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PAIKKATIETOIKKUNAN
TAUSTAA
• Lakisääteinen paikkatiedon infrastruktuurin kehittämisen ja 

hyödyntämisen pilotointipalvelu

• Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista 725/2009

• Aiemmin sivustoon kuului myös INSPIRE-direktiivin tukisivusto, joka 
siirtyi toukokuussa 2017 Maanmittauslaitoksen verkkosivuille

• http://paikkatietoikkuna.fi/ tai suoraan kartalle: 
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi
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PAIKKATIETOIKKUNAN
KARTTAPALVELU

• Käytössä noin 1500 karttatasoa yli 60 

organisaatiolta

• Joukossa paljon myös metsäalaan

liittyviä aineistoja

• Jokainen voi yhdistellä karttatasoista

oman karttansa



TEKNISTÄ TIETOA

• Paikkatietoikkuna perustuu avoimen lähdekoodin Oskari-
ohjelmistoon, joka on alun perin kehitetty 
Maanmittauslaitoksessa

• Hajautettu infrastuktuuri: kaikki näytettävät paikkatietoaineistot 
ovat tiedontuottajien omissa järjestelmissä

• Luetaan Paikkatietoikkunaan tiedontuottajien tarjoamien 
standardien rajapintapalveluiden kautta (WMS, WMTS, WFS)
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KARTTATASOJA 
METSÄNOMISTAJALLE
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MAANMITTAUSLAITOS

• Pikavalintana taustakartaksi mm. 
maastokartta ja ortokuvat

• Vääräväriortokuvat

• Kiinteistörajat ja -tunnukset

• Rinnevarjostus
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LUONNONVARAKESKUS
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• Monilähteisen valtakunnan metsien 

inventoinnin aineistot 2009, 2011, 2013 ja 

2015

• 45 karttatasoa / inventointi



SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

• Corine Land Cover -
maanpeiteaineisto 2000, 2006 ja 
2012

• Maastoliikenteen rajoitusalueet

• Luonnonsuojelualueet, Natura 
2000 -alueet ja erämaa-alueet

• Pohjavesialueet
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MUSEOVIRASTO

• Muinaisjäännökset
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MAAKUNTIEN LIITOT

• Maakuntakaavoja lähes kaikista 
maakunnista

• Lisäksi joitain erikoisempia kaavoja, 
kuten Soklin kaivoshankkeen 
vaihemaakuntakaava
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KUNNAT

• Yleiskaavoja ja asemakaavoja

• Kantakarttoja

• Tarkempia ortokuvia kuin 
Maanmittauslaitoksella
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LIIKENNEVIRASTO

• Tieverkkoon liittyviä tietoja Digiroad-
aineistosta

• Esim. teiden päällystetietoja
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TOIMINTOJA

• Haku paikannimellä, osoitteella ja kiinteistötunnuksella

• Koordinaattien näyttäminen eri järjestelmissä
• Tulossa myös koordinaattimuunnospalvelu

• Matkan ja pinta-alan mittaus

• Maaston korkeusprofiilin piirto

Rekisteröityneille käyttäjille:

• Omat kohteet ja aineistot

• Upotetut kartat omille verkkosivuille (Karttajulkaisu)
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OMAT KOHTEET JA AINEISTOT

Omat kohteet

• Kartalle voi piirtää pisteitä, viivoja ja alueita, 
joille voi antaa mm. nimen, kuvauksen ja linkin 
lisätietoihin
• Omista kohteista voi muodostaa oman karttatason

Omat aineistot

• Kartalle voi tuoda oman paikkatietoaineiston 
(GPX, Shapefile, MapInfo, KML) zip-pakettina

• Aineiston ominaisuustiedot tulevat mukaan, 
mutta niitä ei voi muokata
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KARTTAJULKAISU

• Karttajulkaisuun voi valita mukaan 
Paikkatietoikkunan karttatasoja, joiden 
käytön tiedontuottaja on sallinut

• Lisäksi karttajulkaisuun voi ottaa 
mukaan omia karttatasoja

• Kartalle tulevat työkalut voi valita

• Karttajulkaisun tulee olla saatavissa 
julkisilla verkkosivuilla
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@geoportal_fi
facebook.com

/paikkatietoikkuna



DEMO

1.3.2018 17


