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Toimivan ja turvallisen kaupunkiympäristön rakentaminen vaatii vahvaa teknistä 

osaamista ja maankäytön suunnittelua. Kiinteistövirasto arvioi 

rakentamismahdollisuuksia Helsingissä ja kerää tätä varten tietoja maa- ja 

kallioperästä sekä pohjavedestä. Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto 

vastaa Helsingin maanmittaus- ja karttapalveluista. Kaupunki kehittyy vauhdilla, 

joten uusia karttoja, ilmakuvia ja kolmiulotteisia kaupunkimalleja tuotetaan 

vuosittain.

Digitaalisia karttoja hyödynnetään nykyisin laajasti tietojen jakelussa. 

Kiinteistöviraston ylläpitämässä paikkatietopalvelussa Helsingin karttoihin on 

yhdistetty monipuolisia tietoaineistoja, jotka ovat käytettävissä internetin kautta. 

Rakentamisen ammattilaiset voivat tarkistaa verkosta esimerkiksi tontin kaava-

ja pohjavesitilanteen tai kiinteistön rekisteritiedot. Kaupunkilaisille tutulta 

palvelukartalta löytyvät puolestaan kaikki kunnan palvelu- ja toimipisteet. 



Kaupunkimittausosasto

Helsingin kaupungin kiinteistötoimen johtosäännön mukaan 

kaupunkimittausosasto huolehtii asemakaava-alueiden 

kiinteistönmuodostamiseen liittyvistä tehtävistä, kiinteistörekisterin pidosta, 

kaupungin paikkatieto- ja karttapalveluista sekä toimialaansa liittyvistä mittaus- ja 

kartoitus- ja tietopalveluista.

Perustehtävät:

• Kaupungin kiintopisteverkko 

• Maasto- ja ilmakuvakartoitus, 3D-mallit 

• Kaupungin kartasto- ja paikkatietopalvelut

• Asemakaavan pohjakarttojen tuottaminen

• Asemakaavalaskenta, tonttijakojen laatiminen sekä asemakaava-

rekisterin ylläpito

• Osoitenumerointi ja osoitejärjestelmän ylläpito

• Kiinteistönmuodostus ja  kiinteistörekisterin ylläpito

• Kiinteistöverotietojen toimittaminen

• Rakennuslupakartat ja rakennusvalvontamittaukset

• Johtotietopalvelu



Esityksen sisältö

∙ Stadin karttapalveluista ja asioinnista sähköisesti

∙ WS-rajapintojen esittely

∙ Kartoista tiedoksi

∙ Digitaalisten karttojen käyttöesimerkkejä 

∙ Teknisen sektorin kokonaisarkkitehtuuri 

∙ Johtamistoimen uusimisesta 

∙ 3D-hankkeesta

∙ Digitaalinen Helsinki hankkeesta
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Stadin karttapalvelut

∙ kartta.helsinginseutu.fi

∙ kartta.hel.fi Paikkatietovipunen
– Luontotiedot; luonnonsuojeluaineistoja (Ympäristö, luonto ja asuminen –valikko sekä 

Luontotiedot –välilehti oikeassa yläreunassa)

– Maaperätiedot; SOILI soipimusasiakkaille

– Suunnitelmatiedot; Mm. kaava-aineistot (valmisteilla/voimassa olevat), 

katu-hankkeet ja rakennusluvat 

– ARSKA sisältää Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston 

arkistoon tallennetut rakennuspiirustukset. 

∙ Palvelukartta on esteetön!
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http://kartta.helsinginseutu.fi/
http://kartta.hel.fi/
http://soili.hel.fi/public/login.aspx?ReturnUrl=/
https://asiointi.hel.fi/arska/
http://palvelukartta.hel.fi/


Voit ladata katseltavaksesi kaikkia rajapinta-aineistoja

Hakea Kuntarekisterin tiedolla 

Voit tehdä linkin palveluun tai nettisivulle upotettavan kartan 
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Karttapalvelussa julkaistaan noin 300 aineistoteemaa 

Käyttäjiä on lähes 4000 päivittäin.

Käyttäjät ovat tyytyväisiä palveluun.
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Kartat sähköisen asioinnin 

käyttöliittymissä rajapinnoista

∙ Lupapiste.fi

∙ eAsiointi
– Mm. terassi- ja tapahtumaluvat 

– Johtotietoselvitys

∙ Karttakori
– Rakentavien asiakkaiden asiointi (RAKVV) 

∙ ALLU
– Yleisten alueiden tapahtumahallinta (HKR) 
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https://www.lupapiste.fi/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/login/!ut/p/b1/04_SjzQ0MTA3NbYwNLHUj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOID_QJDfH1MDQ383RxNDBw9TA39jQPMDAyCDfWD0zL1c6McFQFS04V7/?locale=fi
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/asiointi/yksityis/wcmartikkeli/!ut/p/b1/04_SjzQ0MTA3NbYwNLHUj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOID_QJDfH1MDQ0MLD0MDTy9wjwc_YLNDQ2MTfWD0zL1c6McFQF8BCTn/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sahkoinenasiointi/asiointi/palvelut/johtotietoselvitys


Rajapintapalvelut

Rajapinnat tarjoavat mahdollisuuden käyttää ja tallentaa 

paikkatietoa ilman tiedostopohjaista tiedonsiirtoa. Tieto 

saadaan rajapinnasta aina ajantasaisena, helppokäyttöisessä 

muodossa ja suoraan tiedon ylläpitäjältä. Tietojärjestelmiä 

kehitettäessä on huomioitava paikkatiedon standardit 

rajapintamahdollisuudet, jotta käsin ylläpidettävistä 

tiedonsiirroista voidaan luopua.
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Työvälineinä FME, PostGIS & Geoserver



Kaupungin avoimen datan 

paikkatietorajapinnat
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http://geoserver.hel.fi/geoserver/wms

http://geoserver.hel.fi/geoserver/wfs

http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms

http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs

Käyttöehdot Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -

lisenssillä

http://geoserver.hel.fi/geoserver/wms
http://geoserver.hel.fi/geoserver/wfs
http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi


Avoin data
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http://kartta.hel.fi/avoindata

ja sen hyödyntäminen

HRI:n kumppanikoodarien työpajat

http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/hel-loves-dev-avoin-konttori/

http://kartta.hel.fi/avoindata
http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/hel-loves-dev-avoin-konttori/


Kaupunkimittausosaston 

rasterirajapinnat (WMS)

∙ Ulkoverkon kirjautumista vaativat WMS-palvelut: 

http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/helsinki/wms

∙ Ulkoverkossa Johtokartta-aineisto WMS-

palveluna löytyy osoitteesta 

http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/helsinkijohto/wms

Aineiston käyttö on luvanvaraista. Luvan saa: 

paikkatieto.kmo@hel.fi
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http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/helsinki/wms
http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/helsinkijohto/wms
mailto:paikkatieto.kmo@hel.fi


Kaupunkimittausosaston 

vektorirajapinnat (WFS)

∙ Ulkoverkon vektorirajapinta löytyy osoitteesta 

http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/helsinki/wfs. Palvelu tukee sekä 

1.0.0 että 1.1.0 standardeja. Aineiston koordinaatisto on ETRS-

GK25 (EPSG:3879).

∙ Jos liität rajapintapalvelun osaksi palvelua, haluat 

palvelutakuun tai tarvitset tunnukset Johtokartta-

aineistoon, ole yhteydessä kaupunkimittausosastoon

Lisätietoja: 

Kiinteistövirasto, kaupunkimittausosasto 

paikkatieto.kmo@hel.fi
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http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/helsinki/wfs
mailto:paikkatieto.kmo@hel.fi


Palvelukartan WFS-palvelu

∙ Pääkaupunkiseudun palvelut ja toimipaikkatiedot saa 

paikkatieto-ohjelmassa käyttöön Palvelukartan WFS-palvelusta: 

http://geoserver.hel.fi/geoserver/wfs

∙ Palvelukartalla on tarjolla Internet-käyttäjille myös KML- ja 

REST-rajapinnat, joista lisää tietoa täällä kohdasta "tietoa 

palvelusta" 

∙ Lisätietoja:

Kaupunginkanslia, tietotekniikka- ja viestintäosasto Mirjam 

Heikkinen, p. 310 43975
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http://www.hel.fi/palvelukartta/
mailto: mirjam.heikkinen@hel.fi
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Kartoista tiedoiksi

Kartta- ja 

paikkatietoaineistojen 

uudistuksia



Tietopolitiikka avoimemmaksi

28.4.2016
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Karttapalvelu 

kartta.hel.fi

Kaupungin virastot ja laitokset saavat \\kmopalvelu.hel.fi aineistot 

käyttöönsä maksutta vuodesta 2010

WMS ja WFS

rajapintapalvelut

Painetut 

karttatuotteet

Avoin data

file://kmopalvelu.hel.fi


Valtakunnan koordinaatistoon
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Uuteen koordinaattijärjestelmään siirryttiin 1.12.2012, minkä jälkeen 

kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa on ollut käytössä yksi 

yhteinen koordinaattijärjestelmä: tasokoordinaateissa ETRS89-

GK25 ja korkeustiedoissa N2000. 

Samassa yhteydessä otettiin käyttöön kuntien yhteinen 

karttalehtijako.



Perinteiset karttatuotteet

∙ Kantakartta ~ asemakaavan 

pohjakartta

∙ Johtokartta

∙ Kiinteistökartta

∙ Ajantasa-asemakaava

∙ Opaskartta

∙ Yleiskartat 

∙ Erikoiskartat 

∙ Rakennuslupakartat



Kuvat sisältävät julmetusti tulkittavissa 

olevaa tietoa, muttei koneluettavassa 

muodossa. 

Moni tarpeellinen tieto olisi kuntarekisterissä
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Kaavakartalta luettavissa kaavayksiköltä  mm. PTY Rakennustietoa mm.

Kaavanmukainen tonttitehokkuus

Toteutunut tonttitehokkuus

Kaavassa osoitettu kerrosala/rakennusoikeus

Käyttöönotettu kerrosala

Kaavassa osoitetut käyttötarkoitukset

Hallintamuodot

Rakennuksen kerrosala

Rakennusten pääkäyttötarkoitukset

Väestörakenne:

rakennustietoihin pohjautuva vakituisten asukkaiden 

määrä ja ikäjakauma

Rakennusten käyttöönotto-/valmistumisvuodet

Asuntokoot, lukumäärä

Hissi (kyllä/ei)

Kerroksien lkm

Hallintamuodot



matti.arponen@hel.fi

Paikkatietoydin tarjoaa tiedot 

yhdestä paikasta paikkatietomuodossa 

tehokkaassa ja helposti käyttöönotettavassa muodossa

eri järjestelmiin ja jatkojalosteisiin

PTY-kohteet:

- Rakennukset

- Osoitteet

- Kiinteistöt, määräalat, vuokra-alueet

- Rakennuskiellot

- Kaavat, kaavayksiköt

- Pisterekisteri, runkoverkko

Kanta- ja kiinteistökarttojen ylläpidossa yhdistetään 

karttajärjestelmän geometria ja Kuntarekisteri-kohteen avain 

ja ominaisuustiedot Factan rajapinnasta

Paikkatietoydin – kartografiasta 

tiedonhallintaan



10.3.2016
TTo

Kartoitetut vai rekisterirakennukset, VRK-PRT



10.3.2016
TTo

Uudistetaan ajantasa-asemakaava



Helsingin maanomistus Vektori 

kiinteistöt, määräalat

+ Facta omistus-/hallintatiedot

14.4.2016

FME Helsingin kaupunkimittauksessa

Suvi Uotila



Esimerkkejä: kaavan mukainen sekä toteutunut tonttitehokkuus

Eeva-Maria Niemi



Esimerkkejä: kaavan mukainen sekä toteutunut tonttitehokkuus

Eeva-Maria Niemi
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Helsingin ja pääkaupunkiseudun yleiskartat
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Helsingin ja pääkaupunkiseudun 

opaskartan uudistus
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Helsingin ja pääkaupunkiseudun 

opaskartan uudistus
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Helsingin ja pääkaupunkiseudun 

opaskartan uudistus



Visiota ”Fun and Functional”

toteuttamassa

Johtamisjärjestelmä uudistuu,

Tekniset virastot yhteen

3D-tietomalli

Digitaalinen Helsinki
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Johtamisjärjestelmä uudistuu

1.6.2017 uuden valtuuston aloittaessa toimintansa 

nykyiset 31 virastoa  4 toimialaa.
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http://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/johtaminen-uudistuu/johtamisuudistus-tiivistelma.pdf
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TekKa



3D-tietomallihanke 2014-2017

15.4.2016
3D-tietomallihankkeen kotisivut

Monikäyttöiset 3D-tietomallit tuovat uusia mahdollisuuksia kaupungin toimintojen 

sekä sen suunnittelun ja rakentamisen hallintaan. Kaupungin 3D-tietomallihankkeella 

on tarkoitus luoda edellytyksiä strategiaohjelman 2013-2016 mukaisten uusien 

palvelujen kehittämis-, kokeilu- ja käyttöönottoympäristöön.

3D-tietomallien teknologian muuttaa kaupunkien tulevaisuutta monialaisen 

suunnittelutyön näkökulmasta. 3D-tietomallit mahdollistavat kaupungin

toimintojen sekä sen suunnittelun ja rakentamisen tehostamisen. Mallien avulla voidaan 

luoda monipuolisia kaupunkitasoisia analyysejä ja simulaatioita esim. 

energiankulutuksesta, ympäristön ominaisuuksista sekä kaupunkisuunnittelusta.

Kaupungin 3D-tietomalli on paljon enemmän kuin kolmiulotteinen kuva.

Geometria ja graafinen ulkoasu ovat vain kaksi näkökulmaa kohteeseen. Tietomallin 

keskeinen ominaisuus on semantiikka, jossa mallin kohteet sisältävät myös muuta 

tietoa itsestään. Semanttisten mallien käyttökelpoisuus monilla eri toimialoilla tekee 

niiden laadinnasta ja ylläpidosta myös taloudellisesti perusteltua.
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http://www.slideshare.net/digitalhelsinki

Digitaalinen Helsinki hanke

http://www.slideshare.net/digitalhelsinki
http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-001756/


Kiitos!   

∙ https://facebook.com/kaupunkimittaus

∙ https://twitter.com/kaupunkimittaus

∙ https://instagram.com/kaupunkimittaus

https://facebook.com/kaupunkimittaus
https://twitter.com/kaupunkimittaus
https://instagram.com/kaupunkimittaus

