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PX-Web API OHJEET 
 
 

Luken Tilastotietokannan PX-Web APIn (Application Programming Interface) kautta on 
mahdollista hakea tietoa koneluettavassa muodossa mm. xlsx, csv, json, json-stat, sdmx ja px 
(PC-Axis)  muodoissa.  
 
Vastaava PX-Web API on jo käytössä myös mm.: 
  
Suomen tilastokeskuksessa: 
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ 
 
Ruotsin tilastovirasto SCBssä: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/ 
 
 
Miten Luken PX-Web APIa käytetään? 
 

1. Mene Tilastotietokanta-sivulle ( https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/ ) 
ja valitse haluamasi aihealue  
(esim. Hakkuukertymä ja puuston poistuma). 

 

http://json-stat.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/SDMX
https://www.scb.se/en/services/statistical-programs-for-px-files/px-file-format/
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/
https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/
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2. Valitse haluamasi tietokantataulu valikosta (esim. Puuston vuotuinen kasvu, poistuma ja 

hakkuukertymä 1918-). Valitse valintalaatikoista haluamasi valinnat ja paina JATKA-
nappia. 
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3. Kyselystä syntyvät tulokset näkyvät Tulostaulukkosivulla. Siellä voi tuloksia tarkastella, 

muokata ja tallentaa erilaisina taulukoina ja kuvina sekä tiedostoina ja linkkeinä. 

Sivun alalaidassa, taulukon jälkeen on kohta Lisää taulukko sovellukseesi.  

Sieltä löytyy API-rajapinta. 
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4. Klikkaamalla ”Lisää taulukko sovellukseesi” -tekstiä aukeaa API-rajapinnan tiedot, jossa 

on URL-osoite ja JSON query-koodi.  

Niillä saadaan koneluettava yhteys ko. tietokantatauluun halutuilla valinnoilla. 

 

 

 

 

 

Esimerkin tietokantahaussa syntyvät API-tiedot ovat seuraavat: 

 

URL: 

https://statdb.luke.fi:443/PXWeb/api/v1/fi/LUKE/04 Metsa/02 

Rakenne ja tuotanto/10 Hakkuukertyma ja puuston 

poistuma/03b_Hakkuukertyma_poistuma.px 

 

 

 

https://statdb.luke.fi/PXWeb/api/v1/fi/LUKE/04%20Metsa/02%20Rakenne%20ja%20tuotanto/10%20Hakkuukertyma%20ja%20puuston%20poistuma/03b_Hakkuukertyma_poistuma.px
https://statdb.luke.fi/PXWeb/api/v1/fi/LUKE/04%20Metsa/02%20Rakenne%20ja%20tuotanto/10%20Hakkuukertyma%20ja%20puuston%20poistuma/03b_Hakkuukertyma_poistuma.px
https://statdb.luke.fi/PXWeb/api/v1/fi/LUKE/04%20Metsa/02%20Rakenne%20ja%20tuotanto/10%20Hakkuukertyma%20ja%20puuston%20poistuma/03b_Hakkuukertyma_poistuma.px
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JSON query: 

{ 

  "query": [ 

    { 

      "code": "vuosi", 

      "selection": { 

        "filter": "item", 

        "values": [ 

          "2000", 

          "2001", 

          "2002", 

          "2003", 

          "2004", 

          "2005", 

          "2006", 

          "2007", 

          "2008", 

          "2009", 

          "2010", 

          "2011", 

          "2012", 

          "2013", 

          "2014", 

          "2015", 

          "2016", 

          "2017", 

          "2018", 

          "2019", 

          "2020" 

        ] 

      } 

    }, 

    { 

      "code": "muuttuja", 

      "selection": { 

        "filter": "item", 

        "values": [ 

          "Kasvu", 

          "Poistuma", 

          "Hakkuukertymä" 

        ] 

      } 

    } 

  ], 

  "response": { 

    "format": "px" 

  } 

} 
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ESIMERKKI 2 (datan haku ja käyttö):  

 

Kantohinnat viikoittain -tilasto - osoitteessa: 

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__04 Metsa__04 Talous__26 Puukaupan 

viikkoseuranta/01_Kantohinnat_viikoittain.px 

 

 
 

 

 

 

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__04%20Metsa__04%20Talous__26%20Puukaupan%20viikkoseuranta/01_Kantohinnat_viikoittain.px
http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__04%20Metsa__04%20Talous__26%20Puukaupan%20viikkoseuranta/01_Kantohinnat_viikoittain.px
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Yllä olevan kuvan mukaisella haulla PX-Webin API:sta saadaan hakua vastaavat URL ja 

QUERY: 

 

Saatuun URL-osoitteeseen (alla) lähetetään POST-metodilla sitä vastaava JSON- query 

(HUOM! Pelkän URL-osoitteen ajaminen selaimessa antaa tulokseksi ko. px-taulun metatiedot): 

 

https://statdb.luke.fi:443/PXWeb/api/v1/fi/LUKE/04 Metsa/04 Talous/26 Puukaupan 

viikkoseuranta/01_Kantohinnat_viikoittain.px 

 

Huomaa, että QUERYN 3. viimeisen rivin format lauseella määrätään haku-formaatti 

(esimerkissä: "format": "csv"). 

 

 
{ 

  "query": [ 

    { 

      "code": "Viikko", 

      "selection": { 

        "filter": "item", 

        "values": [ 

          "2021W21", 

          "2021W22", 

          "2021W23" 

        ] 

      } 

    }, 

    { 

      "code": "Hinta-alue", 

      "selection": { 

        "filter": "item", 

        "values": [ 

          "1", 

          "3" 

        ] 

      } 

    }, 

    { 

      "code": "Hakkuutapa", 

      "selection": { 

        "filter": "item", 

        "values": [ 

          "0" 

        ] 

      } 

    }, 

    { 

      "code": "Puutavaralaji", 

      "selection": { 

https://statdb.luke.fi/PXWeb/api/v1/fi/LUKE/04%20Metsa/04%20Talous/26%20Puukaupan%20viikkoseuranta/01_Kantohinnat_viikoittain.px
https://statdb.luke.fi/PXWeb/api/v1/fi/LUKE/04%20Metsa/04%20Talous/26%20Puukaupan%20viikkoseuranta/01_Kantohinnat_viikoittain.px
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 "filter": "item", 

        "values": [ 

          "N1", 

          "N2", 

          "N3" 

        ] 

      } 

    } 

  ], 

  "response": { 

    "format": "csv" 

  } 

} 

 

Vastauksena hakuun tulee tämän näköinen csv-tiedosto: 

 

"Viikko","Hinta-

alue","Hakkuutapa","Mäntytukki","Kuusitukki","Koivutukki" 

 

"2021/21","Etelä-Suomi","Pystyhakkuut yhteensä",64.73,68.70,43.92 

 

"2021/21","Keski-Suomi","Pystyhakkuut yhteensä",65.29,68.62,43.35 

 

"2021/22","Etelä-Suomi","Pystyhakkuut yhteensä",65.50,69.22,44.20 

 

"2021/22","Keski-Suomi","Pystyhakkuut yhteensä",65.86,69.22,43.89 

 

"2021/23","Etelä-Suomi","Pystyhakkuut yhteensä",65.72,69.53,44.39 

 

"2021/23","Keski-Suomi","Pystyhakkuut yhteensä",65.82,69.21,43.71 

 

 

 

 

 

 

Tuloksen muodoksi voi csv:n lisäksi valita mm.: json, json-stat, xlsx tai px ("response": {"format": 

"XXX"}). Jättämällä luokittelijan (Hinta-alue / Hakkuutapa / Puutavaralaji) pois querysta saa 

tulokseen mukaan sen kaikki arvot. Uusimman viikon tiedot saadaan valinnalla: "filter": "top", 

"values": ["1"] (tai haluttu määrä viikkoja) ja kaikki vuoden 2021 viikot puolestaan saa valinnalla: 

"filter": "all", "values": ["2021*"]. 

  

Rajapinnan toimintaa voi testata esim. Postman-sovelluksen avulla, https://www.postman.com/ 

tai Firefox-selaimen RESTClient-lisäosalla (extension), http://restclient.net/.  

 

 

https://www.postman.com/
http://restclient.net/


 

9 

 

Mm. Luken tilastoportaalin kuvat on toteutettu PX-Webin API-rajapinnan kautta. Esimerkkinä 

Metsäteollisuus ry:n puukaupan viikkoseuranta -sivu http://stat.luke.fi/puukaupan-viikkoseuranta 

(kuva alla). Kuva on itse asiassa html-linkki, joka aukeaa sivulla olevaan raamiin (iframe), 

http://statdb.luke.fi/charts/pages/charts/metsa/puukaupan_viikkoseuranta_01.html. Kuva 

latautuu joka kerta uudestaan, kun sivu avataan tai päivitetään. Ja kun tietokanta päivittyy, 

päivittyy kuvakin automaattisesti. Luken tilastoportaalissa kaikki kuvat on tehty JavaScriptillä, 

mutta rajapinnan kautta saatua dataa voi hyödyntää monella muullakin tekniikalla (esim. R, 

Java, Python jne.). 

 

 

 

 

Lisätietoja PX-Webin API-rajapinnan käytöstä löytyy: 

 

Suomen tilastokeskuksen sivuilta: https://www.stat.fi/org/avoindata/api.html 

Ruotsin tilastokeskuksen sivuilta: https://www.scb.se/en/services/oppna-data/api-for-the-

statistical-database/ 

 

http://stat.luke.fi/puukaupan-viikkoseuranta
http://statdb.luke.fi/charts/pages/charts/metsa/puukaupan_viikkoseuranta_01.html
https://www.stat.fi/org/avoindata/api.html
https://www.stat.fi/org/avoindata/api.html
https://www.scb.se/en/services/oppna-data/api-for-the-statistical-database/
https://www.scb.se/en/services/oppna-data/api-for-the-statistical-database/

