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Metsätietostandardin REST-rajapinnan käyttöönotto 

Johdanto 

Avoimen metsävaratiedon rajapinta mahdollistaa tiettyjen kuviomuotoisten 

metsävaratietojen noutamisen. Rajapinta tarjoaa kahta resurssityyppiä HTTP GET-
ja POST-metodien yli: kuviolla voi hakea annetun kuvion kanssa leikkaavat 
kuviomuotoiset metsävaratiedot ja karttalehden numerolla voi kyseisen 

karttalehden kanssa leikkaavat kuviomuotoiset metsävaratiedot. Hakuavain on siis 

aina kuvio tai karttalehti. Jos hakuavain on kuvio, on sen oltava WKT-formaatissa. 

Toiminnot palauttavat HTTP-vastauksen bodyssä joko tekstimuotoisen, UTF-8 

enkoodatun XML-vastauksen tai vastaavan XML-vastauksen zipattuna. Alla 

listattuna toiminnot taulukoituina yleisine tietoineen. Palautettava tieto on aina 

metsätietostandardin (Metsätietostandardit-julkaisusivustolta ladattavat skeemat MV1.8 

tai MV1.9) mukaista XML:ää. 

Taulukko: Toiminnot yleisine tietoineen 

Toiminto URI Hakuavain 

Haku kuviolla /FRStandData/v1/ByPolygon WKT-monikulmio 

Haku kuviolla /FRStandDataFile/v1/ByPolygon WKT-monikulmio 

Haku 

karttalehdellä 
/FRStandDataFile/v1/ByMapSheet Karttalehden tunnus 

Resurssiin ByPolygon kohdistuva kysely voisi näyttää esimerkiksi tältä: 

/FRStandData/v1/ByPolygon?wktPolygon=POLYGON ((393960.156 6801453.126, 
394798.608 6801657.878, 394930.512 6801670.111, 395028.723 6802116.858, 
394258.945 6801929.148, 394261.711 6801810.541, 394091.166 6801665.961, 
393960.156 6801453.126))&stdVersion=MV1.9 
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Toiminnot 

/FRStandData/v1/ByPolygon 

Muodostaa XML- sanoman niiden MV-kuvioiden pohjalta, jotka leikkaavat 
parametrina annettua monikulmiota. Vastaus on metsätietostandardin 

(Metsätietostandardit-julkaisusivustolta ladattavat skeemat MV1.8 tai MV1.9) mukaista 

XML:ää. 

Toiminto tukee HTTP GET ja POST -metodeja. Erona näiden välillä on se, miten 

parametrit välitetään, query stringinä vai kyselyn rungossa, muuten 

toiminnallisuus on sama. 

Esimerkki GET: 

/FRStandData/v1/ByPolygon?wktPolygon=POLYGON ((393960.156 6801453.126, 
394798.608 6801657.878, 394930.512 6801670.111, 395028.723 6802116.858, 
394258.945 6801929.148, 394261.711 6801810.541, 394091.166 6801665.961, 
393960.156 6801453.126))&stdVersion=MV1.9 

Esimerkki POST: 

/FRStandData/v1/ByPolygon 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

wktPolygon=POLYGON ((393960.156 6801453.126, 394798.608 6801657.878, 
394930.512 6801670.111, 395028.723 6802116.858, 394258.945 6801929.148, 
394261.711 6801810.541, 394091.166 6801665.961, 393960.156 

6801453.126))&stdVersion=MV1.9 

Kyselyn parametrit ovat: 

 wktPolygon - hakuavaimena toimiva monikulmio 

 stdVersion - haluttu standardiversio, MV1.8 tai MV1.9 

Parametrien validointi tarkastaa, että wktPolygon on annettu ja että se on oikean 

muotoinen eli noudattaa Well-known text -standardia. wktPolygon luonnollisesti 
määrittää, minkä kiinteistön tiedot ja siihen liittyvien metsävarakuvioiden tiedot 
palautetaan. Hakuavaimen maksimiala on 1000 ha. 

stdVersion määrittää minkä metsävarastandardin mukaista xml:ää käyttäjälle 

palautetaan. Jos parametri on annettu, sen on oltava ‘MV1.8’, ‘MV1.9’ tai ‘latest'. 
Jos parametriä stdVersion ei ole annettu, oletuksena se saa arvon ‘latest’. 
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/FRStandDataFile/v1/ByPolygon 

Toiminto on samanlainen kuin /FRStandData/v1/ByPolygon lukuun ottamatta sitä, 
että vastaus palautetaan tiedostona ja toiminnolla on ylimääräinen parametri 
format, joka määrittelee, pakataanko tiedosto. 

Esimerkki. 

/FRStandDataFile/v1/ByPolygon?wktPolygon=POLYGON ((393960.156 

6801453.126, 394798.608 6801657.878, 394930.512 6801670.111, 395028.723 

6802116.858, 394258.945 6801929.148, 394261.711 6801810.541, 394091.166 

6801665.961, 393960.156 6801453.126))&stdVersion=MV1.9&format=zip 

Kyselyn parametrit ovat: 

 wktPolygon - hakuavaimena toimiva monikulmio 

 stdVersion - haluttu standardiversio, MV1.8 tai MV1.9 

 format - tiedoston formaatti, jos parametri on ‘zip’, vastaus pakataan, 
muuten ei. 

Lisäksi /FRStandData/v1/ByPolygonista poiketen tässä toiminnossa 

hakumonikulmion maksimiala on 3600 ha. 

/FRStandDataFile/v1/ByMapSheet 

Toiminto on kuin /FRStandDataFile/v1/ByPolygon lukuun ottamatta sitä, että vain 

GET-verbi on tuettu ja toiminto ei ota vastaan monikulmiota, vaan karttalehden 

numeron. Näin ollen XML- sanoma muodostetaan niiden MV-kuvioiden pohjalta, 
jotka leikkaavat parametrina annettua karttalehteä vastaavaa monikulmiota. 

Esimerkki. 

/FRStandDataFile/v1/ByMapSheet?sheetNum=R5232B&stdVersion=MV1.9&format 
=zip 

Kyselyn parametrit ovat: 

 sheetNum - karttalehden numero 
 stdVersion - haluttu standardiversio, MV1.8 tai MV1.9 

 format - tiedoston formaatti, jos parametri on ‘zip’, vastaus pakataan, 
muuten ei. 
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Parametrien validointi tarkastaa, että karttalehden numero on annettu. Lisäksi 
stdVersion validoidaan samoin kuin aiemminkin. 

Virheilmoitukset 

Alla listattuna virheet, joita puuttuvat tai virheelliset parametrit voivat aiheuttaa. 

Taulukko: Haku monikulmiolla -virheet 

Virhe HTTP-koodi Virheviesti 

parametriä wktPolygonia ei ole 

annettu, vaikka se on vaadittu, 
annettu parametri ei ole oikean 

muotoinen tai annetun 

monikulmion ala on liian suuri 

400 Bad Request 
errCode = InvalidArgs, errMsg = 

Virheellinen argumentin arvo, 
errParamName = wktPolygon. 

parametriä sheetNum ei ole 

annettu, vaikka se on vaadittu 
400 Bad Request 

errCode = InvalidArgs, errMsg = 

Virheellinen argumentin arvo, 
errParamName = sheetNum. 

stdVersion ei täytä 

muotovaatimusta 
400 Bad Request 

errCode = InvalidArgs, errMsg = 

Virheellinen argumentin arvo, 
errParamName = stdVersion. 

Mikään kuvio ei leikkaa 

hakuavaimeksi annettua 

monikuolmiota tai karttalehteä 

404 Not Found 
errCode = FRCompsNotFound, 
errMsg = MV-kuvioita ei löytynyt. 
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