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Tietojen haku 
Tässä kappaleessa kuvataan tietojen haku ja siinä käytettävät parametrit ja kyselyt. 

Raportilla käytettävät tiedot haetaan Power Query kyselyillä Helsingin kaupungin aluesarjoista 

palvelun tarjoaman rajapinnan läpi. Tiedot haetaan aluesarjoista csv muodossa ja niitä käsitellään 

Power BI raportin puolella raportoinnissa soveltuvaan muotoon. 

Kaikkien kaupunkien osalta tietojen haku on toteutettu samalla tapaa, ja kaikkien kaupunkien tiedot 

haetaan  

Parametrit 
Tietojen haussa käytetään apuna parametrejä, jotka kuvataan seuraavassa taulukossa. 

Nimi Oletusarvo Kuvaus 

UrlHelsinginVaesto https://stat.hel.fi:443/api/v1/fi/Aluesarjat/vrm/v
aenn/pksoa/A01HKIS_Vaestoennuste.px 

Rajapinnan osoite Helsingin 
kaupungin aineistolle. 

UrlVantaanVaesto https://stat.hel.fi:443/api/v1/fi/Aluesarjat/vrm/v
aenn/pksoa/C01VANS_Vaestoennuste.px 

Rajapinnan osoite Vantaan 
kaupungin aineistolle. 

UrlEspoonVaesto https://stat.hel.fi:443/api/v1/fi/Aluesarjat/vrm/v
aenn/pksoa/B01ESPS_Vaestoennuste.px 

Rajapinnan osoite Espoon 
kaupungin aineistolle. 

VuosiaPerHaku 4 Määrittelee, kuinka monen 
vuoden tiedot haetaan 
kerralla. Ilman rajausta voi 
tulla vastaan rajapinnan 
rivirajat. 

TunnisteHelsinki 0910000000 Helsingin kaupungin 
tunniste kaupunkitason 
ennustetietojen hakuun. 

TunnisteEspoo 0490000000 Espoon kaupungin tunniste 
kaupunkitason 
ennustetietojen hakuun. 

TunnisteVantaa 0920000000 Vantaan kaupungin tunniste 
kaupunkitason 
ennustetietojen hakuun. 

 

Funktiot 
Tietojen hakuun käytetään apuna funktioita, joilla tiedot haetaan, tai käytetään muuten apuna 

tietojen muodostamisessa. Nämä funktiot on kuvattu seuraavassa taulukossa. 

Nimi Parametrit Kuvaus 

LookupValue LookupValue: Etsittävä arvo 
LookupTable: Taulu mistä arvoa 
etsitään 
LookupColumnName: Sarakkeen 
nimi, josta arvoa etsitään 
ReturnColumnValue: Sarakkeen 
nimi, josta arvo palautetaan 
DefautValue: Arvo mikä 
palautetaan, jos arvoa ei löytynyt 
(oletuksena null) 

Hakee taulukosta määritellystä 
sarakkeesta annetun arvon 
perusteella rivin ja palauttaa 
halutun sarakkeen arvon (tai 
oletusarvon mikäli riviä ei löydy). 



ReplaceDotValues Source: Taulu, jonka sarakkeissa 
pistearvot korvataan 
ColumnsToSkip: Sarakkeiden 
nimet, joissa pistearvoja ei 
korvata 

Korvaa pistearvot (., .., …) arvolla 
null. 

GetPxWebParameters Url: Aineiston rajapintaosoite 
Variable: Muuttuja, jonka tiedot 
haetaan 

Hakee rajapinnasta annetun 
aineiston muuttujista määritellyn 
muuttujan avaimen ja arvon 
taulukko muodossa. 

GetPxWebData Url: Aineiston rajapintaosoite 
Query: PxWeb json muotoiset 
suodattimet 

Hakee rajapinnasta annetun 
aineiston tiedot taulukkona. 

GetQueryEnnustevuosi Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee rajapinnasta Laatimisvuosi 
ja vaihtoehto muuttujan 
vaihtoehdot 

GetQueryToteutunutVuo
si 

Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee Toteutnut tyyppisen 
Laatimisvuosi ja vaihtoehto 
muuttujan tunnisteen 

GetQueryVuodet Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee rajapinnasta Vuosi 
muuttujan vaihtoehdot jaoteltuna 
VuosiaPerHaku kokoisiin listoihin 

GetDataQuery Tyyppi: Laatimisvuosi ja 
vaihtoehto arvo, jonka tiedot 
haetaan 
Vuodet: Lista vuosista, joiden 
tiedot haetaan 

Muodostaa json muotoiset 
suodattimet tietojen haun 
kyselyyn 

GetData Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee toteutuneen ja 
viimeisimmän ennusteen tiedot 

GetDataKaupunginEnnus
teet 

Url: Aineiston rajapintaosoite 
Alue: Alueen tunniste, jonka 
tiedot haetaan 

Hakee kaupunkitasolla kaikille 
Laatimisvuosi ja vaihtoehto 
muuttujille tiedot 

GetAlueet Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee Alue muuttujan tiedot 

GetIkä Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee Ikä muuttujan tiedot 

GetÄidinkieli Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee Äidinkieli muuttujan tiedot 

GetVuosi Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee Vuosi muuttujan tiedot 

GetLaatimisvuosiaJaVaih
toehto 

Url: Aineiston rajapintaosoite Hakee Laatimisvuosi ja vaihtoehto 
muuttujan tiedot 

 



Tietomalli 
Raportin tietomalli mukailee tähtimallia, jossa on kaksi faktataulua (Pääkaupunkiseudun väestö ja 

Kaupunkien ennusteet) sekä kuusi dimensio taulua, joilla tietoja raportilla voidaan suodattaa ja 

esittää halutulla tasolla. Lisäksi mallista löytyy kaksi aputaulua Tekstit ja Laskenta, joita käytetään 

esimerkiksi kuvaajien otsikoiden muodostamisessa ja laskennassa. 

 

Taulut 
Käytössä olevat taulut on kuvattu seuraavassa taulukossa. 

Nimi Kuvaus 

Laskenta Kiinteä taulukko. Määrittelee laskennassa apuna käytettävät 
valinnat mm. duplikaattiarvojen poistoon. 

Tyyppi Kiinteä taulukko. Määrittelee, onko luku ennuste vai toteutunut. 

Alue Aluehierarkiat, jotka muodostetaan aineiston muuttujista 

Ikä Ikäryhmät, jotka muodostetaan aineiston muuttujista 

Vuosi Dataan liittyvät Vuosi vaihtoehdot, joka muodostetaan aineiston 
muuttujista 

Äidinkieli Dataan liittyvät Äidinkieli vaihtoehdot, joka muodostetaan 
aineiston muuttujista 

Laatimisvuosi ja vaihtoehto Dataan liittyvät Laatimisvuosi ja vaihtoehto vaihtoehdot, joka 
muodostetaan aineiston muuttujista 

Pääkaupunkiseudun Väestö Sisältää Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kaikkien 
alueiden tiedot kaikille vuosille, jotka aineistosta löytyy 

Kaupunkien ennusteet Sisältää Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien eri ennusteet 
kaupunkitasolla 

Tekstit Kiinteä taulukko, joka sisältää raportilla käytettyjä tekstejä 
mittareiden kautta 

 



Laskentaan liittyvät mittarit 
Raportilla käytetyt laskentaan liittyvät mittarit on kuvattu seuraavassa taulukossa. Laskennallisten 

mittareiden lisäksi löytyy Tekstit taulusta mittareita, jotka sisältävät raportilla käytettäviä tekstejä ja 

otsikoita. 

Nimi Kuvaus 

Toteutunut väestö Laskee toteutuneen väestön määrän 

Ennustettu väestö Laskee ennustetun väestön määrän 

(Apu) Väestö yhteensä, suodatukset Apumittari väestön kokonaismäärän laskentaan. 
 
Määrittelee laskennan tapahtumaan oletussuodatuksia, 
mikäli mitään suodatuksia ei ole valittu aktiiviseksi. Esim. 
laskentaan ikäryhmää Koko väestö, mikäli mitään 
ikäryhmää valittu. 

Muutos ennusteen alkuvuoteen Laskee väestön muutoksen verrattuna aikaisimpaan 
ennustevuoteen jolle ennustettu väestön määrä löytyy. 

Osuus koko kaupungin väestöstä Laskee alueen väestön osuuden koko kaupungin väestöstä. 

Toteutunut ja ennustettu väestö Laskee väestön määrän riippumatta onko kyseessä 
ennustettu vai toteutunut määrä. 

(Apu) Väestö yhteensä Apumittari väestön kokonaismäärän laskentaan.  
 
Mikäli [Valittu laskenta] mittarin arvo on 3 (Jatkuva 
kuvaaja), poistetaan summasta ennustevuodet jotka ovat 
päällekkäin toteutuneiden vuosien kanssa.  

Toteutunut ja ennustettu väestö 
aikaisimpana vuotena 

Laskee väestön määrän aikaisimpana valittuna vuotena 
riippumatta onko kyseessä ennustettu vai toteutunut 
määrä. 

Toteutunut ja ennustettu väestö 
viimeisimpänä vuotena 

Laskee väestön määrän viimeisimpänä valittuna vuotena 
riippumatta onko kyseessä ennustettu vai toteutunut 
määrä. 

Osuus koko kaupungin väestöstä 
viimeisimpänä vuotena 

Laskee alueen väestön osuuden koko kaupungin väestöstä 
viimeisimpänä valittuna vuotena. 

Osuus kaikista ikäryhmistä, 
aikaisimpana vuotena 

Laskee väestön määrän osuuden väestö yhteensä 
ikäryhmästä aikaisimpana valittuna vuotena. 

Osuus kaikista ikäryhmistä, 
viimeisimpänä vuotena 

Laskee väestön määrän osuuden väestö yhteensä 
ikäryhmästä viimeisimpänä valittuna vuotena. 

Väestön muutos viimeisimmän ja 
aikaisimman vuoden välillä 

Laskee väestön määrän eron viimeisimmän ja aikaisimman 
valitun vuoden välillä.  

Väestön muutos-% viimeisimmän ja 
aikaisimman vuoden välillä 

Laskee väestön määrän eron viimeisimmän ja aikaisimman 
valitun vuoden välillä prosenttina aikaisimman vuoden 
väestön määrästä. 

Osuus kaikista ikäryhmistä Laskee väestön määrän osuuden väestö yhteensä 
ikäryhmästä 

Valitut alueet Valittujen alueiden nimet yhdistettynä pilkulla eroteltuna 
(jos enemmän kuin 5 valittu, tulee arvoksi Useita valintoja). 

Ikäryhmä, koko väestö valittu Päättelee onko ikäryhmä Väestö yhteensä valittu 
(käytetään laskennan apuna suodattamaan lukujen 
duplikointia). 



Ennuste alkaa vuosi Pienin vuosi Pääkaupunkiseudun Väestö aineistosta joka 
on tyyppiä Ennuste. 

Aikaisin valittu vuosi Kaikista valituista vuosista pienin vuosi. 

Viimeisin valittu vuosi Kaikista valituista vuosista suurin vuosi. 

Valittu laskenta Pienin Tunniste-arvo kaikista valituista 

Kaupunki, väestö yhteensä Laskee väestön määrän huomioiden duplikaattien 
käsittelyt 

Toteutunut ja ennustettu väestö 
ennusteen alkuvuotena 

Laskee väestön määrän ennusteen alkuvuotena. 

 

Otsikoihin ja teksteihin liittyvät mittarit 
Raporteilla käytettävät otsikkoihin ja muihin teksteihin liittyvät mittarit on kuvattu seuraavassa 

taulukossa. 

Nimi Kuvaus 

Otsikko, Väestön osuus, osa-alue Kaupungin väestö välilehden kartan otsikko 

Otsikko, Väestön jakautuminen 
ikäryhmittäin, viimeisin 

Väestönkehitys ikäryhmittäin Väestön jakautuminen 
ikäryhmittäin viimeisimpänä vuotena kuvaajan otsikko 

Otsikko, Väestön jakautuminen 
ikäryhmittäin, aikaisin 

Väestönkehitys ikäryhmittäin Väestön jakautuminen 
ikäryhmittäin aikaisimpana vuotena kuvaajan otsikko 

Otsikko, Väestön kehitys ikäryhmittäin Väestönkehitys ikäryhmittäin välilehden viivakuvaajan 
otsikko 

Otsikko, Väestön osuus, peruspiiri Kaupungin väestö välilehden kartan otsikko 

Otsikko, Väestön osuus, suurpiiri Kaupungin väestö välilehden kartan otsikko 

Otsikko, Väestön kehitys alueittain Väestönkehitys alueittain välilehden kuvaajan otsikko 

Teksti, Ennuste alkaa vuosi Kuvaajilla näytettävän ennusteen alkuvuoden viivan 
otsikkoteksti 

Otsikko, Väestö yhteensä välillä Kaupungin väestö välilehden viivakuvaajan otsikko 

Otsikko, Väestön muutos ikäryhmittäin Väestönmuutos ikäryhmittäin kuvajaan otsikko 

Otsikko, Väestön muutos osa-alueittain Väestönmuutos välilehden kartan otsikko 

Otsikko, Väestön muutos 
peruspiireittäin 

Väestönmuutos välilehden kartan otsikko 

Otsikko, Väestön muutos suurpiireittäin Väestönmuutos välilehden kartan otsikko 

Otsikko, Alue Taso 1 Aluejaottelun tason 1 painikkeissa näytettävä teksti 

Otsikko, Alue Taso 2 Aluejaottelun tason 2 painikkeissa näytettävä teksti 

Otsikko, Alue Taso 3 Aluejaottelun tason 3 painikkeissa näytettävä teksti 

Otsikko, Alue Taso 4 Aluejaottelun tason 4 painikkeissa näytettävä teksti 

Otsikko, Ikäryhmä, Harva Ikäryhmä harva-jaon painikkeissa näytettävä teksti 

Otsikko, Ikäryhmä, Tiivis Ikäryhmä tiivis-jaon painikkeissa näytettävä teksti 

Otsikko, Ikäryhmä, 5-vuotis Ikäryhmä 5-vuotis jaon painikkeissa näytettävä teksti 

Otsikko, Ikäryhmä, Oletus Ikäryhmä oletusjaon painikkeissa näytettävä teksti 

Koko kaupungin väestö ennusteittain Väestöennustevaihtoehdot välilehden kuvaajan 
otsikko 

AltText 5-vuotis-jako ei valittu Alt Text kuvaus ikäryhmien 5-vuotis-jako 
valintapainikkeelle joka ei ole aktiivisena. 

AltText 5-vuotis-jako valittu Alt Text kuvaus ikäryhmien 5-vuotis-jako 
valintapainikkeelle joka on aktiivisena. 



AltText Harva-jako ei valittu Alt Text kuvaus ikäryhmien harva-jako 
valintapainikkeelle joka ei ole aktiivisena. 

AltText Harva-jako valittu Alt Text kuvaus ikäryhmien harva-jako 
valintapainikkeelle joka on aktiivisena. 

AltText oletus-jako ei valittu Alt Text kuvaus ikäryhmien oletus-jako 
valintapainikkeelle joka ei ole aktiivisena. 

AltText oletus-jako valittu Alt Text kuvaus ikäryhmien oletus-jako 
valintapainikkeelle joka on aktiivisena. 

AltText Tiivis-jako ei valittu Alt Text kuvaus ikäryhmien tiivis-jako 
valintapainikkeelle joka ei ole aktiivisena. 

AltText Tiivis-jako valittu Alt Text kuvaus ikäryhmien tiivis-jako 
valintapainikkeelle joka on aktiivisena. 

AltText Alue Taso 4 Valittu Alt Text kuvaus alueen osa-alue valintapainikkeelle 
joka on aktiivisena. 

AltText Alue Taso 3 Valittu Alt Text kuvaus alueen peruspiiri valintapainikkeelle 
joka on aktiivisena. 

AltText Alue Taso 2 Valittu Alt Text kuvaus alueen suurpiiri valintapainikkeelle 
joka on aktiivisena. 

AltText Alue Taso 2 Ei Valittu Alt Text kuvaus alueen suurpiiri valintapainikkeelle 
joka ei ole aktiivisena. 

AltText Alue Taso 3 Ei Valittu Alt Text kuvaus alueen peruspiiri valintapainikkeelle 
joka ei ole aktiivisena. 

AltText Alue Taso 4 Ei Valittu Alt Text kuvaus alueen osa-alue valintapainikkeelle 
joka ei ole aktiivisena. 

AltText Valintalista valittu Alt Text kuvaus alueen valintalistan valintapainikkeelle 
joka on aktiivisena. 

AltText Valintalista ei valittu Alt Text kuvaus alueen valintalistan valintapainikkeelle 
joka ei ole aktiivisena. 

AltText Karttavalinta valittu Alt Text kuvaus alueen karttavalinnan 
valintapainikkeelle joka on aktiivisena. 

AltText Karttavalinta ei valittu Alt Text kuvaus alueen karttavalinnan 
valintapainikkeelle joka ei ole aktiivisena. 

AltText Aluevalinta Alt Text kuvaus Alue osoittajalle 

AltText Aikavalinta Alt Text kuvaus Vuosi osoittajalle 

AltText Äidinkielen valinta Alt Text kuvaus Äidinkieli osoittajalle 

AltText Ikäryhmät harva-jako valinta Alt Text kuvaus Ikäryhmät harva-jako osoittajalle 

AltText Ikäryhmät tiivis-jako valinta Alt Text kuvaus Ikäryhmät tiivis-jako osoittajalle 

AltText Ikäryhmät 5-vuotis-jako valinta Alt Text kuvaus Ikäryhmät 5-vuotis-jako osoittajalle 

AltText Ikäryhmät oletus-jako valinta Alt Text kuvaus Ikäryhmät oltusjaon osoittajalle 

AltText Laatimisvuosi ja Vaihtoehto 
valinta 

Alt Text kuvaus Laatimisvuosi ja vaihtoehto 
osoittajalle 

 



Raportti 

Yhteenveto 
Yhteenveto välilehti sisältää yleisen kuvauksen raportista. 

 

Kaupungin Väestö 
Kaupungin väestö sivulla kuvataan viivakuvaajalla väestön toteutunut ja ennustettumäärä vuosittain 

summana valituilla suodattimilla, sekä kartalla väestön määrä ja osuus koko kaupungin väestöstä 

viimeisimmän valitun vuoden aikana. Kartalta avautuu tooltip (Tooltip - Kaupungin väestö) josta 

löytyy luvut sekä väestö ikäryhmittäin jaoteltuna. 

 

Kuva 1 Väestö yhteensä ja alueen tooltip 

Sivulla käytetään kirjanmerkkejä, joilla voi vaihtaa näytettävää karttaa ja ikäryhmäjaottelua. Näiden 

lisäksi sivulta löytyy oikeasta yläkulmasta infotekstin avaava painike. Infotietojen toiminnallisuus 

toimii samalla periaatteella kaikilla välilehdillä. Kirjanmerkit on kuvattu seuraavassa taulukossa. 

Kaupungista riippuen voi aluevalintaan käytettävät kirjanmerkit vaihdella määrän ja nimen suhteen. 



Nimi Kuvaus 

VKV, Näytä Info Näyttää infotekstit 

VKV, Sulje Info Sulkee/piilottaa infotekstit 

VKV, Ikäryhmä Harva Näyttää ikäryhmät Harva-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 2 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VKV, Ikäryhmä Tiivis Näyttää ikäryhmät Tiivis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 2 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VKV, Ikäryhmä 5-vuotis Näyttää ikäryhmät 5-vuotis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 2 kohta 
2. visualisointeihin) 

VKV, Ikäryhmä Oletus Näyttää ikäryhmät oletus jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 2 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VKV, Suuralue Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 2 kohta 1. 
visualisointeihin) 

VKV, Kaupunginosa Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 2 kohta 1. 
visualisointeihin) 

 

 

Kuva 2 Kirjanmerkit 

 

Kuva 3 Infotekstit 

Seuraavissa kuvissa on kuvattu mihin visualisointeihin välilehdellä käytetyt kirjanmerkit vaikuttavat. 



 

Väestönkehitys alueittain 
Välilehdellä esitetään viivakuvaajalla väestö vuosittain per alue. Kuvaajalla näytetään vain 

aluehierarkiassa ylimmällä tasolla olevia tietoja, mikäli alueiden valintalistalta on valittu eri tasolla 

olevia alueita.  

Sivulla käytetään kirjanmerkkejä, joilla voi vaihtaa ikäryhmäjaottelua, näytetäänkö aluevalinta 

osoittajan vai karttana sekä karttanäkymässä minkä tason aluejaottelu kartalla näkyy. Kirjanmerkit 

on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kaupungista riippuen voi aluevalintaan käytettävät kirjanmerkit 

vaihdella määrän ja nimen suhteen. 

Nimi Kuvaus 

VKA, Näytä Info Näyttää infotekstit 

VKA, Sulje Info Sulkee/piilottaa infotekstit 

VKA, Ikäryhmä Harva Näyttää ikäryhmät Harva-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 4 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VKA, Ikäryhmä Tiivis Näyttää ikäryhmät Tiivis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 4 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VKA, Ikäryhmä 5-vuotis Näyttää ikäryhmät 5-vuotis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 4 kohta 
3. visualisointeihin) 

VKA, Ikäryhmä Oletus Näyttää ikäryhmät oletus jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 4 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VKA, Suuralue Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 4 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VKA, Kaupunginosa Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 4 kohta 2. 
visualisointeihin) 



VKA, Aluevalinta Näyttää aluevalinnan osoittajan (vaikuttaa kuvassa 4 kohta 1. 
visualisointeihin) 

VKA, Karttavalinta Näyttää aluevalinnan karttana alimpana hierarkian tasona (vaikuttaa 
kuvassa 4 kohta 1. visualisointeihin) 

 

 

Kuva 4 Väestön kehitys alueittain kirjanmerkit 

Seuraavissa kuvissa on kuvattu mihin visualisointeihin välilehdellä käytetyt kirjanmerkit vaikuttavat. 

 

  



 

Väestönkehitys ikäryhmittäin 
Välilehdellä esitetään viivakuvaajalla väestö vuosittain per ikäryhmä, sekä palkkikaavioina väestön 

määrät valitun ajanjakson aikaisimpana ja viimeisimpänä vuotena. Sivulla voidaan vaihtaa 

tarkasteltavaa ikäryhmien jaottelua oikeasta yläkulmasta löytyvillä painikkeilla. 

Sivulla käytetään kirjanmerkkejä, joilla voi vaihtaa ikäryhmäjaottelua, näytetäänkö aluevalinta 

osoittajan vai karttana sekä karttanäkymässä minkä tason aluejaottelu kartalla näkyy. Kirjanmerkit 

on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kaupungista riippuen voi aluevalintaan käytettävät kirjanmerkit 

vaihdella määrän ja nimen suhteen. 

Nimi Kuvaus 

VKI, Näytä Info Näyttää infotekstit 

VKI, Sulje Info Sulkee/piilottaa infotekstit 

VKI, Ikäryhmä Harva Näyttää ikäryhmät Harva-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 5 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VKI, Ikäryhmä Tiivis Näyttää ikäryhmät Tiivis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 5 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VKI, Ikäryhmä 5-vuotis Näyttää ikäryhmät 5-vuotis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 5 kohta 
3. visualisointeihin) 

VKI, Ikäryhmä Oletus Näyttää ikäryhmät oletus jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 5 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VKI, Suuralue Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 5 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VKI, Kaupunginosa Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 5 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VKI, Aluevalinta Näyttää aluevalinnan osoittajan (vaikuttaa kuvassa 5 kohta 1. 
visualisointeihin) 

VKI, Karttavalinta Näyttää aluevalinnan karttana alimpana hierarkian tasona (vaikuttaa 
kuvassa 5 kohta 1. visualisointeihin) 



 

 

Kuva 5 Väestön kehitys ikäryhmittäin kirjanmerkit 

Seuraavissa kuvissa on kuvattu mihin visualisointeihin välilehdellä käytetyt kirjanmerkit vaikuttavat. 

 

 



 

Väestönmuutos ikäryhmittäin ennustekaudella 
Välilehdellä esitetään viivakuvaajalla väestön vuosittainen muutos verrattuna ennusteen 

alkuvuoteen per ikäryhmä. Sivulla voidaan vaihtaa tarkasteltavaa ikäryhmien jaottelua oikeasta 

yläkulmasta löytyvillä painikkeilla. 

Sivulla käytetään kirjanmerkkejä, joilla voi vaihtaa ikäryhmäjaottelua, näytetäänkö aluevalinta 

osoittajan vai karttana sekä karttanäkymässä minkä tason aluejaottelu kartalla näkyy. Kirjanmerkit 

on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kaupungista riippuen voi aluevalintaan käytettävät kirjanmerkit 

vaihdella määrän ja nimen suhteen. 

Nimi Kuvaus 

VMI, Näytä Info Näyttää infotekstit 

VMI, Sulje Info Sulkee/piilottaa infotekstit 

VMI, Ikäryhmä Harva Näyttää ikäryhmät Harva-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 6 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VMI, Ikäryhmä Tiivis Näyttää ikäryhmät Tiivis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 6 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VMI, Ikäryhmä 5-vuotis Näyttää ikäryhmät 5-vuotis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 6 kohta 
3. visualisointeihin) 

VMI, Ikäryhmä Oletus Näyttää ikäryhmät oletus jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 6 kohta 3. 
visualisointeihin) 

VMI, Suuralue Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 6 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VMI, Kaupunginosa Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 6 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VMI, Aluevalinta Näyttää aluevalinnan osoittajan (vaikuttaa kuvassa 6 kohta 1. 
visualisointeihin) 

VMI, Karttavalinta Näyttää aluevalinnan karttana alimpana hierarkian tasona (vaikuttaa 
kuvassa 6 kohta 1. visualisointeihin) 

 



 

Kuva 6 Väestön muutos ikäryhmittäin kirjanmerkit 

Seuraavissa kuvissa on kuvattu mihin visualisointeihin välilehdellä käytetyt kirjanmerkit vaikuttavat. 

 

 



 

Väestönmuutos 
Välilehdellä esitetään kartalla väestön muutos aikaisimman ja viimeisimmän valitun vuoden 

perusteella. 

Sivulla käytetään kirjanmerkkejä, joilla voi vaihtaa ikäryhmäjaottelua, näytetäänkö aluevalinta 

osoittajan vai karttana sekä karttanäkymässä minkä tason aluejaottelu kartalla näkyy. Kirjanmerkit 

on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kaupungista riippuen voi aluevalintaan käytettävät kirjanmerkit 

vaihdella määrän ja nimen suhteen. 

Nimi Kuvaus 

VM, Näytä Info Näyttää infotekstit 

VM, Sulje Info Sulkee/piilottaa infotekstit 

VM, Ikäryhmä Harva Näyttää ikäryhmät Harva-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 7 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VM, Ikäryhmä Tiivis Näyttää ikäryhmät Tiivis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 7 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VM, Ikäryhmä 5-vuotis Näyttää ikäryhmät 5-vuotis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 7 kohta 
2. visualisointeihin) 

VM, Ikäryhmä Oletus Näyttää ikäryhmät oletus jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 7 kohta 2. 
visualisointeihin) 

VM, Suuralue Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 7 kohta 1. 
visualisointeihin) 

VM, Kaupunginosa Vaihtaa näytetyn kartan eri aluejaolla (vaikuttaa kuvassa 7 kohta 1. 
visualisointeihin) 

 



 

Kuva 7 Väestön muutos kirjanmerkit 

Seuraavissa kuvissa on kuvattu mihin visualisointeihin välilehdellä käytetyt kirjanmerkit vaikuttavat. 

 

 

Väestöennustevaihtoehdot 
Välilehdellä esitetään viivakuvaajalla koko kaupungin toteutunut ja ennustetut väestö 

ennustetyypeittäin. 

Sivulla käytetään kirjanmerkkejä, joilla voi vaihtaa ikäryhmäjaottelua, näytetäänkö aluevalinta 

osoittajan vai karttana sekä karttanäkymässä minkä tason aluejaottelu kartalla näkyy. Kirjanmerkit 

on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kaupungista riippuen voi aluevalintaan käytettävät kirjanmerkit 

vaihdella määrän ja nimen suhteen. 

Nimi Kuvaus 

VM, Näytä Info Näyttää infotekstit 



VM, Sulje Info Sulkee/piilottaa infotekstit 

VM, Ikäryhmä Harva Näyttää ikäryhmät Harva-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 8 kohta 1. 
visualisointeihin) 

VM, Ikäryhmä Tiivis Näyttää ikäryhmät Tiivis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 8 kohta 1. 
visualisointeihin) 

VM, Ikäryhmä 5-vuotis Näyttää ikäryhmät 5-vuotis-jako jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 8 kohta 
1. visualisointeihin) 

VM, Ikäryhmä Oletus Näyttää ikäryhmät oletus jaottelulla (vaikuttaa kuvassa 8 kohta 1. 
visualisointeihin) 

 

 

Kuva 8 Väestöennuste kirjanmerkit 

Seuraavissa kuvissa on kuvattu mihin visualisointeihin välilehdellä käytetyt kirjanmerkit vaikuttavat. 

 

 



Työkaluvihjeet 
Raporteilla käytetään mukautettuja työkaluvihjeitä, jotka on toteutettu piilotettuina välilehtinä 

raportilla. Nämä työkaluvihjeet kuvataan seuraavassa taulukossa. 

Nimi Kuvaus 

Tooltip - Kaupungin väestö Kaupungin väestö välilehden kartoilla käytettävä 
työkaluvihje, jolla esitetään tietoja alueesta.  

Tooltip - Karttavalinnat Eri välilehdiltä löytyvien karttavalintojen työkaluvihje, 
jossa esitetään alueeseen liittyvää tietoa. 

Tooltip - Väestön muutos Väestönmuutos välilehden kartoilla käytettävä 
työkaluvihje, jolla esitetään tietoja alueesta.  

HT - Kaupungin väestö 1 Kaupungin väestö välilehden karttakuvaajien otsikon 
työkaluvihje 

HT - Kaupungin väestö 2 Kaupungin väestö välilehden viivakuvaajan otsikon 
työkaluvihje 

HT - Väestön kehitys alueittain Väestönkehitys alueittain välilehden viivakuvaajan otsikon 
työkaluvihje 

HT - Väestönkehitys ikäryhmittäin 1 Väestönkehitys ikäryhmittäin välilehden 
vasemmanpuoleisen palkkikuvaajan otsikon työkaluvihje 

HT - Väestönkehitys ikäryhmittäin 2 Väestönkehitys ikäryhmittäin välilehden oikeanpuoleisen 
palkkikuvaajan otsikon työkaluvihje 

HT - Väestönkehitys ikäryhmittäin 3 Väestönkehitys ikäryhmittäin välilehden viivakuvaajan 
otsikon työkaluvihje 

HT - Väestönmuutos ikäryhmittäin Väestönmuutos ikäryhmittäin välilehden viivakuvaajan 
otsikon työkaluvihje 

HT – Väestönmuutos Väestönmuutos välilehden kartoilla käytettävä 
työkaluvihje, jolla esitetään tietoja alueesta.  

HT - Väestöennustevaihtoehdot Väestöennustevaihtoehdot ikäryhmittäin välilehden 
viivakuvaajan otsikon työkaluvihje 

 

 


