihuolto
Vesistöt
Vesialueet, Vesien laatu

Virkistys- ja
viheralueet
Liikuntapaikat,
Virkistykseen soveltuvat
alueet, Laajat yhtenäiset
luontoalueet, Metsä- ja
suoalueet, Luonnon
ydinalueet

Väestö
Väestöruutuaineisto

Yhdyskuntarakenne
Asuinalueet, Harva ja tiheä
taajama-alue,
Kaupunkiseudut, Kylät ja
pienkylät, Taajamat,
Yhdyskuntarakenteen
vyöhykkeet

Tilastot
Liiteri sisältää yli 1000 tilastoa, jotka on laskettu kuntien tarkkuudelle, ja suurin osa myös
ruututasolle. Erilaisten hallinnollisten alueiden tilastot lasketaan kuntatilastoista.
Joukko tilastoja ja tilastotoimintoja on tarjolla vain sopimusasiakkaille: ei-avoimet
yhdyskuntarakenteen seurannan tilastot (YKR-aineistosta laskettavat), tilastojen laskenta
toiminnallisiin aluejakoihin tai omaan aluejakoon, kohteen puskurointi ja tilaston laskenta
puskurivyöhykkeelle sekä työmatka-analyysi (2-suuntainen). Alla esitelty Liiterin
tilastoteemat ja esimerkkejä aineistoista:
• Asuminen
Asuntokanta, väestö talotyypeittäin, uudet
asunnot, asumistaso, ARA-asuntokanta

• Kaavoitus
Maakunta-, yleis-, asemakaavoitus,
suunnittelutarvealueet

• Kauppa ja palvelut
Vähittäiskaupat, koulut

• Kulttuuriympäristö
Rakennussuojelu, valtakunnallinen rakennettu
kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset,
maisemat

• Liikkuminen ja liikenne
Liikenneverkostot, autojen määrä ja
autonomistus, tieliikenne ja
liikenneonnettomuudet, joukkoliikenne

• Maa-ainesten otto
Ottamisluvat ja ottomäärät

• Maankäyttö
Maankäyttö, maa-pinta-ala

• Poronhoito

• Rakennukset
Rakennuskanta, vapaa-ajan asuinrakennukset,
uudisrakennukset, uudet asuinrakennukset,
energiankulutus ja kasvihuonepäästöt

• Rakentamisen suunnitelmallisuus
Poikkeaminen, suunnittelutarveratkaisut,
alueelliset suunnittelutarveratkaisut,
rakentaminen ja kaava-alueet

• Työpaikat ja työssäkäynti
Työpaikat, työvoima, työpaikkaomavaraisuus,
työmatkat

• Virkistys- ja viheralueet
Virkistykseen soveltuvat alueet, laajat
yhtenäiset luontoalueet, metsä- ja suoalueet,
luonnon ydinalueet, luontoalueiden
pirstoutuneisuus

• Väestö
Määrä, ennuste, tiheys, muutos, ikärakenne,
sukupuoli, asuntokunnat, sosioekonomiset
muuttujat

• Yhdyskuntarakenne
Eheys, asemakaavoitus ja yhdyskuntarakenne,
taajama- ja hajarakentaminen, asuinalueiden
täydennysrakentaminen

Asemakaavojen seurantalomakkeet
Liiterissä ovat käytettävissä kuntien sähköisesti toimittamat asemakaavan
seurantalomakkeet. Niissä on tiivistetty tieto kaavojen sisällöstä ja muutoksesta aiempaan
kaavatilanteeseen: käsittelyvaiheet, aluevarausten pinta-alat ja rakennusoikeudet sekä
rakennussuojelun ja rantarakentamisen.
Kuinka sopimusasiakkaaksi?
https://www.ymparisto.fi/liiteri
alu_tuki@ymparisto.fi

Päivitetty 16.10.2019

YKR-aineisto
Aineiston voi ladata erillisestä palvelusta
(250m ruututiedot), ja sopimusasiakkailla
on tietyin ehdoin mahdollisuus luovuttaa
aineistoa edelleen yhteistyöhankkeissa.

