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AIKATAULU & KÄYTÄNNÖN ASIOITA
KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU (OGC API FEATURES) BETA
AVOIMET JA LUVANVARAISET TUOTTEET
Tekninen webinaari, aikataulu ti 16.11.2021 klo 10 – 11.
•

Esitys n. 40 min (Teemu Sipilä)

•

Kysymyksiä & vastauksia n. 20 min (vastaamassa MML:n kiinteistötietojen tietopalveluiden kehittäjät)

Jos sinulla on teknisiä vaikeuksia yhteyden kanssa, kokeilethan poistua ja liittyä uudelleen.
Pyydetään esityksen aikana pitämään mikrofonit kiinni.
Esityksen aikanakin voi toki esittää kysymyksiä tai kirjoittaa kommentteja/kysymyksiä chattiin.
Tarkemmin kysymyksiä käydään läpi esityksen jälkeen.
Esitys tulee saataville webinaarin jälkeen osoitteeseen:
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistotietojen-kyselypalvelut-uudistuvat

ESITYKSEN SISÄLTÖÄ
KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU (OGC API FEATURES) BETA
AVOIMET JA LUVANVARAISET TUOTTEET
1.

Kooste kiinteistötietojen kyselypalvelun ja vektoritiilien uudistamisesta

2.

Kiinteistötietojen kyselypalvelu – rajapintapalvelu ja tuotteet (BETA)

3.

Kiinteistötietojen kyselypalvelu – hyödyntäminen karttasovelluksista

4.

Kiinteistötietojen kyselypalvelu – monipuoliset tuotteet, käyttötapauksia

5.

Kiinteistötietoja eri rajapinnoista – käyttökohteiden vertailua

6.

Yhteenveto ja jatkokehitys

Esitys tulee saataville webinaarin jälkeen osoitteeseen:
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistotietojen-kyselypalvelut-uudistuvat

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA II:
Avoimet ja luvanvaraiset kyselypalvelutuotteet GeoJSON-muotoisena

Karttakuvapalvelu (vektoritiilet) kiinteistöjaotus (BETA) II:
Kiinteistöjaotus ml. määräalat MapBox MVT-muotoisina vektoritiilinä
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KARTTAKUVAPALVELU (VEKTORITIILET)
KIINTEISTÖJAOTUS BETA
Julkaistu 2.3.2021 ensimmäinen BETA-versio, jota täydennetty 06/2021. Palvelu tarjoaa
Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksen kohteita Mapbox Vector Tiles 2.1 määrittelyn mukaisina vektoritiilinä. Vektoritiilet ovat saatavilla ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)
ja Web-Mercator (EPSG:3857) -projektioissa.
Kiinteistöjaotuksen vektoritiilien tietosisältö
•
•
•
•
•

Rajamerkin sijaintitiedot
Kiinteistörajan sijaintitiedot
Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
Palstan sijaintitiedot
Määräalan osan sijaintitiedot (lisätty 06/2021 BETA-palveluun)

Tarkempi tuotekuvaus on Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA rajapinnan teknisen kuvauksen yhteydessä. Vektoritiilien ominaisuustiedot vastaavat
kyselypalvelun tuotteiden sisältöä, mutta eri tekniikan kautta tarjottuna.

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU
(OGC API FEATURES) BETA
Julkaistu 2.3.2021 ensimmäinen BETA-versio, sisältönä kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet.
BETA II-versio (26.10.2021), mukana myös kiinteistörekisterin luvanvaraiset tuotteet.
Lisätietoa asiakasdokumentaatiossa.

Rajapintatekniikkana: OGC API Features (standardin Part 1: Core ja Part 2: CRS mukaisena,
lisäksi alustava tuki Part 3: Filtering) sekä API-kuvaus palvelusta Open API 3.0.
BETA II vaiheessa:
• Avoimet tuotteet: ilman käyttäjätunnistusta
• Luvanvaraiset tuotteet: koekäyttösopimus, vaatii käyttäjätunnistusta

Tavoitteena on, että tuotantojulkaisun jälkeen palvelu korvaa nykyiset Kiinteistötietojen
kyselypalvelut (WFS 1.1 ja WFS 2.0) riittävän siirtymäajalla.

Kiinteistötietojen
kyselypalvelu (WFS 1.1)

Kiinteistötietojen
kyselypalvelu (WFS 2.0)

Kiinteistötietojen
kyselypalvelu (OGC API
Features)

Karttakuvapalvelu
(vektoritiilet)
kiinteistöjaotus

Korvataan OGC API
Features-palvelulla
siirtymäajan jälkeen.

Korvataan OGC API
Features-palvelulla
siirtymäajan jälkeen.

BETA-vaiheessa –
tuotantojulkaisu 2022

BETA-vaiheessa –
tuotantojulkaisu 2022

Kiinteistön avoimet ja
luvanvaraiset sijainti- ja
perustiedot sekä
käyttöoikeusyksiköt.

Kiinteistön avoimet sijainti- ja
perustiedot.

Kiinteistön avoimet ja
luvanvaraiset sijainti- ja
perustiedot, määräalat sekä
käyttöoikeusyksiköt.

Kiinteistön avoimet
sijaintitiedot (kiinteistöjaotus,
määräalat).

Tunniste-, sijainti- ja
ominaisuus-rajauksilla haku.

Tunniste-, sijainti- ja
ominaisuus-rajauksilla haku.

Tunniste-, sijainti- ja
ominaisuus-rajauksilla haku.

Tiilimatriisin mukaiset
tiedostot (puskuroitavissa).

”RPC over HTTP”
OGC WFS 1.1

”RPC over HTTP”
OGC WFS 2.0

REST / HTTP
OGC API Features

REST / HTTP
(”WMTS” / ”OGC API Tiles”)

GML 3.1.1

GML 3, GML 3.1.1, GML 3.2

GeoJSON

MapBox Vector Tiles

TM35FIN, TM34-36, GKnn,
EUREF89

Vain TM35FIN

TM35FIN, TM34-36, GKnn,
EUREF89, WGS84, Web
Mercator

TM35FIN, Web Mercator

Sovellusintegraatiot

Sovellusintegraatiot

Sovellusintegraatiot + web- ja
mobiilisovellukset

Web- ja mobiilisovellukset
(esitystyyli räätälöitävissä)

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU
– RAJAPINTAPALVELU JA TUOTTEET
16.11.2021

8

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU
TUOTEJAOTTELU - LUVANVARAISUUS
Palvelun aineisto on testidataa ja sitä saa käyttää vain tämän BETA-palvelun testaukseen.
Avoimet tuotteet
•

BETA vaiheessa testidataa (tuleva tuotantojulkaisu: avoimen datan lisenssi)

•

BETA vaiheessa rajapinnan käyttö ilman käyttäjätunnistusta

Luvanvaraiset tuotteet (ilman henkilötietoja)
•

BETA vaiheessa luvanvaraista testidataa (tuleva tuotantojulkaisu: luvanvaraista dataa)

•

BETA vaiheessa rajapinnan käyttö edellyttää koekäyttölupaa ja käyttäjätunnistusta

Luvanvaraiset tuotteet (henkilötiedoilla)
•

Ei tarjolla BETA-vaiheessa (tuleva tuotantojulkaisu: luvanvaraista dataa)

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU
TUOTEJAOTTELU - TIETORAKENTEET
Kiinteistörekisterin tietosisältö on hyvin monipuolista ja tietomallin kohteiden relaatiot ovat
rakenteisia. Toisaalta tarvetta on myös yksinkertaisille kohteille sijaintietojen esittämisessä.
Simple-muotoiset tuotteet
•

Käyttö esim. GIS-ohjelmistoissa tms. sekä sovelluksissa, joissa keskeisintä on kiinteistöjaotuksen,
määräalojen ja käyttöoikeusyksiköiden sijaintitietojen esittäminen kartalla (ominaisuustietoineen).

•

Paikkatietokohteet (sijainti + tärkeimmät ominaisuustiedot) ilman alikohderakenteita.

Complex-muotoiset tuotteet
•

Käyttö sovellusintegraatioissa, joissa hyödynnetään myös palvelun rikkaita tuotteita tai laajempia
ominaisuustietoja (esim. rekisteriyksikön, määräalan tai käyttöoikeusyksikön perustiedot)

•

Vastauksissa yhdellä haulla paikkatietokohteita alikohteineen tai relaatioiden mukaisia kohteita
mukana. Tuotteita toteutettu perustuen tunnistettuihin käyttötapauksiin.

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU (OGC API FEATURES) - TIETOTUOTTEET
BETA II-julkaisussa (26.10.2021) saataville tuodut tuotteet. Tarkemmat tuotekuvaukset asiakasdokumentaatiossa.
Tietorakenteeltaan simple-muotoiset tuotteet

Tietorakenteeltaan complex-muotoiset tuotteet

Avoimet tuotteet

Rajamerkin sijaintitiedot
Kiinteistörajan sijaintitiedot
Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
Palstan sijaintitiedot
Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
Projisoidun palstan sijaintitiedot
Määräalan osan sijaintitiedot

Palstan laajat sijaintitiedot
Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot
Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot
Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot

Luvanvaraiset
tuotteet (ilman
henkilötietoja)

Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot

Rekisteriyksikön perustiedot
Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot
Rekisteriyksiköt hakuehdoin
Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet
Määräalan perustiedot
Määräalat hakuehdoin
Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot
Käyttöoikeusyksikön perustiedot
Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset
Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin
Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin

Luvanvaraiset
tuotteet
(henkilötiedoilla)

Tulossa vasta tuotantojulkaisuun, ei BETA-versiossa:
Tiekunnan yhteystiedot
Rantakunnan yhteystiedot

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU BETA-PALVELUN PALVELUOSOITTEET
Muista tarkistaa aina asiakasdokumentaatiosta (esim. 26.10.2021 BETA-versiossa ”v2”).
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) – Avoimet tuotteet BETA
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v2/
https://beta-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/features/v2/

Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) – Luvanvaraiset tuotteet BETA
(käyttö edellyttää koekäyttölupaa ja käyttäjätunnusta, mukana myös avoimet tuotteet)
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/simple-features/v2/
https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-luvanvarainen/features/v2/

Eri palveluosoitteista siis tietty setti palvelun tuotteista – kuitenkin jos sama tuote saatavilla
useasta palveluosoitteesta, niin tuote on ominaisuuksiltaan ja rakenteeltaan sama.

API-kuvauksen ja tuotelistan saa kustakin lisäämällä urlin perään: api tai collections

Tuotetyyppi

Avoimet (vihreällä) ja luvanvaraiset tuotteet

Tyypilliset käyttötapaukset

Sijaintitiedot
(tietorakenteeltaan
simple-muotoiset
kohteet)

Rajamerkin sijaintitiedot
Kiinteistörajan sijaintitiedot
Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
Palstan sijaintitiedot
Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
Projisoidun palstan sijaintitiedot
Määräalan osan sijaintitiedot
Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintitiedot

Paikkatietokohteiden sijaintitietojen (piste-, viiva- tai
aluegeometria) ja tärkeimpien ominaisuustietojen haku
kartalle suorakäyttöisesti rajapinnasta joko
karttaikkunalla tai muulla sijaintirajauksella (piste, viiva,
polygon, ja vastaavat buffereilla) rajaten.

Laajat sijaintitiedot

Palstan laajat sijaintitiedot
Rekisteriyksikön laajat sijaintitiedot

Esim. palstan mukana siihen liittyvät kiinteistörajat ja
rajamerkit ja tieto rekisteriyksikön kiinteistötunnuksesta.

Hakuehdoin

Rekisteriyksiköt hakuehdoin
Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin
Käyttöoikeusyksikön osat hakuehdoin
Määräalat hakuehdoin

Tuotteiden vastauksissa vain kohteiden tunnistetiedot.
Tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen
yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua
halutaan etsiä kiinnostavat kohteet.

Perustiedot tai
ominaisuustiedot

Rekisteriyksikön avoimet ominaisuustiedot
Rekisteriyksikön perustiedot
Rekisteriyksikön 3D-ominaisuustiedot
Määräalan perustiedot
Käyttöoikeusyksikön perustiedot
Käyttöoikeusyksikön osan ominaisuustiedot

Kohteen perustietojen tai laajempien ominaisuustietojen
haku sovellukseen joko kohteiden tunnisteilla tai
ominaisuusrajauksilla, pääosin mahdollista myös
sijaintirajaukset.

Muut tuotteet
spesifisiin käyttötarkoituksiin

Rekisteriyksikön sijaintikuntatiedot
Käyttöoikeusyksikön viranomaispäätökset
Rekisteriyksikön yhteisalueosuudet
Tiekunnan yhteystiedot (ei BETA-palvelussa)
Rantakunnan yhteystiedot (ei BETA-palvelussa)

Rekisteriyksikköön tai käyttöoikeusyksikköön liittyviä
tarkentavia tietoja, esim. haettuna yksikön tunnisteella.

Paikkatietokohteiden nouto tarkkaan rajatulta alueelta, ja
tallennus paikallisesti GIS-ohjelmiston saataville tai
jatkokäsiteltäväksi (esim. GDAL kautta).

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU –
HYÖDYNTÄMINEN KARTTASOVELLUKSISTA
16.11.2021
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Demo: https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kipa/kiinteistojaotus-features-beta2/#15.78/60.176374/24.832268
Sijantitiedot tuotteiden haku sijaintirajauksella, alla demon kuvakaappauksessa tehty BBOX-suorakaiderajaus ja näytetään yhden rajamerkin tietoja.

Demo: https://beta-karttakuva.maanmittauslaitos.fi/kipa/kiinteistojaotus-features-beta2/#15.78/60.176374/24.832268
Demo-sovelluksella voi tarkastella, mitä ominaisuustietoja simple-muotoisilla sijaintitiedot tuotteilla löytyy geometrian lisäksi. Muutama esimerkki alla.

Myös luvanvaraisia sijaintitietojen tuotteita (Käyttöoikeusyksikön osan + Kunnan rekisterinpitoalueen sijaintiedot)
Kuvassa valittu vihreällä esitetty käyttöoikeusyksikön osan sijaintietojen kohteita ja ominaisuustietojen esimerkki oikealla.
Laajempi värillinen aluekuvio osa kunnan rekisteripitoalueen sijaintitietojen (ilman ominaisuustietoja) kohdetta.

YHTEENSOPIVUUS QGIS JA ESRI ARCGIS
Tietorakenteeltaan simple-muotoisia kohteiden käyttöä tarjottuna standardin OGC API
Features rajapinnan kautta testattu mm. seuraavien softien kautta, joihin kiinteistötietojen
kyselypalvelun ”simple-features” muotoiset palveluosoitteet ainakin liitettävissä
•

QGIS

•

ESRI ArcGIS Online

ArcGIS Online – demokartta
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA rajapinnasta mm. rajamerkit, kiinteistötunnukset ja kiinteistörajat.

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU –
MONIPUOLISET TUOTTEET, KÄYTTÖTAPAUKSIA
16.11.2021
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KÄYTTÖTAPAUSESIMERKKEJÄ
Tässä osiossa kuvattu joitakin käyttötapausesimerkkejä ja niihin liittyviä rajapintakutsuja.
Laajemmin esimerkkejä kuvattu asiakasdokumentaatiossa
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistotietojen-kyselypalvelu-ogc-api
>> Tekninen kuvaus Avoimet tuotteet (BETA) >> ”Kyselyt ja esimerkit” / ”Esimerkkejä”

>> Tekninen kuvaus Luvanvaraiset tuotteet (BETA) >> ”Kyselyt ja esimerkit” / ”Esimerkkejä”

Ennen käyttötapausesimerkkejä seuraavalla sivulla kooste tuotteisiin liittyvistä koodistoista.

16.11.2021
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BETA-julkaisun koodilistat löytyvät luettelopalvelusta (selitykset suomeksi ja ruotsiksi), koodiarvoja
käytetään hakurajauksissa ja vastauksissa: http://www.luettelopalvelu.fi/codelist/KTJkii, esimerkiksi:
•

Interpolointitapa (käyräviiva, murtoviiva, ympyränkaari, tuntematon)

•

Kiinteistörajalaji (kunnanraja, rekisteriyksikön raja, tekninen apuviiva, valtakunnan raja, tuntematon)

•

Lähdeaineisto (digitointi, kaavalaskenta, kiinteistötoimitus, kiinteistötoimitus (2020 ->), kuvamittaus,
maastomittaus, tuntematon)

•

Määräalan sijainnin sijoitustapa (piste saantokirjan mukaisella alueella, vapaavalintaisesti pisteellä tai
vapaavalintaisesti rekisteriyksiköllä)

•

Olotila (lakannut, voimassaoleva)

•

Rajamerkin olemassaolo (ei rakennettu, kadonnut, olemassa, tuntematon)

•

Rajamerkin rakenne (ei määritelty, nelikulmainen, oja, peräkkäiset kivet, peräkkäiset puupaalut, pultti, putki,
”reikä ura, putki tai pultti kiinteässä alustassa”, viisikivinen, viisipaaluinen, yksikivinen, yksipaaluinen)

•

Rajamerkin suhde maanpintaan (näkyvissä, tuntematon, upotettu)

•

Rajamerkkilaji (rajapiste, rajapyykki, rajaviitta, suuntapyykki, tuntematon)

•

Suhde peruskiinteistöön (peruskiinteistön alapuolinen tai yläpuolinen)

•

+ muita koodistoja mm. määräaloihin, rekisteriyksiköihin, käyttöoikeusyksiköihin liittyen (kts. luettelopalvelusta)

KÄYTTÖOIKEUSYKSIKÖN TUOTTEET
Käyttöoikeusyksiköitä haettavissa seuraavien luvanvaraisten tuotteiden kautta.
Luvanvarainen tuote

Hakurajausmahdollisuudet (standardin
vakiorajauksien / sijaintirajauksien lisäksi)

Kuvausta

Käyttöoikeusyksikön osan
sijaintitiedot

Käyttöoikeusyksikön tunnus, kiinteistötunnus, nimi, laji,
päälaji, tiekunnallisuus.

Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitietojen lisäksi
tärkeimmät tunnistetiedot ja kartalla esittämisen
kannalta oleelliset ominaisuustiedot.

Käyttöoikeusyksiköt
hakuehdoin

Käyttöoikeusyksikön tunnus, kiinteistötunnus, nimi, laji,
päälaji, tiekunnallisuus, kotikunta, sijaintikunta,
päätöstunniste, olotila, tiekunta (id tai nimi)

Käyttöoikeusyksikön osat
hakuehdoin

Käyttöoikeusyksikön tunnus, kiinteistötunnus, nimi, laji,
päälaji, tiekunnallisuus.

Tuotteiden vastauksissa vain kohteiden
tunnistetiedot. Tarkoitettu käytettäväksi esim.
tilanteessa, jossa ennen
yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua
halutaan etsiä kiinnostavat kohteet.

Käyttöoikeusyksikön
perustiedot

Käyttöoikeusyksikön tunnus, kiinteistötunnus, nimi, laji,
päälaji, tiekunnallisuus, kotikunta, sijaintikunta,
päätöstunniste, olotila, tiekunta (id tai nimi)

Tuotteella käyttöoikeusyksikön tietoja sekä siihen
mahdollisesti liittyvän tiekunnan tietoja. Käyttöoikeusyksikön osien lukumäärä.

Käyttöoikeusyksikön osan
ominaisuustiedot

Käyttöoikeusyksikön tunnus, kiinteistötunnus, nimi, laji,
päälaji, tiekunnallisuus.

Tuotteella käyttöoikeusyksikön osan tietoja, myös
käyttöoikeuden osapuolet ja rajaukset (esim. tien
leveys tai oikeuden määräaikaisuus).

Käyttöoikeusyksikön
viranomaispäätökset

Käyttöoikeusyksikön tunnus

Muiden kuin MML:n tekemiä viranomaispäätöksiä,
esim. tiedot luonnonsuojelualuetta koskevasta ELY:n
päätöksestä.

Käyttöoikeusyksikön perustiedot
Käyttötapaus: Haetaan kunnan tiekunnalliset yksityistiet.

Ominaisuustiedot tuotteella Käyttöoikeusyksikön perustiedot
•

Esimerkkikysely kuntatunnuksella (766) ja tiekunnallisuus-rajauksella (1=tiekunnallinen) – palauttaa 2
käyttöoikeusyksikköä: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteistoluvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonPerustiedot/items?sijaintikunta=766&tiekunnallisuus=1

Samat em. hakuehdot ovat käytettävissä myös tuotteella Käyttöoikeusyksiköt hakuehdoin, joka palauttaa vain
käyttöoikeusyksikön tunnistetiedot jatkohakuja varten.

Tiekunnan yhteystiedot –tuote, joka sisältää yhteyshenkilön nimen ja osoitteen, on tulossa tuotantojulkaisuun.
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Edellisen sivun esimerkki palauttaa ”FeatureCollection”,
jonka alla kaksi ”Feature” kohdetta, joista toinen kuvakaappauksessa:

Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
Käyttötapaus: Haetaan kunnan tiekunnalliset yksityistiet. (jatkuu)

Sijaintitiedot tuotteella Käyttöoikeusyksikön osan sijaintitiedot
•

Esimerkkikysely tiekunnallisuus- ja bbox-suorakaide-rajauksella (ETRS-TM35FIN koordinaateilla) palauttaa 3 käyttöoikeusyksikön osaa: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteistoluvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?bbox=146311.681,667

1215.530,159164.770,6685496.558&bboxcrs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067&tiekunnallisuus=1&crs=http://www.opengis.net/def/crs/
EPSG/0/3067
•

Esimerkkikysely esim. ominaisuustietohaun palauttamilla käyttöoikeusyksikön tunnuksilla (ETRS-

TM35FIN koordinaateilla) - palauttaa 3 käyttöoikeusyksikön osaa: https://koekayttopaikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteistoluvanvarainen/features/v2/collections/KayttooikeusyksikonOsanSijaintitiedot/items?kayttooikeusyksikkotu
nnus=Y2001-26995,Y2004-16719&crs=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
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Edellisen sivun tunnistehaun esimerkki palauttaa ”FeatureCollection”,
jonka alla kolme ”Feature” kohdetta, joista yksi kuvakaappauksessa
(viivageometrian pisteitä LineString kohteessa ei esitetty kokonaan):

Kaikissa kyselypalvelun vastauksessa myös
metatietoa mm.
* aikaleima,
* linkkejä
* tietoa rekisteritilanteesta

MÄÄRÄALAN TUOTTEET
Määräalan tietoja haettavissa seuraavien avoimien ja luvanvaraisten tuotteiden kautta.
Tuote

Hakurajausmahdollisuudet (standardin
vakiorajauksien / sijaintirajauksien lisäksi)

Kuvausta

Määräalan osan
sijaintitiedot (avoin)

Määräalatunnus, kiinteistötunnus.

Määräalan osan sijaintitietojen lisäksi tärkeimmät
tunnistetiedot ja kartalla esittämisen kannalta
oleelliset ominaisuustiedot (esim. suhde
peruskiinteistöön).

Määräalan perustiedot
(luvanvarainen)

Määräalatunnus, kiinteistötunnus, kuntatunnus,
määräalan tyyppi, olotila.

Määräalaan liittyvät ominaisuustiedot.
Määräalan osien sijaintitiedot saa puolestaan
tuotteelta "Määräalan osan sijaintitiedot". Voi olla
myös määräala-kohteita, joihin ei liity ”määräalan
osan sijaintitiedot” kohteita lainkaan.

Määräalat hakuehdoin
(luvanvarainen)

Määräalatunnus, kiinteistötunnus, kuntatunnus,
määräalan tyyppi, olotila.

Tuotteiden vastauksissa vain kohteiden
tunnistetiedot. Tarkoitettu käytettäväksi esim.
tilanteessa, jossa ennen
yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua
halutaan etsiä kiinnostavat kohteet.

Määräalan tiedot
Käyttötapaus: Haetaan määräalan tietoja sijaintirekisteriyksikön perusteella.
Ominaisuustiedot tuotteella Määräalan perustiedot
•

Esimerkkikysely määräalan sijaintirekisteriyksikön kiinteistötunnuksen esitysmuodolla ja
olotila-rajauksella (1=voimassaoleva määräala) - palauttaa 2 määräalaa: https://koekayttopaikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteistoluvanvarainen/features/v2/collections/MaaraalanPerustiedot/items?kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=75413-5-139&olotila=1

Sijaintitiedot tuotteella Määräalan osan sijaintitiedot
•

Esimerkkikysely määräalan sijaintirekisteriyksikön kiinteistötunnuksen esitysmuodolla –
palauttaa 4 määräalan osaa: https://koekaytto-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteistoluvanvarainen/features/v2/collections/MaaraalanOsanSijaintitiedot/items?kiinteistotunnuks
enEsitysmuoto=75-413-5-139
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MaaraalanPerustiedot rajausparametreilla kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=75-413-5-139&olotila=1
Vastaukseen 2 featurea, joista toinen alla:

MaaraalanOsanSijaintitiedot rajausparametreilla kiinteistotunnuksenEsitysmuoto=75-413-5-139
Vastaukseen 4 featurea, joista kaksi alla:

REKISTERIYKSIKÖN TUOTTEET
Rekisteriyksiköitä haettavissa seuraavien tuotteiden kautta (luvanvaraisia, ellei muuta todettu).
Tuote

Hakurajausmahdollisuudet

Kuvausta

Rekisteriyksikön laajat
sijaintitiedot (avoin)

Kiinteistötunnus, kuntatunnus, olotila,
naapuripalstat.

Esim. 2D-kiinteistöjen osalta rekisteriyksikköön liittyvät palstat,
kiinteistörajat ja rajamerkit.

Rekisteriyksikön avoimet
ominaisuustiedot (avoin)

Kiinteistötunnus, kuntatunnus, olotila,
naapuripalstat.

Rekisteriyksikköön liittyvät avoimet ominaisuustiedot.

Rekisteriyksikön
sijaintikuntatiedot (avoin)

Kiinteistötunnus

Rekisteriyksikön nykyisen sijaintikunnan ominaisuustiedot sekä
mahdollisten aiempien sijaintikuntien ominaisuustiedot vuodesta 2014.

Rekisteriyksikön
perustiedot

Kiinteistötunnus, kuntatunnus, olotila,
naapuripalstat, nimi,
rekisteriyksikkölaji, rekisteröintipvm.

Rekisteriyksikköön liittyvät keskeisimmät ominaisuustiedot. Osa
tiedoista haettava muilta tuotteilta.

Rekisteriyksikön 3Dominaisuustiedot

Kiinteistötunnus, kuntatunnus, olotila,
naapuripalstat, nimi,
rekisteriyksikkölaji, rekisteröintipvm.

3D-kiinteistöihin liittyvät ominaisuustiedot.

Rekisteriyksiköt
hakuehdoin

Kiinteistötunnus, kuntatunnus, olotila,
naapuripalstat, nimi,
rekisteriyksikkölaji, rekisteröintipvm.

Tarkoitettu käytettäväksi esim. tilanteessa, jossa ennen
yksityiskohtaisempien/laajempien tuotteiden hakua halutaan etsiä
kiinnostavat kohteet.

Rekisteriyksikön
yhteisalueosuudet

Kiinteistötunnus

Tietoja osuuksista yhteisiin alueisiin (yhteisalueyksiköt) ja erityisiin
etuuksiin.

Rekisteriyksikko perustiedot
(+ Palstan sijaintitiedot)

KIINTEISTÖTIETOJA ERI RAJAPINNOISTA –
KÄYTTÖKOHTEIDEN VERTAILUA
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MUUT MML:N AINEISTO- JA TIEDOSTOPALVELUT KIINTEISTÖTIEDOISTA
Aineistopalvelut / Kiinteistörekisterin tiedot kunnille
• Kiinteistörekisterin tietoja xml-muotoisena aineistona. Palvelusta voi tilata koko kunnan aineiston tai
tiettynä aikana tapahtuneet muutokset (ns. paluusanomat).

Tiedostopalvelut
• Nykytilanteessa Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta esim. Kiinteistörekisterikartta
vektoritiedostoina (GML, shape, mif/mid) ja rasteritiedostoina (PNG).
• Tiedostopalvelun uudistusprojekti on parhaillaan käynnissä MML:ssa, uusi tiedostopalvelu tulee
Karttapaikan yhteyteen. BETA-palvelu julkaistaan alkuvuodesta 2022
• BETA-palvelun kautta haetaan palautetta, jonka perusteella toteutetaan tuotannollinen palvelu
• BETAssa osa nykyisen tiedostopalvelun aineistoista, joilla kokeillaan uutta käyttöliittymää
• monipuolisemmat aluerajaukset ja esim. maastotietokannan osalta lataus teemoittain
• ensimmäisessä BETA:ssa ei vielä mukana kiinteistötiedot, tulee myöhemmässä vaiheessa

KIINTEISTÖTIETOJEN KYSELYPALVELU (OGC
API FEATURES) – AINEISTOPALVELUNA?
Edellisellä sivulla kuvatut muut MML:n palvelut ovat ensisijaisia ratkaisuja laajojen aineistojen
noutamiseen tiedostoittain latauspalvelutyyppisesti tai muutostietojen hakemiseen
kiinteistörekisteristä.
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) kyselypalvelu on tarkoitettu ensi sijaisesti
rajapinnan suorakäyttöiseen hyödyntämiseen karttasovelluksesta tai muusta
sovellusintegraatiosta. Toki sitä voi hyödyntää myös rajatun alueen tai teeman aineistojen
noutamiseen, kuten edellä joissain (sekä asiakasdokumentaation) käyttötapausesimerkeissä
on esitelty. OGC API Features – rajapinta standardin mukaisesti tukee vastausten sivutusta
(paging), joka mahdollistaa rajaukseen mahdollisesti osuvan ison vastausjoukon hakemisen
”next”-linkeillä erissä.
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YHTEENVETO JA JATKOKEHITYS
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BETA:STA TUOTANTOON
Tuotantojulkaisun aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.
Lisätietoa => https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistotietojen-kyselypalvelut-uudistuvat

BETA-vaiheessa mahdollista liittyä myös RocketChat tukikanavalle (ainakin 15.12.2021
saakka), jossa voi kysyä rajapintapalvelusta ja sen tuotteista.

Toivomme palautetta BETA-palvelun tuotteista, toimivuudesta ja dokumentoinnista
verkkolomakkeella => https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tekninen_tuki
Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA =>
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistotietojen-kyselypalvelu-ogc-api

DEMOT
Demojen etusivu (vektoritiilistäkin) => https://betakarttakuva.maanmittauslaitos.fi/index.html

Demo-sovelluksien koodit github:ssa:
https://github.com/nlsfi/betakarttakuva.maanmittauslaitos.fi/tree/master/kipa
Esimerkit kiinteistöjaotuksen hyödyntämisestä
vektoritiilinä (osassa demoja vaihtoehtoisilla

esitystyyleillä) Maplibre GL- ja OpenLayers- kirjastoja
sekä QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa käyttäen.
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