
Tietovaranto Tietovarannon käyttötarkoitus

Nimi Kuvaus
AFO, Finto Asiasanarekisteri

Cloudia Hankintojen kilpailutuspalvelu
CRM Asiakastietojärjestelmä
Dream Broker Videoiden editointipalvelu

EDS Ebsco Discovery 
Service

EBSCO Discovery Service on 
kattava hakuratkaisu, joka tekee 
perusteellisesta tutkimuksesta 
helppoa.

ERM Essentials E-aineistojen hallinta

Flinga
Sähköinen valkotaulu, 
kollaboraatioväline

FOTO-mediapankki Kuva-arkisto, media-arkisto

GitHub

Tietokeskusten 
kehitysprojekteissa syntyvän 
ohjelmakoodin yhteiskäyttö ja 
versiointi.

GoToMeeting Videoneuvottelu
Haapastensyrjän 
kameravalvonta

Valvontakameroiden hallinta- ja 
ohjausjärjestelmä, Mirasys

Handi Hankinnat ja laskujen kierrätys

Hankehaavi MMM:n hanketietojen julkaisu

Harava

Karttapohjainen kysely ja 
raportointityökalu tiedonkeruiden 
toteuttamiseen

Helpnet, ElisaVaihde Puhelinvaihteen tietojärjestelmä

Jokioisten 
kulunvalvonta, Esmikko Kulunvalvontajärjestelmä
Jukuri, DSpace, Justus Julkaisutietojen hallinta
Juvenesprint Julkaisujen verkkokauppa

Kieku

Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon 
tietojärjestelmä

Kieku / CGI Ajanhallinta Työaikakirjaukset, leimaukset
Kieku / CGI Palkat Palkanlaskenta

Kieku / eKieku
aka  SAP FIori 
Kiekun mobiilikäyttö

Kieku / Lomakäsittely Lomien käsittely

Kieku / Osaava
aka SAP Success Factors 
Osaamisen hallinta

Kieku / 
Palveluaikalaskenta Palveluaikalaskenta
Kieku / SAP BI Raportointi

Kieku / SAP CATS
Tuntien kohdennus, työaikojen 
kohdennus

Kieku / SAP Fico Taloushallinto
Kieku / SAP HCM Henkilöstöhallinto

Hallinnon 
tietovarannot

Hallinnon tietovarannot 
sisältävät organisaation 
toimintaan liittyviä tietoja.

Tietojärjestelmät, joissa tietovarannon tietoja käsitellään 
ja säilytetään



Kustannuslaskenta Opiferus ja Opaasi
Leia Sähköinen asiakaslehti
Libnet Lehtitilausjärjestelmä
Link Source Linkityspalvelu
Luke.fi Luken verkkosivusto

LukeHaku
Hakupalvelu Masterdata-
tietokannan sisältöön

Luken kulunvalvonta, 
Esmikko

Kulunvalvontajärjestelmä, 
Esmikko, exMetlan toimipaikat

Lukenet.fi Intranet
Lyyti Tapahtumien hallinta

M2 Blue
Matkanhallinta ja 
luottokorttimaksut

Masterdata

Luken hallinnollisen datan 
tietovarasto ja yhteisten 
tietojärjestelmien 
integraatioalusta.

MOT MOT Kielipalvelu

OpenMaint
Omaisuuden hallinta ja 
laiterekisteri

Optimaze Rakennusten ja tilojen hallinta
Projektori Projektinhallintajärjestelmä

Prosessori
Prosessienhallintajärjestelmä 
(BPMS)

Qlik Raportointialusta

Redmine ICT-projektinhallinta

Sisäverkon Git Sisäverkon Git-repositorio

Skype for Business Videoneuvottelu

Systam Respa Virtuaaliaulapalvelu

Sähköinen ajopäiväkirja Sähköinen ajopäiväkirja

Sähköposti Sähköposti

Sähköpostijakelulistat Sähköpostijakelulistat

Teams
Ryhmätyö- keskustelu ja 
videoneuvottelualusta

Tiimeri Ryhmätyöalusta

Top
Itsepalveluportaali / 
Palvelupyynnöt

Työteho / Megaflex Työaikakirjaukset, leimaukset

Verkkolevyt
Luken yhteiset verkkolevyt G, H, 
O, jne

Virta Asianhallinta

VM:n IT-hankesalkku VM:n hankesalkku

Webropol
Kysely ja raportointityökalu 
tiedonkeruiden toteuttamiseen

Kala ja ravut Kaloihin ja rapuihin liittyvän 
koetoiminnan, seurantojen, 
genetiikkan ja jalostuksen 
muodostama 
tietovarantokokonaisuus. Jalo Kalojen valintajalostus



Kalahavainnot.luke.fi / 
Hupisaaret 
vaelluskalaseuranta

Oulun Hupisaarten alueen 
kalaseuranatietojen katselu

Kalahavainnot.luke.fi / 
Hupisaarten 
kalahavaintoilmoituslo
make

Oulun Hupisaarten alueen 
kalahavaintojen ilmoituslomake

Kalahavainnot.luke.fi / 
Kalahavainnot kartalla Kalahavainnot kartalla
Kalahavainnot.luke.fi / 
Kalahavaintoilmoituslo
make Kalahavaintoilmoitukset
Kalahavainnot.luke.fi / 
Longinojan 
taimenseuranta

Longinojan taimenseurannan 
tiedot

Kalahavainnot.luke.fi / 
Tenojoen lohikartat

Tenojoen alueen 
lohikarttapalvelu

Kalahavainnot.luke.fi / 
Vesivoimalaskuri

Laskuria voidaan käyttää pienten 
ja keskisuurten 
vesivoimalaitosten 
päätöksentekotilanteiden 
tukena. Laskurilla voi arvioida 
voimalaitoksen taloudellista 
arvoa.

Kalahavaintojen admin-
käyttöliittymä

Kalahavaintojen vastaanotto, 
hyväksyntä, ylläpito ja selaus

Kalamerkki 
(ilmoituslomake) Kalamerkki-ilmoituslomake

Kalamerkki (SAS-
tietokanta)

Kalamerkkien palautustiedot. 
istutustiedot, integraatio 
Palkeiden laskutukseen, 
íntegraatio postin kiitos-kirjeisiin

Kalanjalostuksen 
sukupuu (Rufco)

Kalanjalostuksen sukupuiden 
hallinta (Rufco-laitteissa)

Kalojen PIT-seuranta
Kalojen PIT-seurantatietojen 
keräys/selaus/katselu

Katiska
Vesiviljelyn 
tuotannonohjausjärjestelmä

Lohi
Kaupallisen kalastuksen lohien ja 
taimien saalisnäytteenotto

Lohilaskuri
Lohen painon ja pituuden 
arviointilaskuri

Metsäinfo / 
Vesistökuormituksen 
seuranta

Metsätalouden 
vesistökuormituksen 
seurantatietojen esittäminen

Sisaalis
Sisävesien ammattikalastuksen 
saalisilmoitusrekisteri

Suomu

Merialueen biologinen 
saalisnäytedata ja sen 
raportointi

Tenojoen lohikartat / 
Admin

Tenojoen lohikarttojen admin-
käyttöliittymä/toiminnot



Kannattavuus ja 
taloudelliset 
seurannat

Alkutuotannon 
kannattavuuteen, 
alkutuotannon tuotteiden 
hintaseurantoihin ja 
suhdannekatsauksiin liittyvä 
tietovarantokokonaisuus.

FADN ennuste- ja 
simulointijärjestelmät

Maa-, puutarha- ja porotalouden 
yrityskohtaiset ennuste-ja 
simulointijärjestelmät.

FADN EU-typologia 
laskentajärjestelmä

Lasketaan tuotantosuunnat, 
tilakokoluokat maa- ja 
puutarhatiloille.

FADN 
kannattavuuskirjanpido
n tarkastusjärjestelmä

Internet-käyttöinen 6000 testin 
laadunhallintajärjestelmä 
kirjanpitoneuvojien ja Luken 
tarkastajien käyttöön.

FADN 
valintasuunnitelma ja 
rekrytointisuunnitelma

Laskentajärjestelmät 
lakisääteisen FADN-
valintasuunnitelman 
tuottamiseen sekä sen mukaisen 
otantasuunnitelman 
tuottamiseen.

Rannikkokalastuksen 
taloustiedot

Rannikkokalastuksen 
kannattavuus

Taloustohtori Noin 90 Taloustohtori-palvelua

Taloustohtori / 
Analyysiympäristö

Noin 90 Taloustohtori-palvelua. 
Analyysijärjestelmiä:  
talouslaskenta, 
kasvihuonekaasulaskenta, 
hiilitaselaskenta, 
painotuslaskenta, tuottavuus, 
maatalouden kokonaislakenta, 
maatalouden keskittymiskehitys, 
tilastollinen testaus, 
rakennekehitysennusteet, 
tuotantosuuntavaihdot, 
Tuotantorakenne, 
vaikutusanalyysit, 
yksikkökustannuslaskenta  jne.

Taloustohtori / 
Raportointiympäristö

Noin 90 Taloustohtori-palvelua. 
Raportointijärjestelmät lähinnä 
aineistojen raportointiin. EU-
jäsenmaiden tulokset, 
PeltoOptimi, maannostiedot, 
kalatalouden eri palvelut, 
turkistalous,  porotalous, 
mehiläistalous, poronlihan 
tuotantokustannus, hunajan 
tuotantokustannus, tilamäärän 
kehitys, laskelmakirjasto, …

Taloustohtori / 
Vertailuympäristö

Noin 90 Taloustohtori-palvelua. 
Tilakohtaiset benchmarkkaus-
raportit vastaajapalautteena 
kirjanpitotiloille



Metsä Metsään liittyvän koetoiminnan, 
seurantojen, genetiikan, 
jalostuksen ja geenivarojen 
muodostama 
tietovarantokokonaisuus. (M)VMI-tiedonkeruu

Kokonaisuuteen kuuluu 
maastotiedonkeruu, tulosten 
laskenta ja monilähteinen VMI.

(M)VMI-tulospalvelu
VMI-aineistojen raportointi ja 
jakelu, karttapalvelu

Aineistontallennus 
kmavain

Kokeellisen metsäntutkimuksen 
aineistontallennus ja ylläpito.

DataIn

DataIn koemetsiköiden 
maastomittaussovellus, joka on 
integroitu DataPuuhun.

DataPuu

DataPuu mahdollistaa Luken 
metsikkökokeisiin liittyvän datan 
tallentamisen, ylläpidon ja 
käytön yhden yhteisen 
käyttöliittymän avulla (ent. 
MaaPuu). DataPuuhun on 
integroitu DataIn-sovellus, KPL-
ohjelma ja R:llä tehdyt graafit.

Emil
Työkalu latvusmassan 
kuormainvaakamittaukseen.

Forest Energy Atlas
Metsäpotentiaalit Itämeren 
alueen maissa kartalla

Kalle

Metsäisten valuma-alueiden 
vesistökuormituksen 
laskentamenetelmä ja ohjelma

Kasvupaikkatyypit

Pelityyppinen palvelu 
kasvupaikkojen tunnistukseen, 
jota käytetään kaikissa 

 metsäalan oppilaitoksissa.
Tehty TAMKin opiskelijoiden 
projektityönä.

KPL

Koealojen peruslaskenta (puu ja 
puustotunnukset), joka on 
integroitu DataPuuhun.

KTJMetsä

Maastokokeiden metatietojen 
hallintajärjestelmä, jonka avulla 
voidaan tarkastella eri 
koesarjojen, kokeiden ja 
koemetsiköiden tietoja ja 
sijaintia kartalla hakutyökalujen 
avulla. Lisäksi järjestelmän avulla 
voidaan hallinnoida 
koemetsiköiden ja koealojen 
toimenpiteitä eri tahojen kanssa.



KTJMetsä / Admin

Maastokokeiden metatietojen 
hallintajärjestelmä, jonka avulla 
voidaan tarkastella eri 
koesarjojen, kokeiden ja 
koemetsiköiden tietoja ja 
sijaintia kartalla hakutyökalujen 
avulla. Lisäksi järjestelmän avulla 
voidaan hallinnoida 
koemetsiköiden ja koealojen 

 toimenpiteitä eri tahojen kanssa.
 
Admin: Hallintokäyttöliittymä 
admin-käyttäjille, jotka voivat 
tilata koealoihin liittyviä 
toimenpiteitä Metsähallitukselta 

 sekä
ylläpitää metsämuuttujia ja 
koodistoja.

KTJMetsä / User

Maastokokeiden metatietojen 
hallintajärjestelmä, jonka avulla 
voidaan tarkastella eri 
koesarjojen, kokeiden ja 
koemetsiköiden tietoja ja 
sijaintia kartalla hakutyökalujen 
avulla. Lisäksi järjestelmän avulla 
voidaan hallinnoida 
koemetsiköiden ja koealojen 
toimenpiteitä eri tahojen kanssa.

Kustaa

KUSTAA-työkalu on metsäisten 
valuma-alueiden 
vesistökuormituksen 
laskentamenetelmä ja ohjelma, 
joka perustuu 
ominaiskuormitusmenetelmään

Marjahavainnot

Marjahavainnot.fi-
verkkopalveluun kerätään eri 
puolilla Suomea tehtyjä 
havaintoja mustikan, puolukan ja 
suomuuraimen kukista, 
raakileista ja kypsistä marjoista.



Metsägeneettinen 
rekisteri

Metsägeneettinen rekisteri 
ylläpitää keskitetysti perustietoja 
metsänjalostuksen, 
metsägeneettisen tutkimuksen ja 
metsäpuiden 
geenivarojensuojelun 
tarvitsemista aineistoista. Näitä 
ovat mm. valitut kantapuut, 
metsänjalostuksen ja 
metsägenetiikan koeviljelykset 
sekä geenireservimetsät. 
Useimpien puulajien kiertoaika 
ylittää tutkijan virkaiän, joten 
tietojen ja menetelmien 
tallettaminen sekä arkistointi 
ovat tärkeä osa työtä.

Metsäinfo
Metsäsektorin julkinen 
palvelukokonaisuus

Metsäinfo / 
Metsätuhoriskikartat

Metsätuhoriskien esittäminen 
kartalla/metstätuhoriskien 
alueellinen laskenta

Metsäinfo / Puuston 
hiilivarasto

Karttapalvelu puuston 
hiilivaraston kokonaismäärän ja 
muutoksen esittämiseksi

Metsäinfo / 
Tuhohyönteisten 
ennustekartat

Lämpösummaan perustuva 
metsäntuhoojien 
yksilönkehityksen arviointi

Metsäinfo / 
Tuhonaiheuttajat Eri metsäntuhoojien kuvaukset

Metsäinfo / VILPAS 
Metsänviljelijän opas

Palvelun metsänviljelyaineiston 
valintaan

Metsäinfo / VMI 
Puuhaku

Palvelu paikkaan sidotun ja 
hakuehdoin rajatun puuaineen, 
puun ja puutavaran 
ominaisuuksien tiedon 

 esittäminen
 
https://metsainfo.luke.fi/fi/vmi-
puuhaku

Metsämittari

Metsämittari-palveluun on 
ladattu valtakunnan metsien 
inventointiaineistolla tehtyjä 
metsälaskelmia. Puuston tilavuus- 
ja biomassatunnusten lisäksi 
palvelussa on erilaisia 
monimuotoisuutta ja 
luonnontuotteita kuvaavia 
muuttujia. Monimuotoisuutta 
kuvaavat metsien tärkeimmät 
kasviryhmät tai -lajit eli heinät, 
ruohot, jäkälät, ja varvuista 
mustikka, puolukka ja kanerva.

Metsätuhoilmoitus Metsätuhojen ilmoituslomake



Motti

MOTTI-ohjelmiston avulla 
voidaan tarkastella ja 
havainnollistaa metsikön 
erilaisten kasvatusohjelmien 
vaikutuksia puuston kehitykseen, 
hakkuukertymiin ja 
taloudelliseen kannattavuuteen.

R-graafit

DataPuun aineistojen 
visualisointi (KPL-tulokset), joka 
toteutettu R:llä ja integroitu 
DataPuuhun iFramella.

Sotka

Metsägenetiikan kasvullisen 
lisäyksen ja taimituotannon 
tiedonhallinta

Vesidatan kokoaminen

Vesikuormituksen 
seurantatietojen kerääminen 
loggereilta, lataaminen ja 
raportointi Luken sisäiseen 
käyttöön (tutkijoille)

VMILaPa VMI Laskentapalvelu

Ympäristöseuranta

Kerätään tietoa n. 100 loggerilta 
(maaperä, lämpö, kosteutta, 
säätieto,…) ja toimitetaan sitä 
tilaajalle (Posiva) web-
käyttöliittymän kautta. Vaatii 
käyttäjtunnuksen ja salasanan.

Yoda

YODA-työkalu on kehitetty 
osallistavaa suunnittelua ja 
monitavoitteista päätöksentekoa 
varten. Se kokoaa yhteen eri 
toimijoiden näkemyksiä ja 
tarkasteltavana oleviin 
kriteereihin liittyviä arvostuksia. 
YODA auttaa löytämään parhaan 
kompromissiratkaisun 
monimutkaisissa 
valintatilanteissa, kun 
osallistujien näkemykset ja eri 
tavoitteet ovat keskenään 
ristiriidassa.

Monialaiset 
tietovarannot

Monialaiset tietovarannot 
sisältävät perinteiset 
tutkimussektorit ylittävät 
tietovarannot liittyen mm. 
uhanalaisuusarviointeihin, 
vieraslajeihin, luonnon 
virkistyskäyttöön ja 
ympäristötietoihin. Biomassa-atlas

Eri biomassoja koskevan 
paikkatiedon karttapalvelu

EcoModules

LIMS (Digia)
Laboratoriotietojärjestelmä, 
arkistokäytössä

LIMS (Innolab)
Laboratoriotietojärjestelmä, 
arkistokäytössä

LIMS (LabVantage) Laboratoriotietojärjestelmä



Luke Open Data 
Service (CKAN) Avoimen datan jakeluportaali

Lysimetrin 
ohjausjärjestelmä

Erilaisia antureita ja mittareita 
ohjaava ja dataa eteenpäin 
tuuppaava järjestelmä.

Maatalousinfo / 
Biokaasulaskuri

Työkalu 
biokaasulaitosinvestointien 
kannattavuuden arviointiin

PxWeb 
Tutkimustulostietokann
at

Ravinnelaskuri

Työkalu alueellisen ravinteiden 
omavaraisuuden arviointiin ja 
ravinteiden kestävän käytön ja 
kierrätyksen suunniteluun

Routatietojen ylläpito
Luken routamittausten tietojen 
ylläpito ja selailu

SNPmax

Bioinformatiikan tietokanta 
snippi- ja 
mikrosatelliittiaineistoille

Sääaineistojen jakelu
Sääaineistojen jakelu 
tutkimukselle

Säärekisteri
Säätietojen siirto-, tallennus- ja 
jakelujärjestelmä

Tilastot Luonnonvara-alan tilastojen 
tietovaranto.

Energiapuun kauppa

Tietojen tallennus, laskenta ja 
raportointi csv-muotoon px-
webia varten.

Jalostus
Tietokantapohjainen sähköinen 
tiedonkeruu

Kananmuna (KAMU)

Kananmunien tuotantotilaston 
tietojen sekä 
kananmunahintatilaston tietojen 
tallennus. Hintatilastossa 
tiedonluovuttajat tallentavat 
tiedot itse suoraan 
selainpohjaiseen järjestelmään.

Kassi
Tietokantapohjainen sähköinen 
tiedonkeruu vesiviljelylaitoksille

Koodistopalvelu (RV)
Ruokaviraston ylläpitämä 
koodistopalvelu

Maahinen

Maataloustuotteiden EU-
hintaseurannan tiedonkeruu- ja 
raportointijärjestelmä.  
Sovelluksen käyttö päivittäistä, 
raportointia komissiolle päivä- ja 
viikkotasolla.

Maataloustuotteiden EU-
hintaseuranta

Maataloustuotteiden EU-
hintaseurannan tiedonkeruu- ja 
raportointijärjestelmä.  
Sovelluksen käyttö päivittäistä, 
raportointia komissiolle päivä- ja 
viikkotasolla.



Maatiaiskanat / admin

Maatiaiskanojen 
säilyttäjäverkoston tietojen 
ylläpito ja säilyttäjäverkoston 
raportoinnin hallinta

Maatiaiskanat / 
maatiaiskanasäilyttäjien 
käyttöliittymä

Maatiaiskanasäilyttäjien 
vuosiraportointi ja omien 
tietojen selaus ja ylläpito

Maatilatutkimus (MATU)

Joulukuun kyselyn tarkoituksena 
on selvittää sikojen lukumäärää. 
Tutkimuksessa on mukana 500 
tilaa.

Metsähoito-
metsänparannustyöt 
(MHMP) Sähköinen tiedonkeruusovellus

Metsästys

Metsästyksen 
tietokantapohjainen sähköinen 
tiedonkeruu

Metsäteollisuuden 
ulkomaankauppa

Tietojen tallennus, laskenta ja 
raportointi csv-muotoon px-
webia varten.

Miitti
Lihatilastojen 
tiedonkeruusovellus.

Prikka (RV)
Ruokaviraston ylläpitämä 
dokumenttienhallinta

Puukauppatilaston 
rajapintapalvelu

webService-palvelu; xml-tietoa 
välittävä ex-Metlan 
rajapintaratkaisu. Oikeastaan 
Puukauppatilaston tiedonkeruu -
järjestelmän laajennus, käyttää 
uutta metsätilastostandardia.

Puukauppatilaston 
tiedonkeruu (PuuKaTi)

WebService -palvelu 
puukauppatilastojen 
lähettämiselle yritysten 
tietojärjestelmistä. Suomen 
sahoille.

Puun energiakäyttö
Tietojen tallennus 
laskentajärjestelmään Lukessa.

Puun markkinahakkuut 
(kk)

Teollisuuspuun hakkuiden ja 
työvoiman tiedonkeruu

Puupelletit
Sovellus, jolla kerätään tiedot 
puupellettien tuotannosta.

Puutarhatutkimus 
(PURE)

Kyselyn tarkoituksena tuottaa 
tietoa myyntituotantoa 
harjoittavien puutarhayritysten 
rakenteesta ja tuotannosta 
avomaalla, kasvihuoneessa ja 
sieniviljelmillä.

PxWeb Tilaston 
julkaisujärjestelmä

Tilastojen julkaisujärjestelmä, 
käytössä myös muualla Lukessa.

Pääsynhallinta, PaHa 
(RV)

Ruokaviraston ylläpitämä 
pääsynhallinta



Rakennetutkimus 
(RAKE)

Kyselyn tarkoituksena on 
selvittää maatilojen ja 
puutarhayritysten työvoiman 
käyttöä, pienyritystoimintaa, 
energian käyttöä sekä koneita ja 
laitteita. Tiedonkeruun 
kohdejoukko on Suomen 
maatilat ja puutarhayritykset. 

Ei joka vuosi (2010, 2013, 
2016). 

Ruokaperunan varasto 
(RUVA)

Kyselyn tarkoituksena on 
selvittää, paljonko ruoka- ja 
ruokateollisuusperunaa on 
maatilojen varastoissa. 
Varastomääriä kysytään kahdesti 
vuodessa: 15.10. ja 15.1. 
Otosjoukko on 400 tilaa.

Satoarviot (ENSA)

Kyselyn tarkoituksena on 
selvittää tärkeimpien 
peltokasvien satonäkymiä jo 
ennen sadonkorjuuta. ProAgrian 
asiantuntijoilta kysytään kaksi 
kertaa vuodessa kuntakohtaisia 
satoarvioita.

Satotutkimus (SATO)

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa 
satotiedot tärkeimpien 
peltokasvien osalta, sekä tiedot 
kasvinsuojeluaineiden käytöstä 
joidenkin kasvien viljelyssä. 
Otosjoukko on noin 6 000 
maatilaa.

Sisaalis-datan käsittely

stat.luke.fi Luken tilaston verkkosivusto

Tiedonluovuttajatietoje
n hallinta

Tiedonluovuttajatietojen 
hallinnointiin liittyvä "sovellus" 
(osana Maahista). Tiedot tulevat 
Maanmittauslaitoksen 
ylläpitämästä Astista (hyödyntää 
YTJ.ä). Käytössä myös 
Tiluksessaja Helunassa.

Vapa
Tiedonkeruusovellus: Vapaa-ajan 
kalastus

Viljo

Tiedonkeruusovellus: viljan 
hinta, osto, myynti, käyttö ja 
varastot.



www-lomakkeen 
käsittely, Metla

Yleinen www-lomakkeiden 
käsittelijä (exMetla).Tallentaa 
tietokantaan ja lähettää 
sähköpostin. Antaa myös 
kyselyn vastaukset tiedostoina. 
Käytetään tilastoissa 
Markkinapuun hakkuut ja 
Puupolttoaineiden energiakäyttö 
sekä Sahatutkimus.

Tuotantoeläimet Tuotantoeläimiin liittyvän 
koetoiminnan, genetiikkan, 
jalostuksen ja geenivarojen 
muodostama 
tietovarantokokonaisuus. Maatiaiskanat

Maatiaiskanojen 
säilyttäjäverkoston 
tietojenhallinta

Maatalousinfo / 
Rehutaulukot

Viralliset Suomessa käytettävien 
kotieläinten rehujen rehuarvot ja 
niiden laskentaperusteet sekä 
ruokintasuosituksien esittäminen

Maatiaiskanat / 
liittymislomake ja 
julkiset säilyttäjätiedot

Lomake säilyttäjäverkosoon 
liittymiseksi ja julkinen listaus 
maatiaiskanasäilyttäjien 
yhteystiedoista

Vaakapesät

Mehiläisten vaakapesien 
mittaustietojen ylläpito ja 
raportointi

Riista Riistaan liittyvän koetoiminnan, 
seurantojen ja genetiikan 
muodostama 
tietovarantokokonaisuus.

Hirvitietojärjestelmä

Hirvieläinhavaintojen analysointi 
 ja raportointi

- tietojen haku riistakeskuksen 
 rajapinnalta Luken tietokantaan

- R-skriptit, jotka luo kuvat 
palvelimelle

Hyljehavainto
Hyljehavainnot ja 
sivusaalisilmoitukset

Hyljepaikka
Hylkeiden havaintotiedot, 
laskennat ja telemetria

Ilveskuva

Ilvestutkimuksen sekä 
kalahavaintojen ja 
riistakolmiolaskennan yhteinen 
tunnistuskuvien ja -videoiden 
keräysjärjestelmä

Nisäkäsvieraslaji
Nisäkäsvieraslaji-ilmoitukset 
(lomake)

oma.riistakolmiot.fi
Riistakolmiotietojen keruu ja 
raportointi

riistakolmiot.fi
Riistakolmiotietojen 
kansalaisraportointi

Tassu Suurpetohavainnot

Tassu-tunnuslomake ja 
hallintakäyttöliittymä

Tassu-tunnusten anomiseen 
tehty lomake ja 
ylläpitokäyttöliittymä jossa 
hyväksytään anomukset.



Viljelykasvit Viljelykasveihin liittyvän 
koetoiminnan, seurantojen, 
genetiikan, jalostuksen ja 
geenivarojen muodostama 
tietovarantokokonaisuus. Karjarekisteri

Lehmien perus-, siemennys- ja 
terveystietojen tallennus ja 

 raportointi
Täytyy selvittää tarkemmin 
tilanne...

Kasper

Pelto- ja puutarhakasvien sekä 
kasvinsuojelun 
ajankohtaistietojen sivusto

Kasper / Kasvintuhoojat

Pelto- ja puutarhakasvien 
kasvintuhoojien esittely 
kasviryhmittäin

Kasper / Kevätvehnän 
sakolukuennuste

Valitun tähkälletulopäivän ja 
lajikeryhmän mukaan lasketun 
kevätvehnän sakolukuennusteen 

 laskentapalvelu
 
https://portal.mtt.fi/portal/page/
portal/kasper/pelto/peltopalvelu
t/sakolukuennuste

Kasper / Lajiketiedot

Pelto- ja puutarhakasvien 
lajikkeiden esittely 
kasviryhmittäin

Kasper / Perennat
Tietopaketti suositeltavista 
perennoista

Kasper / 
Perusemokasvituotanto

Perusemokasvituotannon 
kasviesittelyt

Kasper / Routatiedot

Luken ja sen edeltäjän MTT:n eri 
toimipaikkojen routamittausten 
tietojen selaus

Kasvinpolku
Kasvigeenivaratietojen hallinta 
(varmuuskokoelmien hallinta)

Kasvinpolku / admin-
käyttöliittymä

Kasvigeenivaratiedon hallinta 
lukelaisille

Kasvinpolku / kasvi-
ilmoituslomake

Julkinen lomake kasvi-
ilmoitusten lähettämiseksi

Kasvinpolku / 
varmuuskokoelmasäilyt
täjien käyttöliittymä

Käyttöliittymä 
varmuuskokoelmasäilyttäjien 
vuosiraportointiin ja omien 
tietojen ylläpitoon/katseluun

KTJ Pelto

Koetietojärjestelmä 
kasvintuotannon kokeiden 
hallintaan

Lajikekokeiden 
koetiedot

Lajikekokeiden elinkaaren 
hallinta (kokeiden suorittamisen 
seuranta suunnitelmasta 
analysointiin asti)

Lajikekokeiden 
raportointi

Virallisten lajikokeiden 
tulostietojen raportointi (PX-
Web)

LukeKaskas

Rikkakasvi-, kasvitauti- ja 
tuhoeläintiedon 
kansalaishavainnointi

Maatalousinfo
Maataloussektorin julkinen 
palvelukokonaisuus



Maatalousinfo / 
Fosforikiertolaskuri

Työkalu lohkokohtaiseen 
fosforilannoituksen optimointiin

Maatalousinfo / 
Kasvinterveyden 
palvelut ja 
ajankohtaistiedotteet
Maatalousinfo / 
Lajikevalintatyökalu

Työkalu peltokasvilajikkeiden 
vertailuun

Maatalousinfo / 
Nurmen 
fosforihuuhtoumalaskur
i

Maatalousinfo / 
Tuholaisennusteiden 
kartat

Porkkana- ja pikkukaalikärpäsen 
sekä porkkanakempin 
lentoennustekartat

Maatalousinfo / 
Typpitaselaskuri

Työkalu lohkokohtaiseen 
typpilannoituksen optimointiin

Maatalousinfo / 
Viralliset lajikekokeet

Maatalouslaskureiden 
perustietojen ylläpito

Admin-käyttöliittymä 
maatalouslaskureiden 
perustietojen ylläpitoon 
(biokaasulaskuri, 
typpitaselaskuri, 
fosforikiertolaskuri)

Sakoluvut

Sakolukujen 
tiedonhallintapalvelu/Sakolukuti
etojen ylläpito

Tuhoojatietokanta
Tuhoojatietojen ja tuhoojien 
havaintotietojen ylläpito

Varma

Tarmennetun taimituotannon 
tukijärjestelmä sisältää myös 
puutarhakasvien perustietojen 
ylläpidon ja raportoinnin

Vihannesten 
kasvinterveysoppaat

IPM-ohjeissa on kuvattu kunkin 
vihanneskasvin viljelyssä 
esiintyvät kasvintuhoojat ja 
torjunta IPM:n avulla




