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Aineisto 
Käytössä oleva 

linkki 
Uusi linkki 

Muutokset 

nykyiseen 

rajapintaan 

Metsävarakuviot https://avoin.mets

akeskus.fi/rajapin

nat/v1/stand/ows 

 

 
Kolme uutta 

kenttää: 

STANDCLASS, 

TREESTANDD

ATASOURCE 

ja 

MEASUREME

NTDATE. 

Tarkempi 

kuvaus 

excelissä 

 
Erityisen tärkeät 

elinympäristöt  

https://avoin.mets

akeskus.fi/rajapin

nat/v1/habitat/ow

s 

 

 Kolme uutta 

kenttää: 

STANDCLASS, 

TREESTANDD

ATASOURCE 

ja 

MEASUREME

NTDATE. 

Tarkempi 

kuvaus 

excelissä  

Hila-aineisto https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/gridcell/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/gridcell/

ows 

Otetaan 

käyttöön 

toukokuussa 

 

Inventointikoealat https://avoin.mets

akeskus.fi/rajapin

nat/v1/inventory_s

ampleplot/ows 

 
eivät päivity, 

päivitys 

toteutetaan 

myöhemmin 

Kaukokartoitusko

ealat 

https://avoin.mets

akeskus.fi/rajapin

nat/v1/sampleplot

/ows 

 eivät päivity 

Metsänkäyttöilmo

itukset 

https://avoin.mets

akeskus.fi/rajapin

nat/v1/forestused

eclaration/ows 
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Pintavesien 

virtausmalli 

https://avoin.mets

akeskus.fi/rajapin

nat/v1/Pintavesie

n_virtausmalli/ows 

 Julkaistaan 

myös WFS-

rajapintana 

Uusi linkki, 

jossa WMS ja 

WFS-

rajapinnat 

Latvusmalli 2008 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2008/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

08/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2009 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2009/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

09/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2010 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2010/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

10/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2011 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2011/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

11/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2012 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2012/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

12/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 
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Latvusmalli 2013 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2013/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

13/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2014 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2014/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

14/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2015 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2015/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

15/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2016 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2016/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

16/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2017 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2017/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

17/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2018 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2018/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM/20

18/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 
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Latvusmalli 2019 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2019/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

19/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2020 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2020/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

20/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli 2021 https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_2021/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_20

21/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli, uusin https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_newest/o

ws 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_ne

west/ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

Vanhasta 

osoitteesta 

saatavilla 

vuoden 2022 

latvusmalli 

Latvusmalli 2022  Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Latvusmalli uusin 

aluerajaindeksi 

https://rajapinnat.

metsaan.fi/geoser

ver/Avoinmetsatie

to/CHM_newest_ar

ea_index/ows 

https://avoin.met

sakeskus.fi/rajapi

nnat/v1/CHM_ne

west_area_index/

ows 

Otetaan 

käyttöön 

heinäkuussa 

 

Metsämaski https://avoin.mets

akeskus.fi/rajapin

nat/v1/forestmask

/ows 
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Aineistopaketit https://avoin.mets

akeskus.fi/aineisto

t/ 

  

MV-rest 

(metsätietostanda

rdin mukainen 

rajapinta) 

https://avoin.mets

akeskus.fi/rest/mv

rest/ 

  

Kestävän metsätalouden rahoituslain ja riistavahinkolain kohteet:  

Julkaisupäivä 25.1.2023 

Työlaji Asiakirja Geometria Uusi linkki Muutos 

Metsitystuki Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_12_

17/ows 

uusi 

Uusi työlaji 

Metsitystuki Toteutusil

moitus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_12_17/o

ws 

uusi 

Uusi työlaji 

Hirvieläinvahink

okorvaukset, 

arviointipyyntö 

Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_06_

16/ows 

  

Hirvieläinvahink

okorvaukset, 

korvauspäätös 

Toteutusil

moitus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_06_16/o

ws 

  

Metsänuudistam

inen 

Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_10_

10/ows 

 

Nuoren metsän 

hoito 

Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_10_

30/ows 
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Ympäristötuki Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_10_

91/ows 

 

 

Metsänuudistam

inen 

 

Toteutusil

moitus 

 

 

Kuvio 

 

https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_10_10/o

ws 

 

Nuoren metsän 

hoito 

Toteutusil

moitus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_10_30/o

ws 

 

Ympäristötuki Toteutusil

moitus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_10_91/o

ws 

 

Nuoren metsän 

hoito 

Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_11_

30/ows 

 

Terveyslannoitu

s 

Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_11_

50/ows 

 

Suometsänhoito Rahoitush

akemus 

Viiva https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_line_11_6

0/ows 

 

Suometsänhoito Rahoitush

akemus 

Piste https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_point_11_

60/ows 
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Metsätien 

tekeminen 

Rahoitush

akemus 

Viiva https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_line_11_7

0/ows 

 

Metsätien 

tekeminen 

Rahoitush

akemus 

Piste https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_point_11_

70/ows 

 

Luonnonhoito Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_11_

90/ows 

 

Ympäristötuki Rahoitush

akemus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/applic

ation_stand_11_

91/ows 

 

Nuoren metsän 

hoito 

Toteutusil

moitus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_11_30/o

ws 

 

Terveyslannoitu

s 

Toteutusil

moitus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_11_50/o

ws 

 

Suometsänhoito Toteutusil

moitus 

Viiva https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_line_11_60/ows 
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Suometsänhoito Toteutusil

moitus 

Piste https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_point_11_60/o

ws 

 

Metsätien 

tekeminen 

Toteutusil

moitus 

Viiva https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_line_11_70/ows 

 

Metsätien 

tekeminen 

Toteutusil

moitus 

Piste https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_point_11_70/o

ws 

 

Luonnonhoito Toteutusil

moitus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_11_90/o

ws 

 

Ympäristötuki Toteutusil

moitus 

Kuvio https://avoin.me

tsakeskus.fi/raja

pinnat/v1/compl

etiondeclaration

_stand_11_91/o

ws 

 

 


