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Aineistokuvaus
Helsingin piirijakorajat vuosilta 1995-2018, avoin data julkaisu

Tuotetiedot

Nimi suomeksi Helsingin piirijakorajat vuosilta 1995-2018

Nimi ruotsiksi Helsingfors distriktsindelning 1995-2018
Nimi englanniksi District Division Map of the City of Helsinki 1995-2018
Aineiston omistaja Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristötoimialan

kaupunkimittauspalvelut
Aineiston ylläpitäjä Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristötoimialan

kaupunkimittauspalvelut
Aineiston käyttöehdot/
lisenssi

CC BY 4.0
Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

Aineiston
ylläpitomuoto

PostGIS tietokanta

Jakeluversion
tiedostomuoto

MapInfo Tab, GeoPackage

Aineiston spatiaalinen
geometriatyyppi

Alue (region, polygon); vektoriaineisto; joitakin rasterikarttoja

Aineiston mittakaava
ja erotuskyky

Nimellismittakaava 1:40 000. Yleistetty kuntien opaskartta-
aineistoista.

Aineiston koordinaatti-
järjestelmä

ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Aineiston korkeus-
järjestelmä

Ei sisällä korkeustietoja

Aineiston alueellinen
kattavuus

Helsingin kaupungin alue

Aineiston
päivitystiheys

Päivitetään kerran vuodessa, vuodenvaihteessa.

Jakeluversion
ominaisuustiedot

Alueen tunnus ja nimi
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Lisätiedot http://www.hel.fi

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-
paikkatieto/Paikkatiedot+ja+-aineistot/avoimet+paikkatiedot/
Helsingin kaupunkimittauspalvelut
paikkatieto@hel.fi

Avoimen datan
jakeluosoite

Helsingin kaupunkimittauspalvelujen avoin data sivu:
https://kartta.hel.fi/avoindata/

Aineistokuvaus

”Helsingin piirijakorajat 1995-2018” sisältää Helsingin kaupungin piirijakoalueiden rajaviivat
sekä alueiden nimet ja tunnukset vuosilta 1995-2018.
Helsingin piirijakojärjestelmä on hallinnollisiin tarkoituksiin luotu aluejako koko Helsingin
alueesta. Piirijako koostuu seuraavista aluetasoista: suurpiiri (stordistrikt), peruspiiri
(distrikt), osa-alue (delområde), pienalue (småområde). Vuosien 1995-2000 osalta
aineistosta puuttuu pienalueiden rajat.
Julkaisun tietolähteenä on HSY:n (aikaisemmin YTV) tuottama Seutu-CD sekä sen
yhteydessä julkaistu Seutukartta eri vuosilta.
Alueiden rajat on esitetty siinä muodossa ja tarkkuudella kuin ne on aikoinaan julkaistu. Eri
vuosien aluerajojen välillä voi esiintyä eroavuuksia, jotka johtuvat sekä aluerajojen
muutoksista että kartta-aineistojen esitystavan muutoksista.
Aluejakorajat on muunnettu ETRS-GK25 (EPSG:3879) koordinaattijärjestelmään, mutta
muuten ne ovat alkuperäisessä muodossaan.

Piirijakorajojen ylläpito
Helsingin piirijakorajoja ylläpitää Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut.
Piirijakojen ylläpidon lähtötietoina ovat kantakartta sekä ajantasaiset asemakaavat.
Aineistoa ylläpidetään vektorimuodossa PostGIS-tietokannassa. Piirijako-aineistoa
päivitetään jatkuvasti kaupungingeodeetin päätösten perusteella. Piirijako-aineisto
julkaistaan avoimena datana tarpeen mukaan rajojen muuttuessa.
Aineistoa käytettäessä tulee mainita lähdetiedot:
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Piirijakoraja-aineiston ominaisuustiedot:
KOKOTUNNUS (alueen kokotunnus, suurpiirin, peruspiirin, osa-alueen ja pienalueen tunnus
yhdessä)

KUNTA (kuntatunnus)

SUUR (suuralueen tunnus)

PERUS (perusalueen tunnus)

OSA (osa-alueen tunnus)

PIEN (pienalueen tunnus)

NIMI (alueen nimi suomeksi)

NIMI_ISO (alueen nimi isoilla kirjaimilla)

Mtryhm (Seutukartassa käytetty kooditunnus aluejaolle)

Lisätietoja:
Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelujen paikkatietoaineistot,
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/Paikkatiedot+ja+-aineistot/
Helsingin karttapalvelu, https://kartta.hel.fi/
Helsingin paikkatietohakemisto, https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/
Kaupunkimittauspalvelujen avoimen datan internetsivu, https://kartta.hel.fi/avoindata/.


