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TPR-perhe

• Laaja tietovarastokokonaisuus, joka osia ovat:
• Toimipisterekisterissä on toimipisteiden yhteystiedot sekä palveluiden 

asiasanat. 

• Palvelukuvausrekisterissä on kuvaukset palveluista (asiasanat) ja 

niiden asiointikanavista. 

• Esteettömyyssovelluksessa on toimipisteiden esteettömyystiedot. 

• TPR-organisaatiosovelluksessa on TPR-perheen organisaatiot. 

• Tietokokonaisuuksiin liittyvät avoimet rajapinnat. 

• Pääkaupunkiseudun palvelukartalla esitetään palveluiden 

saavutettavuus-tieto.



TPR-perheen taustaa
• Toimipisterekisteri julkaistiin Helsingin kaupungin palveluna joulukuussa 2008 ja se 

laajeni pääkaupunkiseudulliseksi 2011. Ensimmäinen avoin rajapinta julkaistiin 
2011.

• Kuntien tuottamien tietojen lisäksi tietovarastosta löytyvät myös osa HUS:n, HSY:n
palveluista, valtion julkisia palveluja sekä matkailukohteita ja tapahtumia.

• Avainlukuja 2020: Toimipisteitä palvelukartalla 21 800, palveluja 900 

• Toimipisterekisterin tiedot kerätään kaikista Helsingin toimialoista ja ulkoisista 

tietolähteestä mm. Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista. Tietoja voidaan tuottaa 

joko manuaalisesti tai rajapintojen kautta.

• Toimipisterekisterin tieto on luokiteltua ja vertailukelpoista. Päivitysprosessit on 
määritelty. Tietoja voidaan hyödyntää avoimien rajapintojen kautta.

• Palvelukuvausrekisterin tiedot tuotetaan PKS-alueella manuaalisesti. 
Esteettömyyssovelluksen kysymyksiin vastaa jokainen toimipiste itse.
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TPR-perheen tietovirtakaavio

Päivittyy 30 

min välein

Päivittyy 30 

min välein

Espoon pysäköintialueet

TIETOLÄHDE RYTMI RIVI-

MÄÄRÄ

OSOITEMASTER joka yö ~135 000

CODESERVER sovitusti ~4000

EFECTE pe-la yönä ~500

ESPOON 

PYSÄKÖINTIPAIKAT

KIERRATYSINFO joka yö ~600

KIRKANTA joka yö ~130

LIPAS joka yö ~5000

PTV OUT joka yö ~3000

VISITHELSINKI joka yö ~6000

ÄÄNIOPASTETUT 

SUOJATIET JA 

ESTEETTÖMÄT 

KADUNVARSIAUTOPAIKAT

HELSINKIRAKENNUS joka yö ~55 000

DVV

LÄHDE



Rajapinnat

• Yhdistetty REST-pääohjesivu:
https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/. Päivässä 350.000 kutsua.

• Palvelurekisterin REST:
https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/palvelurekisteri.html

• Palvelurekisterin REST englanniksi:
https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/palvelurekisteri_en.html

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

• Sovelluskehittäjien rajapinta Palvelukartalle:
https://api.hel.fi/servicemap/v2/
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http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v4/unit/7411?official=yes&format=xml

https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/
https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/palvelurekisteri.html
https://www.hel.fi/palvelukarttaws/restpages/palvelurekisteri_en.html
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
https://api.hel.fi/servicemap/v2/ 
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v4/unit/7411?official=yes&format=xml


Esimerkkejä rajapintojen käytöstä

Mirjam Heikkinen, Kaupunginkanslia, Tietoteknikka 

Helsinki on täynnä 

erilaisia palvelujen 

marjasatoja



Pääkaupunkiseudun palvelukartta

• Millaisia julkisia palveluita on tarjolla? 

• Missä palvelut sijaitsevat? 

• Koska toimipiste on auki?

• Kuinka saan yhteyden palveluntarjoajaan?

• Toimipisteen lähellä olevat julkisen liikenteen pysäkit

• Kuinka pääsen asioimaan toimipisteessä, jos olen 

liikunta-, näkö- tai kuulovammainen?

• Mitä tapahtumia toimipisteessä on? 

• Mitä vuokrattavia tiloja ja laitteita toimipisteessä on?

• Miten voin antaa palautetta?

https://palvelukartta.hel.fi/fi/

https://palvelukartta.hel.fi/fi/


Turun Palvelukartta
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Toimipiste Hel.fi:ssä
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Palvelukuvaukset Hel.fi:ssä
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Hel.fi/palautteet

Toimipisteen haku
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Esteettömyystieto Helmetissä
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Tapahtumat.hel.fi
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HRI.fi

• https://hri.fi/data/fi/dataset/showcases/paakaupunkiseudun-palvelukartan-rest-

rajapinta
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https://hri.fi/data/fi/dataset/showcases/paakaupunkiseudun-palvelukartan-rest-rajapinta


Esteettömyyskysymykset PTV:ssä
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Suomi.fi (PTV)
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Onks hyötyy??!!! 

Mirjam Heikkinen,Kaupunginkanslia, Tietoteknikka 

• Tiedon avoimuus ja sitä kautta monikäyttöisyys 

tuo tiedolle monia laadullisia haasteita: esim. 

ajantasaisuus, yhdistettävyys, saatavuus, 

tiedon hallinta. 

• Käyttökohteiden kirjo: digitaaliset palvelut, 

www-sivut, sovellukset, listaukset.

Kannattaako? 

• Ylläpito yhdessä paikkaa, yhden kerran.

• Tiedon laadun valvonta moninkertaistuu.



Rajapinnan hakuesimerkkejä

• Kirjastot hakusanalla ”Kirjasto”

http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v4/unit/?search=kirjasto

• Yksi toimipiste

http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v4/unit/7411

• Yksi palvelukuvaus

http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/vpalvelurekisteri/description/2484
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http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v4/unit/?search=kirjasto
http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v4/unit/7411
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