Maanmittauslaitoksen Karttakuvapalvelu (Vektoritiilet)
Karttakuvapalvelun Vektoritiilipalvelu on koko Suomen kattava rajapintatuote, jonka tietosisältö on
rasterimuotoista taustakarttaa laajempi, mutta maastokarttaa suppeampi. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä
ovat tiet ja rautatiet, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja
korkeussuhteet.
Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niidenhankinta
Käyttötarkoitus
Vektoritiilipalvelu soveltuu rasterimuotoisen taustakarttasarjan tavoin käytettäväksi mm. kohteiden
sijainnin esittämiseen verkkopalvelussa. Vektoritiilitekniikan ja tiilien taustakarttaa laajemman tietosisällön
ansiosta käyttäjän sovellus voi esittää vektoritiilikartan myös lähes maastokartan kaltaisena. Vektoreiden
mukana kulkevat ominaisuustiedot mahdollistavat hakutoimintojen toteuttamisen ja kohdetietojen
näyttämisen sovelluksessa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:2 500 - 1:10 milj. Tuotteeseen
liittyy kaksi tyylitiedostoa, joilla voidaan tuottaa vektoritiilistä joko rasteritaustakarttaa muistuttava tulos tai
vektoritiilien rikasta tietosisältöä hyödyntävä yksityiskohtaisempi kartta.

Käytä vektoritiiliä vain karttatietojen visualisoimiseen!
Vektoritiilitekniikan takia kartan kohteiden geometriat eivät koskaan vastaa tarkasti alkuperäisiä
geometrioita. Tiilien tuotannossa lähtöaineistoa myös yleistetään ja osa kohteista saattaa poistua
kokonaan. Jos tarvitset vektoridataa, niin käytä tietojen lataamiseen Maanmittauslaitoksen WFS- ja OGC
API Features -palveluita sekä avoimien aineistojen tiedostopalvelua. Kaikki vektoritiilien tekemiseen
käytetyt aineistot ovat saatavilla avoimena datana häviöttömissä tiedostomuodoissa.
Tietoa vektoritiilistä
Vektoritiilipalvelussa karttojen tietosisältö ja kartan esitystapa on erotettu toisistaan. Käyttäjän
karttasovellus lataa kartan esittämiseen tarvittavat vektoritiilet sekä niiden lisäksi tyylitiedoston, jolla
määritellään se, miltä kartta näyttää. Valmis näkyvä kartta syntyy käyttäjän omalla laitteella, jossa sovellus
yhdistää vektoritiiliaineiston ja tyylitiedoston. Tyylitiedoston ei tarvitse tulla samasta lähteestä kuin
vektoritiilien, ja sovellus voi antaa myös käyttäjälle mahdollisuuden muokata valmista tyylipohjaa käytön
aikana.
Vektoritiilitekniikka mahdollistaa kartan ulkoasun joustavan räätälöinnin kartan käyttötarkoitusta
vastaavaksi. Perinteisessä rasterikarttapalvelussa kartta tuotetaan valmiiksi kuvaksi asti palveluntuottajan
palvelimella ja lähetetään sieltä käyttäjälle, jolloin jokainen käyttäjä saa kartan täsmälleen samannäköisenä.
Erinäköisen kartan tuottaminen on mahdollista vain siten, että palveluntuottaja määrittelee kartan
vaihtoehtoisen esitystavan palvelimellaan. Esitystyylien ylläpito on palveluntuottajan vastuulla ja nopea
karttapalvelu voi vaatia, että jokaisen karttaversion karttatiedostot tallennetaan etukäteen palvelimelle,
jossa ne vievät paljon levytilaa. Menetelmän raskauden takia erilaisten rasterikarttojen valikoima on
yleensä pieni ja käyttäjä voi vain valita käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivan kartan tarjotuista
vaihtoehdoista. Maanmittauslaitoksen rasterikarttavalikoimaan kuuluu kolme tuotetta: taustakartta,
maastokartta ja selkokartta.

Vektoritiilikarttojen etuna rasterikarttoihin verrattuna on se, että karttapalvelussa ei tarvitse ylläpitää
erillistä aineistoa jokaista kartan esitystapaa varten, vaan karttadata voi olla aina sama. Sen sijaan erilaisia
kartan esitystyylejä voi olla rajaton määrä, ja niitä voivat vektoritiilipalvelun tuottajan lisäksi tehdä muutkin
osapuolet. Tyylien tekeminen ei vaadi yhteistyötä vektoritiilien tuottajan kanssa, mutta tiilien tietosisältö
asettaa toki rajat sille mikä on mahdollista. Puuttuvaa tietoa ei voida esittää kartalla, mutta sisällön salliessa
samoista vektoritiilistä voidaan tuottaa esimerkiksi maastokarttaa hillitymmän värinen taustakartta, jossa
on kuitenkin mukana korkeuskäyrät, tai kartasta voidaan poistaa rakennukset, jos ne ovat kartan
käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomia.

Maanmittauslaitoksen vektoritiilien esitystyylien muokkaamisesta on olemassa erillinen dokumentti, jonka
linkki löytyy vektoritiilipalvelun teknisen kuvauksen sivulta.

MVT-vektoritiilet
Maanmittauslaitoksen vektoritiilet tuotetaan Mapbox-yhtiön kehittämän vektoritiiliformaatin mukaisesti,
joka on tällä hetkellä yleisimmin käytössä oleva vektoritiilimuoto. Sen määrittely on julkistettu avoimena
standardina https://docs.mapbox.com/vector-tiles/specification/. Määrittelyyn sovellettava lisenssi sallii
vektoritiilien luomisen ja käytön myös muissa ohjelmistoissa, kunhan määrittelyn alkuperäisen tekijän nimi
mainitaan. Koska Mapbox-yhtiön nimen käyttöön liittyy rajoituksia, niin tiedostomuotoa kutsutaan yleisesti

lyhenteellä ”MVT”. Nykyisin sekä monet kaupalliset että avoimen lähdekoodin ohjelmistot (mm. ArcGIS Pro,
ArcGIS Online, OpenLayers, Leaflet, GDAL, MapServer, GeoServer ja QGIS) tukevat MVT-vektoritiiliä.
MVT-vektoritiilien suosio perustuu avoimeen ja ilmaisen standardin lisäksi myös siihen, että
tiedostoformaatti on suunniteltu alusta alkaen verkkopalveluita varten. MVT pakkaa karttatiedot
tehokkaasti, jolloin verkon yli lähetettävän tiedon määrä on pieni ja palvelu saadaan siten nopeaksi.
Vektoritiilten sisällön tutkiminen
MVT-tiilet ovat Protocol Buffers -määrittelyn mukaisia binääritiedostoja, eikä niiden tietosisällön tarkastelu
onnistu ilman erityisiä ohjelmistoja. Paikkatietokäyttäjä voi kuitenkin selvittää yksittäisen karttatiilen
tietosisältöä esimerkiksi avoimen lähdekoodin GDAL- ja QGIS-ohjelmilla. Tästä voi olla hyötyä mahdollisten
virhetilanteiden selvittämisessä. MVT-vektorit voidaan myös muuntaa näillä ohjelmilla muihin
vektoriformaatteihin.
MVT-vektoritiiliä haetaan Maanmittauslaitoksen WMTS-palvelusta seuraavan mallin mukaisilla RESTpyynnöillä. Käyttäjäkohtaisen apiavaimen käyttötavat on selostettu palvelun yleisessä ohjeistuksessa.
https://avoinkarttakuva.maanmittauslaitos.fi/vectortiles/taustakartta/wmts/1.0.0/taustakartta/default/v20/WGS84_Pse
udo-Mercator/14/4740/9326.pbf?api-key=12be7903-f203-4836-9bd9-8cc6bdfcf899

Levylle tallennetun .pbf-tiedoston rakennetta ja tietosisältöä voidaan tutkia GDAL-ohjelmalla ”ogrinfo”
seuraavasti.
Esimerkki 1.
Tarkistetaan, mitä tasoja MVT-tiilestä löytyy
ogrinfo 9468.pbf
INFO: Open of `9468.pbf' using driver `MVT' successful.
1: hallintoalue (Line String)
2: alueraja
3: liikenne
4: maastoaluereuna
5: maastoaluereuna (Multi Line String)
6: poi
7: nimisto (Point)
8: symboli
9: maasto_viiva (Line String)
10: vesisto_alue (Multi Polygon)
11: poi
12: rakennelma (Line String)
13: liikenne (Line String)
14: maankaytto (Multi Polygon)
15: vesisto_viiva
16: maasto_alue (Polygon)
17: korkeus (Multi Line String)
18: maasto_piste
19: selite
20: alueraja

21: rakennus (Polygon)

Esimerkki 2.
Luetaan yhteenveto vektoritiilen tason ”rakennus” tietosisällöstä.
ogrinfo 9468.pbf rakennus -so
INFO: Open of `9468.pbf' using driver `MVT' successful.
Layer name: rakennus
Geometry: Polygon
Feature Count: 8
Extent: (965.000000, 638.000000) - (2716.000000, 3835.000000)
Layer SRS WKT: (unknown)
mvt_id: Integer64 (0.0)
mtk_id: Integer (0.0)
sijaintitarkkuus: Integer (0.0)
aineistolahde: Integer (0.0)
alkupvm: String (0.0)
kohderyhma: Integer (0.0)
kohdeluokka: Integer (0.0)
korkeustarkkuus: Integer (0.0)
kayttotarkoitus: Integer (0.0)
kerrosluku: Integer (0.0)
pohjankorkeus: Integer (0.0)
Esimerkki 3.
Luetaan rakennustason kohteiden kaikki tiedot. Tässä listaus on katkaistu ensimmäisen rakennuksen
jälkeen.
ogrinfo 9468.pbf rakennus
INFO: Open of `9468.pbf' using driver `MVT' successful.
Layer name: rakennus
Geometry: Polygon
Feature Count: 8
Extent: (965.000000, 638.000000) - (2716.000000, 3835.000000)
Layer SRS WKT: (unknown)
mvt_id: Integer64 (0.0)
mtk_id: Integer (0.0)
sijaintitarkkuus: Integer (0.0)
aineistolahde: Integer (0.0)
alkupvm: String (0.0)
kohderyhma: Integer (0.0)
kohdeluokka: Integer (0.0)
korkeustarkkuus: Integer (0.0)
kayttotarkoitus: Integer (0.0)
kerrosluku: Integer (0.0)
pohjankorkeus: Integer (0.0)
OGRFeature(rakennus):0

mvt_id (Integer64) = 12877917
mtk_id (Integer) = 1296333331
sijaintitarkkuus (Integer) = 3000
aineistolahde (Integer) = 1
alkupvm (String) = 2016-11-11
kohderyhma (Integer) = 75
kohdeluokka (Integer) = 42231
korkeustarkkuus (Integer) = 201
kayttotarkoitus (Integer) = 3
kerrosluku (Integer) = 1
pohjankorkeus (Integer) = 77457
POLYGON ((2673 1786,2686 1773,2716 1806,2703 1818,2673 1786))
Esimerkki 4.
QGIS-ohjelma voi lukea MVT-vektoritiiliä palvelusta, jolloin palvelu näkyy käyttäjälle yhtenä tasona, mutta
QGIS pystyy myös avaamaan levylle tallennetun yksittäisen MVT-vektoritiilitiedoston tarkasteltavaksi.
Avataan vektoritiilitiedosto 9326.pbf QGIS:llä ja lisätään taso ”Rakennukset” kartalle.

Rakennusten geometrioiden ja attribuuttien esitys QGIS-karttaprojektissa.

Esimerkki 5.
QGIS:n karttanäkymä, kun kaikki MVT-vektoritiileen kuuluvat tasot on lisätty karttaprojektiin. QGIS
soveltaa tasoihin sattumanvaraisia esitystyylejä, mutta niitä voidaan muokata karttaprojektissa.
Tällaisenaankin karttaa voidaan käyttää vektoritiilen tietosisällön tutkimiseen.

