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Yleistä
Kangasalan kaupungilla on tällä hetkellä ArcGIS for Server -palvelin versionumeroa 10.61 ulkoisen
avoimen datan jakeluun. Aineistoja on saatavissa pääosin REST-, WMS-, WFS- sekä JSONformaateissa. Aineistoja on helpoin käsitellä avoimen lähdekoodin QGIS-ohjelmalla. Ohjelma on
monipuolinen ja ilmainen sekä laajasti käytössä. Siksi ohjeet on kirjoitettu juuri QGIS-ohjelman
käytön näkökulmasta.
Yleinen ohjeistus ja osoitelistaus löytyy osoitteesta https://www.kangasala.fi/asuminen-jaymparisto/kartat-ja-paikkatieto/paikkatietoaineistot/rajapintapalvelut/
Palvelimen REST-etusivu on osoitteessa
https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/kangasala tai mikäli halutaan käyttää HTTPprotokollaa http://192.89.47.210/arcgis/rest/services/kangasala
Etusivulla on listattuna saatavilla olevat aineistot ja niitä klikkailemalla löytyy lisätietoa.
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WMS- jä WFS-pälvelut
WMS
WMS-protolla on vanhin ja varmatoimisin. Sen kanssa on harvoin tullut ongelmia.
Palvelun WMS GetCapabilities -osoite löytyy klikkaamalla palvelun sivun ylälaidassa olevaa
linkkiä:
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Linkki lähettää palvelimelle GetCapabilities -pyynnön:
https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/services/kangasala/opaskartta/MapServer/WMSServer?req
uest=GetCapabilities&service=WMS
ja palauttaa sivun palvelun WMS-resursseista. Täältä löytyy myös palvelun WMS-osoite:

Osoite syötetään QGISin URL- kenttään:

Jostain syystä ohjelmistotoimittaja haluaa oletusarvoisesti syöttää tasot päinvastaisessa
järjestyksessä, joten ennen Add-nappulan painamista on hyvä rukata tasojen järjestystä hieman:
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WFS
WFS-protolla toimii ihan samalla periaatteella. Mutta sen ja QGISin-kanssa on ongelmia
ollut enemmän.

GetCapabilities -vastauksessa palvelin ilmoittaa versionumeroksi 2.0, mutta palvelimelle voi
huoletta lähettää myös WFS 1.0- ja 1.1 -versioiden pyyntöjä.
QGIS-ohjelman versioiden kanssa on ollut eroavaisuuksia WFS-aineiston sisään luvun suhteen.
Mikäli luettu aineisto tulee ”tyhjänä” tai vain ominaisuudet lukien vailla geometriaa,
kannattaa kokeilla ensin käyttää HTTPS-osoitteen sijasta http-vaihtoehtoa. Ja lisäksi, jos aineisto
tulee näytölle väärinpäin eli itä kääntyy pohjoiseen, kannattaa kokeilla seuraavia asetuksia:
Name: http://192.89.47.210/arcgis/...
Version: 1.1
[x] Invert axis orientation.
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Lisätään siis näillä asetuksilla äsken ladatun Opaskartta WMSn päälle palvelusta ’liikuntareitit’
taso ’kaarinanpolku’ ja palvelusta ’Palvelut2’ taso ’Koulut’.

Muutämä vinkki käyttöä helpöttämään
Laita CRS vastaamaan samaa kuin Kangasalan avoin aineisto eli ETRS_1989_GK24FIN
(EPSG:3878).
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Ja jotta aineistot eivät karkailisi ympäriinsä, kannattaa lukea palvelusta ’Opaskartta’
taso ’Kuntaraja’, jolla pääsee ”hoodeille”:

Mikäli ei halua askarrella noiden monien tasojen kanssa kannattaa tutkia löytyykö valmis qlrtiedosto alla olevasta osoitteesta ZIP -paketista, jonne on kasattu yleisimmin käytettäviä palveluita:
https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/kangasala/INSPIRE/QGIS_Layer_Files.zip
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ArcGIS för Server REST
Mikäli käytössä on QGIS 3.x -ohjelma eikä ihan välttämättä halua tai tarvitse käyttää WFS protokollaa, kannattaa käyttää ehdottomasti QGIS -ohjelman kykyä lukea suoraan Arcgis for
Server -palvelimen REST -rajapintaa. Tällä tapaa on sekä geometrian että ominaisuustietojen
lukeminen onnistunut (lähes) pomminvarmasti. Ja kaupanpäälle tulee mukana kuvaustekniikka
luokitteluineen.
Esimerkki:
Etsitään haluttu palvelu käyttäen suoraa REST –osoitetta. Uskollisesti esimerkkiä noudattaen
haetaan ’Palvelut2’ taso ’Koulut’ ja toisena palvelusta ’liikuntareitit’ taso ’kaarinanpolku’:
1. https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/kangasala/Palvelut2/MapServer
2. https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/kangasala/liikuntareitit/MapServer
Käytetään ArcGIS Feature Server –datalähdettä. Vaikka liikuntareitit-palvelulla ei suoranaisesti
ole FeatureServer -ominaisuutta, voi osoitteen huoletta syöttää QGISin URL-kenttään:

Pistetään vielä taustaksi kaupungin Opaskartta osoitteesta
https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/kangasala/opaskartta/MapServer
käyttäen ArcGIS Map Server -datalähdettä.
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Tätä RESTiä suosittelen lämpimästi. Kuvaustekniikan mukana tuleminen avaa meille lukemattomia
mahdollisuuksia. Esim. kun halutaan tallentaa saatu aineisto myöhempää tarkastelua varten Esri
Shape -muotoon, SpatiaLite-muotoon tai johonkin muuhun QGISin tukemaan muotoon. QGIS ei
kyllä ihan kaikilta osin tuo ESRI-maailman kuvaustekniikoita, mutta suurelta ja suuresti auttavalta
osin kyllä. Viivoissa on vielä toivomisen varaa ja symbolit sekä tekstit ovat aina murheenkryynejä
aineistoa siirrettäessä alustalta toiselle.
Vielä esimerkki:
Ohessa luetaan DigiKaavan Käyttötarkoitus (alueet)
( https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/kangasala/DigiKaava/MapServer )
ja tallennetaan tyyli tason ominaisuustiedoista.
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Sitten luetaan dataa WFS -rajapinnasta ja ladataan tallennettu tyyli tasolle tason
ominaisuustiedoissa.
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Suödättävät kyselyt räjäpintään (REST jä WFS sekä täsöjen köödit)
REST
ArcGIS Server ja QGIS toimivat välillä ärsyttävän huonosti keskenään.
Esimerkin mukainen kysely QGISissä ei palauta toivottua tulosta vaan kaikki
olemassa olevat tietueet.
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Mikäli (kuten tässäkin tapauksessa) halutaan Kantakartan nimistöstä vain
järvien nimet, ne täytyy kysellä suoraan REST-rajapinnasta käyttäen
palvelimen Query-ominaisuutta. Linkki valmiiseen lomakkeeseen löytyy Kantakartan
(https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/kangasala/kantakartta/FeatureServer )
REST-etusivulta klikatessa Nimisto_pisteet (ID: 226) ja sieltä tason ominaisuuksien alalaidasta.

Jonka painamisen jälkeen avautuu ao. lomake, johon suoritetaan seuraavanlainen kysely:
Where: KOODI=8852
Out Fields: * (Eli haluamme kaikki kentät mukaan tulokseen)
Format: GeoJSON

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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Ja tämän jälkeen painetaan Query (GET) -nappulaa ja saadaan oheisen kaltainen sivu.

Palautettu vastaus kertoo meille, että olemme suorittaneet onnistuneen kyselyn, mutta tällä kertaa
välitämme vain osoiterivillä olevasta linkistä, jonka kopioimme siirtyessämme QGISin puolelle.
Siellä lisäämme tason ihan normaalina vektoritasona Data Source Managerin kautta kuvan
mukaisesti.
(x) Protocol: http(S), cloud, etc.
Type: GeoJSON
URI:https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/.. (Kopioitu linkki)

Ja koska tuo tason nimi tulee legendaan melko kökön näköisenä, nimetään taso (F2) uudelleen
vaikkapa ”Järvien nimet” nimiseksi ja laitetaan pisteille tunnustekstit.
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WFS
Ei toivottu edellisen esimerkin mukainen lopputulos saavutetaan myös WFS-protokollaa käyttäen
esittämällä palvelimelle pyyntö käyttäen WFS versionumeroa 2.0. Tässä joko Nimisto_tekstit
(ANNOTATIONCLASSID=0 ) tai vastavuoroisesti tasolle Nimisto_pisteet (KOD = 8852).

Sitä vastoin, jos vaihdamme WFS versionumeroksi 1.0 tai 1.1, niin suodatus toimii erinomaisesti.
Huomaathan korostetulla olevan ruksin ruudussa ’Käännä akselin suunta’ (Invert Axis orientation).
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Tasojen koodit
Kangasalan kaupungin aineistot on tallennettu Esri SDE -tietokantaan ja tasojen koodistot
selitteineen ovat siinä tallennettuna erilliseen Domain-tauluun. Nykyisellään koodien selitykset
eivät tule suoraan aineiston lataamisen yhteydessä mukana. Tämä ei ole toivottu tilanne, mutta sen
kanssa voidaan elää.
Mikäli aineistoksi luetaan esim. Kantakartasta taso Paikannusjarjestelmat_pisteet käyttäen WFSprotokollaa, niin saadaan vain tason koodit KOD-kentässä ilman mitään tietoa siitä, mitä kyseiset
koodit tarkoittavat. Jos luemme saman tason käyttäen ArcGIS FeatureService -sisäänlukua, kentän
nimi on KOODI ja mukana tulevat legendaan ympättynä myös koodit selityksineen.
Mikäli haluamme koodit selitteineen yhdistettynä suoraan tason attribuuttitauluun, joudumme
tekemään muutaman liikkeen ennen sitä. Ensin menemme palvelun REST-etusivulle
(https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/kangasala/kantakartta/FeatureServer) ja
matkalla alaspäin lunttaamme tason numeron.

Ja se mielessämme klikkaamme alta löytyvää linkkiä QueryDomains.

Avautuvaan lomakkeeseen kirjoitamme tason ID-numeron hakasulkeisiin suljettuna [93],
valitsemme Format: JSON ja painamme Query Domains (GET).

Saamme selaimeen avattuna kyseisien domain-taulun JSON-muodossa. Tallennamme tämän
käyttäen hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla ”Tallenna nimellä” tallennamme kyseisen
queryDomains.txt -tiedoston haluttuun paikkaan.
Vaikka tiedosto on JSON-muotoa, se ei suoraan mene QGISiin vaan tarvitaan vielä käynti jonkun
kolmannen osapuolen kautta esim. verkkosivustolla, joka osaa käsitellä tiedostoa ja muuttaa sen
esimerkiksi CSV-muotoon. Hyväksi olen havainnut https://www.convertcsv.com/json-to-csv.htm sivuston. Täällä luetaan ensin queryDomains.txt sisään, määritellään parametreiksi
tärkein eli Pivot data down instead of flattening ja valitaan uloskirjoitettavan CSV-tiedoston nimi

15

Seuraavaksi uloskirjoitettu ”Paikannusjärjestelmäpisteet _koodit.csv” luetaan QGISiin
käyttäen ’Eroteltu teksti’ (Delimited Text) -sisäänlukua. Merkistön koodaus on myös hyvä valita
muotoon UTF-8.
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Nyt tuotu tiedosto yhdistetään normaalisti jo legendassa valmiina olevaan
Paikannusjarjestelmat_pisteet -tasoon. Ja koska taulu sisältää paljon roskaa, suoritetaan se
valikoidusti.

Ja lopuksi voimme vaikka luokitella aineiston pisteiden selitteiden mukaan.
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Huom, mikäli haluat domain-tauluun useamman tason sisältävän tiedoston, tulee ID:t kirjoittaa
hakasulkujen sisään pilkuilla eroteltuna esim. [2,3,93].

JSON kyselyt
JSONin kautta onnistuu kohteiden luku yhdestä tasosta näppärästi selaimella. Helpoin tapa
konstruktoida pyyntö palvelimelle on käyttää jokaisen palvelun tason ominaisuuksista löytyvää
Query –lomaketta, joka löytyy
aivan sivun alalaidasta (esim.
https://paikkatietopalvelu.pirnet.fi/arcgis/rest/services/kangasala/opaskartta/MapServer/35 )

Ja kuten lomakkeelta huomataan tasoon voi tehdä monipuolisia kyselyitä. Otetaan helpoin tapa
saada jotain ulos: Määritellään, että palvelusta ’Opaskartan symbolit’ otetaan ulos satunnaisesti
tietueet, joiden OBJECTID on suurempi tai yhtäsuuri kuin nolla:
Where: OBJECTID >= 0
ja halutaan kaikki saatavilla olevat kentät
Out Fields: *
ja se tärkein eli
Format: JSON.
Sitten painetaan nappia Query (GET)

Hetken odottelun jälkeen palvelin palauttaa tuloksen selaimesta riippuen yleensä eri välilehteen.
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Tallentaan tulos query.txt valittuun paikkaan. Aineisto on mahdollista tallentaa
tarvittaessa myös GeoJSON-formaatissa.
On huomioitava myös, että monilla palveluilla on oletusarvona se, että ne palauttavat vain 1000
tietuetta. Mikäli on tarvetta isommille määrille, kannattaa olla yhteydessä ylläpitoon.
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Sitten luetaan aineisto QGIS -ohjelmaan vektorisisäänlukua käyttäen.

Koska meillä sattuu tuossa olemaan jo valmiina symbologiakin eli Opaskartan FeatureServerin
pisteet, niin työstetään ladatuille symboleille kuvaustekniikka sitä hyväksi käyttäen. Haetaan
kuvaustekniikka napsauttaen ensin hiiren oikealla 35n kohdalla ja
valiten Styles: Copy Style: Symbology
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Ja sitten vastaavasti napautetaan taas oikealla ja valitaan muuten sama polku, mutta
Paste Style: Symbology

Tämän jälkeen näytön pitäisi näyttä jotakuinkin tämän näköiseltä:

ArcGIS Server jä suöjätut pälvelut
Tökenin hänkkiminen
Kangasalan kaupunki jakaa paikkatietopalvelimellaan myös aineistoja, jotka vaativat autentikoinnin
eli tunnistautumisen. Näitä aineistoja voi käyttää kuten kaikkia muitakin tässä edellä mainittuja
(WMS, WFS, REST,..). Näiden käyttämiseen vaaditaan kaupungilta saatu tunnus, yleensä se on
käyttäjätunnus KangasalaGuest ja sen vaihtuva salasana, joka toimitetaan sovitun käytännön
mukaisesti. Kun tämä on saatu kannattaa ihan ensimmäiseksi suunnata osoitteeseen Folder: /
(pirnet.fi) joka on jo tutuksi tullut Tampereen ympäristökuntien yhteisen paikkatietopalvelimen
REST etusivu ja valita
siellä oikeassa yläkulmassa oleva linkki Get Token tai mennä suoraan osoitteeseen (Generate
Token (pirnet.fi))
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Ja tämän jälkeen generoida token tuolla ao. kupongilla esimerkin mukaisesti.

Client -kohdassa kannattaa käyttää Request IP -valintaa, mikäli käytät palveluita samalta koneelta,
jolla generoit tämän tokenin. Muuten valitaan IP -vaihtoehto, missä määritetään, mille IP osoitteelle token generoidaan. HTTP Referer tarkoittaa, että generoidulle tokenille määritetään
URL -osoite. Tämä on enemmänkin niitä ohjelmistokehittäjiä varten, jotka haluavat käyttää
palvelimen resursseja. Vaikka tokenin kestoaika (Expiration) on valittavissa, olen kokeissani
todennut, että valitulla kestoajalla ei ole ollut merkitystä, sillä palvelimella on oletusarvona tällä
hetkellä yksi päivä.
Kopioi kupongin alle tullut token varmaan talteen (esim. ctrl+c ja ctrl+v)

Tökenin testääminen jä käyttö
Seuraavaksi kannattaa suunnata testaamaan tokenin toimivuus tuon etusivun kautta etenkin, jos
tarkoitus on käyttää WMS- ja/tai WFS -palveluita. Tämä tapahtuu REST -etusivulla valitsemalla
Login ja kirjautumalla saaduilla tunnuksilla sisään palvelimelle.
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Kangasalan kohdalla huomataan, että avointen aineistojen lisäksi sinne on ilmestynyt muutamia
suojattuja aineistoja, jotka tunnistaa parhaiten loppuun lisätystä .._RESTPW merkkijonosta.

Ja klikatessa tälläinen auki saadaan aivan normaali resurssinäkymä sillä poikkeuksella että kun
esim. kantakartan suojattua WMS palvelua klikataan tulee ao. virheilmoitus.

Koska linkin takana on kyseessä normaali WMS -palvelimelle suunnattu GetCapabilities -pyyntö,
kiinnitetään seuraavaksi huomiota virheeseen 499 joka on ESRIn virhekoodi.
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Authentication token required. (status code 499)

Eli lisäämme osoiterivin jatkoksi saamamme tokenin seuraavalla tavalla:
.. &service=WMS&token= sTC3nvWhFYC2lnyU1EfazYbCJDPw9..
Jolloin palvelin palauttaa meille capabilitiesin ihan normaalisti.

Token vaaditaan siis kaikissa palvelimelle suoritettavissa pyynnöissä (REST, WFS,)
Tässä yhteydessä kannattaa kopioida talteen tarvittavat REST, WMS ja WFS osoitteet
myöhempää käyttöä varten.
Kun tämä on testattu ja toimivaksi havaittu, kirjaudutaan ulos ja avataan QGIS.
Siellä ensimmäisenä kannattaa käydä syöttämässä token ohjelman tietovarastoon
Asetukset : Valinnat : Autentikointi (Settings : Options : Authentication)
ja painaa kupongin oikeassa yläkulmassa olevaa vihreää plus-painiketta.
Mikäli tietovarastoa käytetään ensimmäistä kertaa, QGIS pyytää sille salasanaa ja
tähän vastataan luonnollisesti ihan omatunnon mukaan. Tämä koskee myös avautuvan kupongin
muitakin kohtia poislukien tietenkin tuo tärkein eli token (Poletti). Sen voi täyttää esim. vaikkapa
seuraavasti.
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Seuraavaksi lisätään ohjelmaan tuo testauksessa kopioitu REST -osoite. Uusimmat QGISit
sisältävät nykyään vain yhden ArcGIS Serverin aiemmista versioista tutuksi tulleiden kahden sijaan.
Tämä sisältää sekä Map Servicen että Feature Servicen. Avataan siis Tietolähteiden hallinta ja
avataan sieltä ArcGIS REST Server ja valitaan Uusi.

Sitten lisätään ihan normaalisti tuo tallennettu osoite ja muut tiedot poikkeuksena, että
todennustavaksi (Authentication) valitaan tuo lisätty token QGISin tietovarastosta.

Ja kun painetaan Yhdistä (Connect) painiketta, pitäisi kuponkiin avautua seuraavanlainen näkymä.
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Ja tästähän eteenpäin kaikki toimii ihan normaalisti ja kuten suojaamattomankin palvelun kanssa.

Tämä idea toimii QGISissä myös käytettäessä WMS- ja WFS -palveluita. Todennustavan
määrityksen jälkeen toimitaan kuten ennenkin.
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Ja mikäli myöhemmin saadaan ao. virheilmoitus, token on syytä uusia näiden ohjeiden mukaan.

27

Kangasalan kaupunki

Tekniset palvelut/ Paikkatieto
inspire@kangasala.fi

Ilkka Lindfors ilkka.lindfors@kangsala.fi +358401336520
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