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klo 8.30-9.30 Esittelykierros ja taustoitus, HRI-tiimi

klo 9.30-11.30 Avoin ohjelmointirajapinta ja sen hyödyntäminen, Henri Kotkanen

- mitä ovat ohjelmointirajapinnat ja niiden hyödyt?

- harjoitustehtävä

klo 11.30-12.30 Lounas

klo 12.30-15.00 Datan tuominen rajapinnasta kartalle, Faris Alsuhail

- mikä on paikkatieto, mikä wms ja wfs?

- käytännön esimerkkejä

- harjoitustehtäviä

klo 15-15.30 Loppuyhteenveto, keskustelua, kysymyksiä

Koulutuksen ohjelma



Avoin data ja 

Helsinki Region Infoshare



Helsingin kaupungin aineistopankki/SkyFoto
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Valtavasti dataa



http://opendefinition.org/okd/suomi/

 Julkista tietoa

 Lupa käyttää

 Koneluettavassa muodossa

 Maksutta saatavilla “A piece of content or data is open 

if anyone is free to use, reuse, and 

redistribute it — subject only, at 

most, to the requirement to 

attribute and/or share-alike.”

Avoin data



Julkinen tieto vrt. avoin tieto

Julkinen tieto: 

pääsy tietoon, ihmiset pääsevät lukemaan tietoja

Avoin julkinen tieto (data):

kansalaiset ja yritykset voivat käyttää tietoja omiin 

tarkoituksiinsa tasavertaisesti julkisen hallinnon kanssa

Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen, VM, JulkICT-toiminto 20.4.2012
http://www.slideshare.net/THLfi/avoin-julkinen-tieto-yhteiskunnan-elvyttjn



Koneluettavuus
Ihminen hahmottaa datasta nopeasti esim. otsikot, väli- tai loppusummat, lisätiedot, jne.

Koneelliseen tulkintaan tarvitaan rakenteinen, systemaattinen muoto



• Julkishallinto

 hallinnon sisäinen tehokkuus

• Kuntalainen  

 läpinäkyvyys ja demokratia

• Yritykset

 liiketoiminta ja innovaatiot

Avoimen datan hyötyjä



Helsinki Region Infoshare www.hri.fi

Avoimen datan palvelu, 

datakatalogi, jossa olevia 

pääkaupunkiseutua tai sen osia

koskevia tietoaineistoja voi 

kuka tahansa vapaasti hyödyntää 

Lisäksi sivustolla: 

• Ohjeita datan avaamiseen

• Sovellusgalleria 

• Hyödyntämisvinkkejä ja -esimerkkejä

• Palautteenanto avatuista datoista

• Datatoiveiden esittäminen



Erilaisia tapoja avata dataa

• Tiedostona
o Tiedosto, jossa data ylläpidetään (xls / csv / tab / shp / …)

o Otetaan tieto manuaalisesti ulos järjestelmästä

o Otetaan tieto automatisoidusti ulos järjestelmästä

• Rajapinnan kautta
o Tehdään rajapinta järjestelmästä automatisoidusti ulos otettavaan tietoon

o Tehdään järjestelmään / sen kopioon rajapinta



Xls- ja csv-tiedostoja
Esim. asuminen, työllisyys, hyvinvointi, väestö, 

kuntien tilinpäätöstiedot, Helsingin kaupungin ostot, 

HKO:n konserttitietokanta

Paikkatietoaineistoja (tab, shp..)
Esim. aluejaot, vanhat kartat ja ilmakuvat, 

rakennustietoja, liikennevalot, 3D-pintamalli

Ohjelmointirajapintoja (json, xml)
Esim. PKS:n palvelupisterekisteri, 

päätöksentekodataa, HSL:n dataa, 

lumiaurojen sijantitiedot

Dataa tarjolla eri tiedostoformaateissa



Mikä on (avoin) rajapinta?

Dokumentaatio

Tietojärjestelmä

Rajapinta

”Ohjelmointirajapinta (engl. 

application programming interface, 

API) määrittelee, miten ohjelmisto 

tarjoaa tietoja tai palveluita 

sovelluksille tai muille 

tietojärjestelmille.”

http://avoinrajapinta.fi/



Mihin avointa dataa 

voi käyttää?



Datajournalismi

Opetus ja tutkimus

Läpinäkyvyys

Liiketoiminta

Avoin data

Osallistuminen

Taide



Helsingin 

kaupungin ostot

Läpinäkyvyyttä 

visualisoinneilla

http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-ostot



Pääkaupunkiseudun palvelukartta

http://palvelukartta.hel.fi

Datan monipuolinen hyödyntäminen

Mitä
palveluja, 

missä, reitti
sinne?



Datasta taidetta

http://www.youtube.com/watch?v=qGllzWt0acU

http://www.hri.fi/fi/sovellukset/helsinki-public-transport-visualized/

http://www.hri.fi/fi/dataset/hsl-reittiopas-api

HSL:n reittioppaan rajapinta -> Helsinki Public Transport Visualized



Päätöksenteko järjestelmästä kännykkään

http://www.hri.fi/fi/sovellukset/ahjo-explorer/

OpenAhjo & Ahjo Explorer

Mitä
päätetään, 

missä, 
milloin?



1
http://fiksaus.metrolive.fi

Palautetta

kaupungille 

helposti ja 

nopeasti

Mikä
mättää, 

mikä
toimii?



Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen 

oppilasmäärät kouluittain
http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-perus-ja-2-asteen-opetuksen-

oppilasmaarat-kouluittain

Dataa eri yhteyksissä hyödynnettäväksi 

Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet 
http://www.hri.fi/fi/dataset/paakaupunkiseudun-liikennemeluvyohykkeet

Parempaa
suunnittelua
- parempia
palveluja



The City of Helsinki Media Bank/Seppo Laakso

Seuraa lumiauroja

Kehittäjä: Hannu Tapanila, 

Data: Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 

http://www.auratkartalla.com/



http://www.hri.fi/fi/sovellukset/

• Ulkopuolisten tahojen 

tekemien, avointa dataa 

hyödyntävien sovellusten, 

visualisointien ja 

ohjeistuksien esittelyä

• Sovellusideoiden 

kerääminen käyttäjiltä

1Sovellusgalleria



Datan hyödyntäjä?Datan hyödyntäjä = Kuka tahansa

Kaupunkiorganisaatio

Kaupunkilaiset



Kannustetaan hyödyntämään



Helsinki Loves Developers -tapaamiset
Avoimen datan avoin konttori parittomien viikkojen torstaisin klo 15-18

Helsinki Think Companyssa (Vuorikatu 5)

http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/hel-loves-dev-avoin-konttori/ 
https://www.facebook.com/groups/heldev/



Mitä dataa jatkossa 

avata ja miten?
http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/tyon-alla/

• Voit tutustua työn alla oleviin 

data-avauksiin 

• Tietotarpeita? Toivo dataa!

• Avaus tiedostona ja/tai 

avoimen rajapinnan kautta?

• Parannetaan datojen 

löydettävyyttä

• Edistetään hyödyntämistä

• Juridiset seikat



Eri tahojen yhteistyö välttämätöntä
Kuusi suurinta kaupunkia (6Aika) mm.:

• Avaa liiketoimintapotentiaalista dataa

• Luo avoimia ja standardoituja

ohjelmointirajapintoja

• Edesauttaa datojen löydettävyyttä ja 

käytettävyyttä

• Tekee yhteistyötä yrityskentän kanssa

• Vahvistaa kaupunkien it-

hankintaosaamista

http://6aika.fi
http://databusiness.fi



Sovelluksen skaalautuvuus?





Dataa muualta Suomesta / maailmalta

http://dataportals.org/



Paritehtävä



Miten voisit hyödyntää avointa 

dataa työssäsi?

• Tarvittavan tiedon saaminen mahd. aiempaa nopeammin

• Vertailu: muualla Suomessa / maailmalla tehdyt avaukset

• Omien datojen visualisointi

• Osallistuminen avoimen datan tapahtumiin

• Yhteistyö kehittäjien kanssa



KIITOS!
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Helsinki Region Infoshare (HRI)

Verkkopalvelu: www.hri.fi  

Sähköposti: hri@hel.fi 

Facebook: www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare 

Twitter: @HRInfoshare

Projektipäällikkö

Tanja Lahti

tanja.lahti@hel.fi

040-553 2425

Suunnittelija

Hami Kekkonen

hami.kekkonen@hel.fi

040-334 4780
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