
  
WFS-rajapinnan käyttöönotto 
22.12.2022 

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi 
Finlands skogscentral • Växel, tfn. 029 432 400 • Kundtjänst tfn. 029 432 409, kundtjanst@skogscentralen.fi • skogscentralen.fi 

1 (5)  

WFS-rajapinnan käyttöönotto 
 Tässä ohjeessa kuvataan Suomen metsäkeskuksen avoimen metsä- ja 

luontotiedon WFS-rajapintojen osoitteet ja annetaan käyttöönotto esimerkki QGIS-
ohjelmalla. 

 WFS-tasojen tietomallit on kuvattu paikassa X 

 Kaikki avoimen metsätiedon rajapinnat löytyvät Metsäkeskuksen Rajapinnat-sivulta 
X 

 QGIS-ohjelma on ilmainen paikkatieto-ohjelma. Se on ladattavissa osoitteesta 
https://www.qgis.org/fi/site 

Yleistä 

Metsäkeskus tarjoaa OGC-standardin mukaisen WFS-rajapinnan. Pääasiallisesti tuettu 
WFS-versio on 2.0.0 mutta tuki löytyy myös 1.1.0 ja 1.0.0 versioille. Metsäkeskuksen 
WFS-aineiston oletustasokoordinaattijärjestelmä on ETRS89 / TM35FIN (EPSG:3067) 
mutta tuki löytyy myös muille yleisille järjestelmille. 

Rajapintojen verkko-osoitteet ja versiointi 

Suomen metsäkeskuksen rajapinnat ovat versioitu. Julkaisut ja niiden tietomallit versioiden 
välillä ovat erilaiset. Suomen metsäkeskus suosittelee aina viimeisimmän rajapintaversion 
käyttöä. 

WFS-rajapinnat löytyvät seuraavista verkko-osoitteista: 

Versio 1, https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/wfs/  

https://www.qgis.org/fi/site
https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/wfs/
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QGIS-esimerkki, avoimen metsätiedon WFS-rajapinta 

1. QGIS-ohjelmassa WFS-taso tuodaan valitsemalla Tasot  Lisää taso  Lisää 

WFS-taso… 

 
 

2. Luodaan uusi yhteys ja annetaan sille nimeksi MK_avoin_WFS ja syötetään URL-

kohtaan https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/ows?.  Sitten OK.

  

https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/ows?
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3. Paina ”Yhdistä” niin näytölle aukeaa kaikki metsäkeskuksen avoimet WFS-

rajapinnat. Valitaan esimerkiksi taso stand ja lisätään se.

 
4. Kartalle pitäisi hetken kuluttua latautua WFS-tason kuviot.  Valitse seuraavaksi 

kartalta haluamasi kuviot ja tallenna ne esimerkiksi nimellä MV_Kauppi_TRE.gpkg. 

Huom! Tallennus vaiheessa tulee näkyviin ”loading features for layer- 

ilmoitus, jonka voi hetken päästä keskeyttää.

 
5. Nyt tallentamasi kuviot ovat käytettävissäsi ja voit tarkastella myös niiden 

attribuuttitaulua. Huom! Muista poistaa kartalta WFS-taso, kun et enää tarvitse 
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sitä. Auki oleva WFS-taso hidastaa QGISin kartanpiirtoa ja voi kaataa sen.

 

SQL-kysely WFS-rajapintaan 

WFS-rajapintaan voidaan tehdä myös SQL-kyselyitä, joilla haetaan esimerkiksi vain tietyt 
ehdot täyttävät kuviot. Tehdään seuraavaksi SQL-kysely, jolla haetaan pelkästään 
turvemaakuviot. Lisätietoa SQL-kyselyistä löytyy mm. osoitteesta 
https://www.w3schools.com/sql/ 

1. Tasot  Lisää taso  Lisää WFS-taso… valitaan stand ja painetaan Tee kysely 

 

https://www.w3schools.com/sql/
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2. Tehdään seuraava SQL-kysely, jolla haetaan kuviotiedoista vain turvemaat. Sen 

jälkeen ok ja Lisää 

 
3. Nyt WFS-rajapinnasta latautuvat vain turvemaakuviot kartalle. Kartalle voit ladata 

lisää kuvioita zoomaamalla varovasti kauemmaksi ja odottamalla, että kuviot 

päivittyvät taas näytölle.

 


