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Espoon aineistosta

• Espoo tarjoaa aineistoja kaupungin karttapalvelussa sekä avoimien rajapintojen kautta

• Karttapalvelu osoitteessa https://kartat.espoo.fi/ims

• Espoon avoimet rajapinnat

• https://kartat.espoo.fi/avoindata/ → Samassa palvelussa sekä avoimia että tunnuksella 

suojattuja aineistoja

• WMS, WFS
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https://kartat.espoo.fi/ims
https://kartat.espoo.fi/avoindata/


Espoon luontoaineistoista

• Espoon kaupungin ulkoverkon rajapinnassa on tarjolla useita eri aineistoja, joita 

Ympäristönsuojelun palvelualue päivittää. Osa aineistoista on täysin avoimesti saatavilla ja 

osan käyttö vaatii tunnuksen.

• Aineistoa on saatavilla sieltä, mistä sitä on selvitetty ja joitakin kohteita on jätetty pois 

luonnonsuojelusyistä

• Aineistoja kehitetään ja pyritään avaamaan lisää

• Tulossa mm. uhanalaiset luontotyypit

• Tietoa luontotietoaineistoista ja niiden avoimuudesta 

https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot
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https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot


Karttapalvelu

• Katselupalvelu osoitteessa https://kartat.espoo.fi/ims
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https://kartat.espoo.fi/ims


Karttapalvelu
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Rajapinnat – WFS 

• Samassa palvelussa on avoimia aineistoja ja tunnuksella suojattuja

• Joidenkin johteiden näkyvyyttä rajoitettu luonnonsuojelusyistä

• Lisää aineistoja työstetään saataville

• Kuvaukset rajapintapalveluiden luontotietoaineistoista, sekä listaus avoimista ja tunnuksen 

vaativista aineistoista: https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot

• Espoon avoimet rajapinnat

• https://kartat.espoo.fi/avoindata/ → Samassa palvelussa sekä avoimia että tunnuksella 

suojattuja aineistoja

• WFS: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx

• QGIS 2.18 - 3.x: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?OUTPUTFORMAT=GML2

• Lisää aineistoista ja rajapinnoista: https://kartat.espoo.fi/karttatuotanto/index.html

• Rajapintojen tekninen kuvaus: https://kartat.espoo.fi/paikkatieto/files/WMS-ja_WFS-

rajapintakuvaukset.pdf
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https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot
https://kartat.espoo.fi/avoindata/
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Rajapinnat – WFS 
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Avoimet luontoaineistot (WFS)

• Suojeltuja kohteita
• Erityisesti suojeltavat lajit 

• Luonnonsuojelualueet

• Arvokkaita luontokohteita
• Arvokkaat luontokohteet

• Geologiset kohteet

• Perinneympäristöt

• Luonnonsuojelun toimenpideohjelma
• Luonnonsuojelun toimenpideohjelman kohteet

• Ekologinen verkosto: Maakunnallisesti tärkeät yhteysalueet, Maakunnallisesti katkoskohdat, Paikallisesti tärkeät 

yhteydet, Paikalliset kehitettävät yhteydet, Metsäverkosto, Arvorasteri 

• Vesiä
• Arvokkaat virtavedet 

• Virtavesien luonnontilaisuus

• Pohjavesialueet

• Lintutornit ja luontopolut 

• Luontoselvitysten aluerajaukset

• Luontoaineistojen metatietoja ja muuta: https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot
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https://www.espoo.fi/fi/espoon-luontotietoaineistot


Kaupungin muut luonto/ympäristöasioiden aineistot 

(WFS)

• Viheralueet (GIS:InfPark)

• Kasvillisuuskohteet (GIS:InfVegetation)

• mm. puistopuut

• Vieraslajikartta (GIS:Vieraslajikartta)
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Kaupungin luontoretkeilyä tukevat aineistot (WFS)

• Kotinurkilta kallioille - Espoon luontokohteet –kirjan kohteita (GIS:Kotikalliot_pisteet, 

GIS:Kotikalliot_luontopolut)

• Rantaraitin linjaus (GIS:Rantaraitti)

• Lisäksi mm. katualueet, varustekohteet, liikennevaloristeykset ja muuta
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https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/retkelle-luontoon/luontokohteet


Rajapinnat - WMS

• Espoon kaupungin ulkoverkon rajapinnassa on 

tarjolla useita eri tasoja, joista osa on täysin avoimesti 

saatavilla ja osan käyttö vaatii tunnuksen.

• Opaskarttoja, ortoilmakuvia, kaavatietoja, 

kiinteistöjaotus ja paljon muuta

• https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx

• https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx?request

=GetCapabilities
• Aineistoista: https://kartat.espoo.fi/avoindata/#WMS

• Lisää aineistoista ja rajapinnoista: 

https://kartat.espoo.fi/karttatuotanto/index.html

• Rajapintojen tekninen kuvaus: 

https://kartat.espoo.fi/paikkatieto/files/WMS-ja_WFS-

rajapintakuvaukset.pdf

11HSY-alueen ortokartta 2021, Espoon vireillä olevat asemakaavat

https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx?request=GetCapabilities
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Muita hyödyllisiä luontoaineistoja 

Espoon alueelta 

Luontoaineistoja Espoon maanomistuksen ulkopuolelta:

• Metsähallitus: Valtion suojelualueiden biotooppikuviot

• Metsäkeskus: avoin metsätieto

• Merialueilta: VELMU

• Lisäksi kaikki muut avoimet (mm. SYKE, Laji.fi)
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https://www.metsa.fi/maat-ja-vedet/paikkatieto/suojelualueiden-biotooppikuviot/
https://www.metsaan.fi/yleistietoa-avoimesta-metsatiedosta
https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
https://laji.fi/


Kiitos!
marika.ronnberg@espoo.fi
Espoon ympäristönsuojelun palvelualue

Espoon kaupungin järjestämät luontoretket löytyvät 

osoitteesta: www.espoo.fi/luontoretket. 
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