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Liiteri
Tietopalvelu, jonka avulla eri toimijat voivat hoitaa muun 

muassa maankäytön suunnitteluun ja rakennettuun 
ympäristöön liittyviä tehtäviä ja kansalaiset saavat tietoa 

omasta asuin- ja elinympäristöstään.

Kokoaa yhteen mm. yhdyskuntarakennetta, rakennettua 
ympäristöä ja kaavoitusta kuvaavia paikka- ja tilastotietoja.
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Perustietoa
• Palvelun kehittäminen alkoi yli 10v sitten

• Otettiin käyttöön 2014/2015

• 1.1.2020 lähtien palvelun ylläpito SYKEssä

• Tietosisältö laajenee jatkuvasti. Uusina tietoina muun muassa 
kiertotalouteen ja kuntien ilmastopäästöihin ja liittyviä tilastoja.

• Ytimenä selainpohjainen tietopalvelu
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Muut 
aineistot

Yleiskaavapalvelun 
aineistot

YKR-ruutuaineistot
(250m)

Selainkäyttö:
Karttatasot, tilastot, analyysit

Lataus:
Desktop käyttö, 

tehokäyttö

Liiteri-Palvelukokonaisuus
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Tietosisällöt

Sisällöt  koostuvat SYKEn aineistojen lisäksi mm. Tilastokeskuksen, 
Väestörekisterikeskuksen, MML:n, Liikenneviraston, Museoviraston, ELYjen, 
kuntien, YM:n, ARAn, GTKn ja paliskuntien aineistoista.

• Kaavoitus (mm. yleiskaavayhdelmä, 
asemakaavakooste)

• Maakuntakaavat

• Yhdyskuntarakenne

• Väestö

• Rakennukset ja asuminen 

• Työpaikat ja työssäkäynti

• Liikkuminen ja liikenne

• Kauppa ja palvelut

• Virkistys ja viherrakenne

• Luonnonsuojelu ja luonnonvarat

• Kulttuuriympäristö

• Ympäristöhäiriöt

• Kiertotalous



Toiminnallisuuksia
• Aineistoja ja aiheita voi yhdistellä ja tarkastella itse koottuina teemoina
• Tietoja ja sisältöjä voi laatia kartoiksi ja muiksi visualisoinneiksi
• Erilaisia aluejakoja voi käyttää yhdessä tarkkojen paikkatietoaineistojen kanssa
• Tietoja ja tilastoja voi hakea itse määrittämältä alueelta (rajoittumatta esim. kunnan 

hallinnolliseen alueeseen)
• Pitkät aikasarjat alkavat jopa 1980-luvulta
• Ruututiedot ovat laajasti hyödynnettävissä
• Aloitusnäkymään kootaan räätälöityjä teemapaketteja
• Palveluun sisäänrakennettu tietosuojan tarkistus
• Omat aineistot, työtilat ja jakamismahdollisuudet 
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Tilastot alueluokituksilla 
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Useita toiminnallisia 
alueluokituksia

Tampereen rakennuskannan 
jakautuminen kaupunki-
maaseutu luokituksen 
aluetyyppeihin

Tilaston yhteenveto
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Teemakartat

20 km ruudut

Teemakartta automaattisesti
valitusta tilastosta

Tilastot saatavissa kartalle useissa eri 
ruutukokoluokissa (20 km – 250 metriä)

5 km ruudut1 km ruudut250 m ruudut



Liiteri: käyttäjäryhmät 
• Vieras

– Käytössä Liiterin avoin tietosisältöä ilman rekisteröitymistä ja kirjautumista.

• Rekisteröitynyt käyttäjä
– Käytössä Liiterin avoin tietosisältö rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun. 

– Kirjautunut käyttäjä voi tallentaa Liiteriin omia työtiloja ja aineistoja. Rekisteröityminen ja Liiterin 
käyttö on maksutonta.

• Sopimusasiakas
– Käytössä Liiterin laaja tietosisältö ja kaikki toiminnallisuudet. 

– YKR-aineistojen lataus (250 m ruututiedot)

– Käyttö on maksullista.

– Jakautuvat eri rooleihin aineistojen oikeuksien näkökulmasta.
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Liiteri-käyttäjät
• Käyttäjiä yhteensä noin 1300/kk

• Sopimuskäyttäjäorganisaatioita 93 kpl

• Sopimuskäyttäjätunnuksia 694 kpl

• YKR-aineistohakutunnuksia 122 kpl
(Tilanne syksy 2020)
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Lisätietoa
• Palvelu: http://liiteri.ymparisto.fi

• Lisätietoa, mm. sisältö, ohjeistusta, käyttöehdot, hinnat:

• http://ymparisto.fi/liiteri

• https://www.ymparisto.fi/sv-
FI/Livsmiljon_och_planlaggning/Datasystem_for_den_byggda_miljon

• Liiteri myös Youtubessa ja Twitterissä:

• https://www.youtube.com/channel/UC7XLP6z0AeJ35JVMKiibumA/feed

• @elinymparisto

• Kysy lisää sähköpostilla: alu_tuki@ymparisto.fi
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