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Helsingin kaupunkimittauspalvelut: paikkatieto@hel.fi
Avoimen datan
jakeluosoite

WMS–katselupalvelurajapinta:
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms?REQUEST=
getCapabilities
Tiedostojakelu: https://kartta.hel.fi/avoindata

Aineistokuvaus
Helsingin kaupungin opaskartta vuodelta 1940. Julkaissut Frenckellin Kirjapaino O.Y.
Opaskartat sisältävät mm. seuraavia tietoja: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset
rakennukset, asuntoalueet, teollisuusalueet, metsä- ja pelto-alueet sekä kunnan rajat.
Lisäksi kartoissa on esitetty joitakin nähtävyyksiä ja julkisia palveluita. Tämä kartta on
ensimmäinen Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat,
Kaupunkimittauspalvelutn omana työnä laadittu opaskartta. Se tehtiin suunniteltuja vuoden
1940 olympialaisia varten. Raitiotie- ja bussilinjat. Kilpailu- ja harjoittelupaikat.
Kääntöpuolella katu-, nähtävyys- ja ulkomaiden edustustoluettelo viidellä kielellä.
Neliväripainatus koossa 58 cm x 61 cm, Frenckellin kirjapainosta.
Helsingin matkailijakartta (Turistkarta över Helsingfors) vuodelta 1952. Julkaissut Helsingin
kaupungin kiinteistötoimiston Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja
luvat, Kaupunkimittauspalvelut. Opaskartat sisältävät mm. seuraavia tietoja: nimistö,
kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, asuntoalueet, teollisuusalueet, metsäja pelto-alueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartoissa on esitetty joitakin nähtävyyksiä ja
julkisia palveluita. Tämä kartta päivitettiin vuoden 1940 olympialaisia varten laaditusta
kartasta toteutuvia olympialaisia varten. Raitiotie- ja bussilinjat. Kilpailu- ja
harjoittelupaikat.
Helsingin keskustan kartta vuodelta 1962. Julkaissut Kaupunkiympäristön toimiala,
Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut. Painanut Suomalaisen kirjallisuuden kirjapaino
oy. Opaskartat sisältävät mm. seuraavia tietoja: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet,
julkiset rakennukset, asuntoalueet, teollisuusalueet, metsä- ja peltoalueet sekä kunnan
rajat. Lisäksi kartoissa on esitetty joitakin nähtävyyksiä ja julkisia palveluita. Tässä
kartassa raitiotie- ja bussilinjat. Kolmiulotteisia piirroksia mielenkiintoisista paikoista.
Suomalaisen kirjallisuuden kirjapaino.
Helsingin kaupungin opaskartta vuodelta 1999. Opaskartat sisältävät mm. seuraavia
tietoja: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, asuntoalueet,
teollisuusalueet, metsä- ja peltoalueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartoissa on esitetty
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joitakin nähtävyyksiä ja julkisia palveluita. Tämä on ensimmäinen digitaalisesti tuotettu
opaskartta.
© Helsingin kaupunkimittauspalvelut ”vuosiluku”

Lisätietoja:
Helsingin kaupungin paikkatietoaineistot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-jaliikenne/kartat-ja-paikkatieto/paikkatiedot%20ja%20-aineistot
Kaupunkimittausosaston avoimen datan internetsivu: https://kartta.hel.fi/avoindata
Helsingin karttapalvelu: https://kartta.hel.fi/
Helsingin paikkatietohakemisto: https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/
WMS–rajapintapalvelu: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
WMS–rajapintapalvelun getCapabilities-kysely:
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms?REQUEST=getCapabilities
WFS–rajapintapalvelu: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
WFS–rajapintapalvelun getCapabilities-kysely:
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?REQUEST=getCapabilities
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