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Yleistä Luontotietojärjestelmästä (LTJ)

Helsingin kaupungin Ympäristöpalveluiden ylläpitämä palvelu.

Aineistosisältönä suojelualueet, arvokkaita luontokohteita ja muuta luontotietoa

Osa Helsingin karttapalvelua

http://kartta.hel.fi

Yleisöversio 

- tietoja on suodatettu luonnonsuojelusyistä

Virkaversio:

- maankäytön, rakentamisen, luonnonhoidon

ja luonnonsuojelun suunnittelu

- tutkimus, ympäristövalvonta

http://kartta.hel.fi/
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LTJ:n avoin rajapinta
WFS ja WMS

Rajapinta julkaistu 17.9.2020   

Sisältää valtaosan yleisöversion kohteista

Aineisto päivittyy arkiöisin LTJ:n tietokannasta

LTJ-sivu HRI:ssä

https://hri.fi/data/dataset/helsingin-luontotietojarjestelma

Kaupunkimittauspalveluiden rajapintapalvelun osoite:

WFS https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs

WMS https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
(KYMP_aineistot / Luontotietojärjestelmä)

Tietoa kamin rajapintapalveluista

https://kartta.hel.fi/avoindata/

Lisenssi CC BY 4.0

https://hri.fi/data/dataset/helsingin-luontotietojarjestelma
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
https://kartta.hel.fi/avoindata/
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LTJ  WFS/WMS  Aineistotasot
•LTJ_avoin_arvo_kaapakohteet

•LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_elinymparistot

•LTJ_avoin_arvo_lahokaviosammal_tukialueet

•LTJ_avoin_arvo_liito_orava_elinalueet

•LTJ_avoin_arvo_liito_orava_ydinalueet

•LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lepakkoalueet

•LTJ_avoin_arvo_tarkeat_lintualueet

•LTJ_avoin_arvo_tarkeat_matelija_ja_sammakkoelainkohteet

•LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_aluemaiset

•LTJ_avoin_arvokkaat_geologiset_viivamaiset

•LTJ_avoin_arvokkaat_kasvikohteet

•LTJ_avoin_ekologiset_yhteydet_2015

•LTJ_avoin_luontotyypit_biotooppiaineisto

•LTJ_avoin_metsaverkosto_2015

•LTJ_avoin_muu_elainhavaintoja

•LTJ_avoin_muut_luontokohteet

•LTJ_avoin_rauhoitettavat_luonnonsuojeluohjelma

•LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonmuistomerkit

•LTJ_avoin_rauhoitettu_luonnonsuojelualueet

•LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_aluemaiset

•LTJ_avoin_rauhoitettu_Natura_viivamaiset

•LTJ_avoin_rauhoitettu_suojellut_luontotyypit

•LTJ_avoin_vesi_lahteet

•LTJ_avoin_vesi_lammet

•LTJ_avoin_vesi_purojen_ja_lampien_valuma_alueet

•LTJ_avoin_vesi_purot

26 aineistoa.

Aineistot on ryhmitelty rauhoitettuihin 

ja rauhoitettaviin kohteisiin, 

arvokkaisiin luontokohteisiin, 

vesistöaineistoihin, luontotyyppeihin ja 

muuhun luontotietoon.

- vastaavasti kuin Karttapalvelussa.



Tietokentät  WMS/WFS
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Rauhoitetut ja rauhoitettavat kohteet

61 kpl

4 kpl

31 kpl

32 kpl

46 kpl (osa 

rauhoitettu)

Helsingissä
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Arvokkaat luontokohteet

311 kpl

484 kpl

172 kpl

70 kpl

44 kpl

29 kpl

48 kpl

120 kpl

5 kpl

8 kpl

29 kpl

Näistä kohteista suurin osa 

arvoluokitettu I-III
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Pienvedet

37 kpl

55 kpl

44 kpl

39 kpl



LTJ REST-rajapinta
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Kehitysversio testattavissa

https://ltj.dev.hel.ninja/ltj-dev/v1/

Lukee testikantaa. Ei ole vielä varsinaisesti 

julkaistu eikä lisensoitu tai dokumentoitu. Tullaan 

julkaisemaan api.hel.fi:n kautta.

”transaction” Esim. rauhoitus,

kohteen tietojen päivitys

LTJ:n tietomalli yksinkertaistettuna 

Keskeisimpiä endpointeja merkitty. Osa endpointeista on aineistokohtaisia koodilistoja.

Vain osalle kohteista on tallennettu tietokantaan lajihavaintoja, lajilistat usein kohdetekstissä. 

https://ltj.dev.hel.ninja/ltj-dev/v1/
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Esim.  Luonnonmuistomerkki, Seurasaaren hiidenkirnu

<- Kaikkien rajapinnan kohteiden suojaustaso on 3. Suojaustason 2 kohteet näkyvät vain virkaversiossa. 



Metadatat on tallennettu Helsingin paikkatietohakemistoon 

https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/ (Helsingin luonto - )

Linkki k.o. aineiston 

aineistokuvaukseen

on WFS:n kentässä

metadata

REST:issä

feature_class

-tiedoissa

Karttapalvelun

i-painikkeissa
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https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/


Etukäteen tullut kysymys
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”Konkreettiset vinkit ja kohteet, missä voisi vierailla 

katsomassa Helsingissä rakennetun ympäristön kohteita, 

joissa luonnon monimuotoisuutta on onnistuneesti lisätty?”

Vuosaarenhuippu. Vanha täyttömäki, johon on muokattu luontoalue. Saanut 

useita palkintoja luonnon monimuotoisuuden edistäjänä.

https://vihreatsylit.fi/vuosaarenhuippu/

Kaupunkistrategiassa on kaupungin puistojen monimuotoisuuden lisääminen.

Uusi LUMO-ohjelma valmisteilla. Rakennetun ympäristön osiossa mm.

- Lahopuu. Nurmikoiden korvaaminen niitty- tai ketokasvillisuudella. 

Viherkatot ja pientareet ovat hyviä mahdollisuuksia uusien elinympäristöjen 

luomiseen.

- Rakennetun ympäristön istutettavaa kasvivalikoimaa laajennetaan 

huomioiden lajivalinnoissa eläimistön tarpeet. Kehittämällä niittämistoimia

turvataan kasvien siementuotanto ja hyönteisten menestyminen.

https://vihreatsylit.fi/vuosaarenhuippu/


Tekstiä tähän

Kiitos! 

Sanna Elijoki

sanna.elijoki@hel.fi

040-5699744
Kuva: Raisa Kyllikki Ranta. Ramsinniemen lehto 


