CORINE Land Cover 2000
Suomen maankäyttö ja maanpeite
Land use and land cover in Finland

Corine Land Cover 2000 eli
CLC2000 kuvaa koko Suomen
maankäyttöä ja maanpeitettä
vuonna 2000. Aineisto koostuu
satelliittikuvamosaiikista
(IMAGE2000) ja rasterimuotoisesta
paikkatietokannasta, jonka erotuskyky on 25 x 25 metriä. Osana
eurooppalaista CORINE2000hanketta Suomesta on saatavilla
myös yleistetty vektorimuotoinen
paikkatietokanta, jossa pienin
maastossa erotettava alue on
vähintään 25 ha ja kapeimmillaan
100 metriä. Aineiston tuotannosta
Suomessa vastaa Suomen
ympäristökeskus (SYKE).

Väljästi rakennetut asuinalueet
Discontinuous urban fabric
Teollisuuden ja palveluiden alueet
Industrial or commercial units
Liikennealueet
Road and rail networks and associated land
Satama-alueet
Port areas
Lentokenttäalueet
Airports
Maa-aineisten ottoalueet
Mineral extraction sites
Kaatopaikat
Dump sites
Rakennustyöalueet
Construction sites
Taajamien viheralueet ja puistot
Green urban areas

The land cover of Finland has been
mapped as part of the European
CORINE2000 Land Cover project.
The Finnish Environment Institute
(SYKE) has been responsible for
the data production in Finland. A
satellite image map and a raster
land cover database with a 25 m x
25 m resolution covering the whole
of Finland has been produced. This
database has been generalized so
as to fit in with the European land
cover map with a minimum
mapping unit of 25 hectares.

Urheilu- ja vapaa-ajan toiminta -alueet
Sport and leisure facilities
Pellot
Non-irrigated arable land
Laidunmaat
Pastures
Pienipiirteinen maatalousmosaiikki
Land principally occupied by agriculture
Lehtimetsät
Broad-leaved forest
Havumetsät
Coniferous forest
Sekametsät
Mixed forest
Luonnonniityt
Natural grassland
Varvikot
Moors and heathland
Harvapuustoiset alueet
Transitional woodland/shrub
Rantahietikot ja dyynialueet
Beaches, dunes, and sand plains
Kalliomaat
Bare rock
Niukkakasvustoiset kangasmaat
Sparsely vegetated areas
Sisämaan kosteikot
Inland marshes
Avosuot
Peatbogs
Merenrantakosteikot
Salt marshes
Joet
Water courses
Järvet
Water bodies
Meri
Sea and ocean
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Maankäyttöä ja maanpeitettä
kuvataan kolmitasoisella
hierarkisella luokittelulla.
Pääluokat ovat rakennetut
alueet, maatalousalueet, metsät
sekä avoimet kankaat ja kalliomaat, kosteikot ja avoimet suot
sekä vesialueet. Pääluokat
jaetaan edelleen 15 alaluokkaan
luokittelun toisella tasolla.
Kolmannella luokittelutasolla
alaluokkia on yhteensä 44, joista
kaikkia luokkia (esim. riisipellot
ja oliivipuuviljelmät) ei esiinny
Suomessa.

CORINE Land Cover osaksi maankäytön
seurantaa
CORINE Land Cover- eli CLC2000 -aineistoja ja
niiden tuottamiseen kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää mm. maankäytön ja luonnonvarojen
käytön seurannassa sekä luonnon monimuotoisuuden tutkimuksissa. Tuloksia voidaan käyttää
lähtötietoina mm. ympäristöä kuvaavissa malleissa
kuten tulvaennusteissa ja ravinnekuormituksen
arvioinnissa. Euroopan unioni käyttää aineistoja
maatalous-, alue- ja ympäristöpolitiikan vaikuttavuuden arviointiin.

Aineistoista ja menetelmistä
CLC2000 perustuu vuosina 1999 - 2002 otettuihin
LANDSAT 7 ETM satelliittikuviin, joista tuotettiin IMAGE2000 -satelliittikuvamosaiikki. Satelliittikuvien kalibrointi- ja analysointimenetelmien avulla
tulkittiin kasvillisuuden tyyppiä ja peittävyyttä
kuvaavia jatkuvia muuttujia, joista tuotettiin
CLC2000 luokkakuvausten mukaiset maanpeiteluokat sääntöpohjaisen tulkinnan avulla. Maastotietoina käytettiin metsä- ja biotooppikarttoja.
Maankäyttöä kuvaavat tiedot perustuvat olemassa
oleviin paikkatietoaineistoihin, pääasiassa SLICES
-maankäyttöaineistoon ja Väestörekisterikeskuksen
rakennus- ja huoneistorekisteriin. Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa käytettiin mm.
maaperätietojen selvittämiseen. Lähtöaineistojen
ajantasaisuutta ja kattavuutta parannettiin SYKEssä
puoliautomaattisin menetelmin ja digitoimalla ne
vastaamaan vuoden 2000 tilannetta.
Eri menetelmin tuotetut maanpeitettä ja maankäyttöä
kuvaavat aineistot yhdistettiin paikkatietoanalyysien
avulla koko Suomen kattavaksi aineistoksi.
Kolmitasoista hierarkkista CLC2000 -luokittelua
tarkennettiin kansallista käyttöä varten jakamalla
osa luokista tarkempiin alaluokkiin. Mm. harvapuustoiset alueet jaettiin latvuspeittävyyden sekä
maaperän mukaan.
Suomen CLC2000 -aineisto koostuu satelliittikuvamosaiikista, rasterimuotoisesta kansallisesta
paikkatietokannasta ja vektorimuotoisesta EU
CLC2000 -paikkatietokannasta, joka tuotettiin

osana eurooppalaista CORINE2000-hanketta.
Rasteriaineiston pienin kartoitettava yksikkö eli
pikseli vastaa maastossa 25 x 25 metrin alaa.
Vektoriaineisto tuotettiin yleistämällä kansallista
rasteriaineistoa tarkoitusta varten kehitetyllä
automaattisella yleistysprosessilla. Yleistetyn aineiston
pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha
ja kapeimmillaan 100 metriä.

Tietojen luotettavuus
Metsäntutkimuslaitoksessa tulosten luotettavuutta
arvioitiin valtakunnan metsien inventoinnin
maastokoealojen avulla. SYKEssä tietojen
luotettavuutta arvioitiin tulkintatyön aikana hankkeen
omien maastoaineistojen avulla. Vektorimuotoisen
EU CLC2000 -paikkatietokannan laadunvarmennuksen teki EU. Kuvioiden rajaus ja luokittelu
tarkastettiin otospohjaisesti (4% Suomen pintaalasta) CORINE-sääntöjen mukaisen yhtenäisen
maankäyttö- ja maanpeiteaineiston saamiseksi koko
EU:n alueelle.
Verrattaessa Suomen kansallista CLC2000 -aineistoa
Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnan metsien
inventoinnin (VMI) tietoihin saatiin luokittelun
kokonaistarkkuudeksi pääluokittain 90%. Hierarkkisen luokittelujärjestelmän toisella tasolla luokittelun
tarkkuus oli 81% ja kolmannella tasolla 70%. On
huomattava, että CLC2000 ja VMI -luokkajärjestelmät eivät täysin vastaa toisiaan etenkään
asutuksen ja maatalouden osalta.

Yhteistyötahot
CLC2000-aineiston tuotti SYKEn geoinformatiikan
ja alueidenkäytön yksikkö. Hankkeeseen osallistuivat
lisäksi VTT, Metsähallitus ja UPM. Hankkeen
rahoittivat EU, SYKE, ympäristöministeriö sekä
maa- ja metsätalousministeriö.

V: Joensuun alue kuvattuna kansallisessa CLC2000 tuotteessa. Extract from the national CLC2000 Finland. © SYKE
O: Ote IMAGE2000 satelliittikuvamosaiikista Joensuun alueelta. Extract from IMAGE2000 Finland showing the Joensuu area. Intellectual
property rights IMAGE2000 of JRC, based on Landsat 7 ETM+ © ESA, distributed by Eurimage; orthocorrection EU15 ©Metria, national
processing SYKE.

Land use and land cover in Finland
The land cover of Finland has been mapped as part
of the European CORINE2000 Land Cover project.
The Finnish Environment Institute (SYKE) has
been responsible for the data production in Finland.
A satellite image map and a raster land cover database
with a 25 m x 25 m resolution covering the whole
of Finland has been produced. This database has
been generalized so as to fit in with the European
land cover map with a minimum mapping unit of
25 hectares.

products company) provided field data to the project
and the Finnish Forest Research Institute participated
in the validation of the results.
The information collected and methods developed
during the project can be further used in different
monitoring and research projects. In Finland the
information will be especially useful in the
monitoring of land use and natural resources,
biodiversity research, and as input in environ-mental
models, for example, in flood prediction and in
estimation of nutrient leaching into water bodies.

SYKE and the Technical Research Centre of Finland
(VTT) developed a production line based on the
calibration of satellite measurements and automated
satellite image interpretation. Satellite image derived
land cover data are combined with existing digital
land use and soil information (SLICES and
Topographic Database of Finland) purchased from
the National Land Survey of Finland. Metsähallitus
(the state forest enterprise) and UPM (a forest

The CLC2000 project was co-funded by the
European Union and Finland. Nationally, the project
was funded by SYKE, the Ministry of the
Environment and the Ministry of Agriculture and
Forestry. The EU granted half of the funding and
also supervised the project. SYKE is responsible
for the national cooperation under the European
Environment Agency (EEA).

Lisätietoja

Further information

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyksikkö
PL 140
00251 Helsinki
Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a
www.ymparisto.fi/syke/clc2000
clc2000@ymparisto.fi
European Environment Agency (EEA)
CLC2000-maakohtaiset aineistot (25 ha):
http://dataservice.eea.eu.int
Corine 2000 -hankkeen esite: http://image2000.jrc.it
http://org.eea.eu.int/documents/brochure/CLC2000brochure
Joint Research Centre (JRC)
IMAGE2000-satelliittikuva-aineisto: http://image2000.jrc.it

Finnish Environment Institute (SYKE)
Geoinformatics and Land Use Division
PO Box 140, 00251 Helsinki
Street address: Mechelininkatu 34a
www.environment.fi/syke/clc2000
clc2000@environment.fi
The land cover maps are available at the EEA web pages
http://dataservice.eea.eu.int
EEA news release "EEA unveils first digital map of Europe’s
changing landscapes " http://org.eea.eu.int/PR/Newsreleases/
CLC2000: http://dataservice.eea.eu.int – Results of CLC1990
and CLC2000, and maps highlighting the changes between
1990 and 2000 in selected areas.
CLC brochure in pdf-format:
http://org.eea.eu.int/documents/brochure/CLC2000brochure
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