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HELSINKI REGION INFOSHARE -OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2018 
 

Aika Tiistai 13.2.2018 klo 13.30-15.30 

Paikka Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot, iso 

neuvotteluhuone, Siltasaarenkatu 18-20 A, 5. krs 

Osallistujat Timo Cantell, Helsinki 
Ari Jaakola, Helsinki, pj 
Teuvo Savikko, Espoo 
Petri Lintunen, Espoo (este) 
Henrik Lönnqvist, Vantaa  
Elina Parviainen, Vantaa 
Liisa Sarvimäki-Paananen, Kauniainen  
Marja Pirttivaara, Sitra 
Pekka Koponen, Forum Virium Helsinki 
Ville Meloni, Forum Virium Helsinki (este) 
Hami Kekkonen, Helsinki, siht. 
Outi Hermans, Helsinki (este) 
Tanja Lahti, Helsinki 
Kaisa Sibelius, Helsinki (este) 
Jaana Suonsaari, Espoo (este) 
Arja Nyrhinen, Vantaa 

 

KÄSITELLYT ASIAT 
 

1 OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 

 

6Aika Avoin data -hankkeen päätyttyä vuoden 2017 lopussa käytiin läpi HRI:n ohjausryhmän 

kokoonpano. Todettiin, että Vantaan ja Espoon 6Aikan myötä tulleet edustajat jatkavat yhä 

ohjausryhmän jäsenenä. Forum Viriumista Kaisa Sibeliuksen ja Ville Melonin tilalle 

ohjausryhmään tulee Hanna Niemi-Hugaerts. 

 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

 

Hyväksytään edellisen, 6.11.2017 pidetyn kokouksen muistio. Muistio julkaistaan HRI:n 

sivuilla. 

  

3 HRI:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

 

Vuodesta 2017 on laadittu toimintakertomus, joka lähetettiin kokouskutsun yhteydessä 

ohjausryhmän jäsenille luettavaksi. Toimintakertomus hyväksyttiin pienin täsmennyksin. Se 

julkaistaan piakkoin HRI:n sivuilla. 
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4 VUODEN 2017 PARHAAN DATA-AVAUKSEN VALINTA 

 

Ohjausryhmä valitsi 8.5.2017 kokouksessaan vuoden 2016 parhaan data-avauksen ja päätti, 

että jatkossa vuoden data-avauksen valinta otetaan rutiiniksi, joka tehdään heti alkuvuodesta 

toimintakertomuksen julkaisemisen yhteydessä. 

 

HRI:n väki valitsi viime vuoden 63 uuden data-avauksen joukosta muutaman ehdokkaan, 

joista HRI-ohjausryhmä valitsi palkittavan avauksen. Ohjausryhmän oli myös mahdollista 

esittää lisää ehdokkaita, mutta muita ehdokkaita ei tullut. 

 

Ehdokkaat olivat: 

 

■ Infopankki - tietoa Suomesta monella eri kielellä 

■ Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat 

■ Espoon 3D-rakennukset 

■ Espoon tapahtumarajapinta 

■ Espoon kaupungin palauterajapinta 

■ Vantaan kaupungin toimitilojen ja asuntojen kiinteistötiedot 

■ Vantaan katujen kunnossapidon ajoneuvojen telemetria -rajapinta 

■ Helsingin Luontotietojärjestelmä 

■ Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 

 

Ohjausryhmä päätyi äänestämään vuoden 2017 parasta avausta neljästä yhdessä valitusta 

ehdokkaasta: Infopankki, Espoon 6Aika-rajapinnat, Etelä-Helsingin liikennemerkit ja 

pysäköintipaikat sekä Vantaan kiinteistötiedot. Vuoden 2017 parhaaksi avaukseksi valittiin 

viidellä äänellä Infopankki. Muille kolmelle kandidaatille annetaan kunniamaininnat. Tanja ja 

Hami kirjoittavat valinnasta pienen uutisen perusteluineen ja lähettävät sen vielä 

ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. 

 

Päätettiin, että palkinnoksi Infopankin väelle tarjotaan mahdollisuutta Petja Partasen 

kirjoittamaan artikkeliin Infopankin rajapinnasta ja sen mahdollisuuksista. Kunniamaininnan 

saaneista avauksista voisi lisäksi julkaista yhteisjutun HRI:n sivuilla. 

 

5 VUODEN 2018 TOIMENPITEIDEN TILANNE 

 

Käytiin läpi vuodelle 2018 suunniteltujen toimenpiteiden tilannetta ja tulevaa toimintaa. 

Edellisessä kokouksessa hyväksytty HRI:n vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma on 

julkaistu artikkelin kera verkkosivuilla. 

 

http://www.hri.fi/fi/dataset/tietoa-suomesta-monella-eri-kielella
http://www.hri.fi/fi/dataset/tietoa-suomesta-monella-eri-kielella
http://www.hri.fi/fi/dataset/etela-helsingin-liikennemerkit-ja-pysakointipaikat
http://www.hri.fi/fi/dataset/etela-helsingin-liikennemerkit-ja-pysakointipaikat
http://www.hri.fi/fi/dataset/espoon-3d-rakennukset
http://www.hri.fi/fi/dataset/espoon-3d-rakennukset
http://www.hri.fi/fi/dataset/espoon-tapahtumarajapinta
http://www.hri.fi/fi/dataset/espoon-tapahtumarajapinta
http://www.hri.fi/fi/dataset/espoon-kaupungin-palauterajapinta
http://www.hri.fi/fi/dataset/espoon-kaupungin-palauterajapinta
http://www.hri.fi/fi/dataset/vantaan-kaupungin-toimitilojen-ja-asuntojen-kiinteistotiedot
http://www.hri.fi/fi/dataset/vantaan-kaupungin-toimitilojen-ja-asuntojen-kiinteistotiedot
http://www.hri.fi/fi/dataset/vantaan-katujen-kunnossapidon-ajoneuvojen-telemetria-rajapinta
http://www.hri.fi/fi/dataset/vantaan-katujen-kunnossapidon-ajoneuvojen-telemetria-rajapinta
http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-luontotietojarjestelma
http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-luontotietojarjestelma
http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-meluselvitys-2017
http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-meluselvitys-2017
http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/hrin-vuosi-2018-datan-avaaminen-arkipaivaistyy-ja-viestintaa-vahvistetaan/
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HRI:n nykyinen datakatalogi on tullut teknisesti tiensä päähän, eikä sitä pysty enää 

päivittämään. Siksi tämän vuoden puolella ei ole tehty uusia avauksia, eikä aineistoja ole 

päivitetty. Avauksia ja päivityksiä on nyt jonossa odottamassa lähiaikoina tapahtuvaa uuden 

dataportaalipohjan lanseerausta. Viime vuoden puolella avattiin HSY:n ilmanlaatudataa ja 

Helsingin tuoreimpia ortokuvia. Vantaalla on nyt työn alla museodataa. Helsingissä on 

tavoitteena tiivistää yhteistyötä tietotekniikkaosaston kanssa. Tänä vuonna selvitetään 

eräiden käynnistyvien tai käynnissä olevien ICT-hankkeiden datanavausmahdollisuuksia. 

 

5.2. järjestettiin datan avaamisen koulutuspäivä pääkaupunkiseudun kaupunkien 

työntekijöille. Vantaalta oli yksi osallistuja, loput Helsingistä. Saimme koulutuspäivästä todella 

hyvää palautetta. Helmikuun alussa järjestettiin Helsinki Loves Developers -

kehittäjätapaaminen karttakyselytyökaluista. 

 

Viime vuoden lopulla julkaistiin neljä Antti Aholan tekemää videota paikkatiedon 

hyödyntämisestä. Lisäksi julkaistiin Tussitaikurien kanssa yhteistyössä tehty video avoimesta 

rajapinnasta. 

 

Viime vuonna saatiin myös Superanalyticsin tekemä selvitys hri.fi:n kävijöistä (Google 

Analytics -datan analysointia) sekä sosiaalisen median (Facebook ja Twitter seuraajista). 

Superanalytics mm. suositteli, että HRI twiittaisi 1-3 kertaa vuorokaudessa; otamme sen 

tavoitteeksi. Lisäksi kokeillaan ajastettuja sekä maksullisia some-postauksia. 

 

Tänä vuonna Helsingin seurantamittareihin otettiin Finland Local Open Data Cencus -mittari. 

HRI:n väki ryhtyy pitämään seurantamittaria ajantasaisena pääkaupunkiseudun osalta. 

 

Vaikka 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke päättyi viime vuoden loppuun, jatkuu 

yhteistyö kuutoskaupunkien kesken. Ma 12.2. pidettiin Helsingissä ensimmäinen hankkeen 

jälkeinen tapaaminen, jossa keskusteltiin yhteistyökuvioista. 6Aika-yhteistyön saavutuksista 

julkaistiin artikkeli HRI:n sivuilla. 

 

Euroopan komissio arvioi parhaillaan PSI (Public sector information) -direktiivin 

päivitystarvetta ja päätti kutsua muutamia datan avaaajatahoja ja hyödyntäjätahoja ns. High-

level round-table discussion -tilaisuuteen Brysseliin. HRI sai myös kutsun tulla kertomaan 

kokemuksistaan. Tanja osallistui tilaisuuteen HRI:n edustajana. Tilaisuudessa käytiin vapaasti 

keskustellen läpi datan avaamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä teknisiä ja ei-teknisiä 

haasteita.  

 

Tänä vuonna ei ole käytetty vielä yhtään rahaa. Laskuja on piakkoin tulossa kuutoskaupunkien 

tapaamisesta sekä uudistuneen hri.fi:n ylläpidosta. 

 

  

http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/nain-helposti-voit-hyodyntaa-avoimia-paikkatietoaineistoja/
http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/avoin-rajapinta-piirrosvideona/
http://fi-city.census.okfn.org/
http://www.hri.fi/fi/ajankohtaista/kuutoskaupunkien-yhteistyo-vakiinnutti-datan-avaamisen/


 
 

4(5) 
 

6 UUDISTUNEEN HRI.FI-PALVELUN LANSEERAUS 

 

Hri.fi-verkkopalvelun sisältö on nyt kopioitu 6Aika Avoin data ja rajapinnat -hankkeessa 

luodulle dataportaalipohjalle. Verkkopalvelun ylläpitäjäksi on valittu Gofore Oy marraskuun 

loppuun asti. Uudistunut sivusto on tarkoitus julkistaa helmikuun 2018 aikana. Ennen sitä on 

vielä tehtävä muutamia pieniä korjauksia ja parannuksia sekä päivitettävä sivuston 

opastetekstit. Ohjausryhmälle ilmoitetaan vielä ennen uuden sivuston lanseerausta. 

 

Yhteistyössä kehitettyä dataportaalipohjaa on tarkoitus jatkossakin kehittää yhdessä, jolloin 

kustannukset saadaan jaettua neljän instanssin kesken. CKAN:in osalta kehitystä voidaan 

tehdä myös avoindata.fi:n kanssa yhteistyössä. Kaikissa 6Aika-portaalien instansseissa sekä 

avoindata.fi:ssä on nyt sama metatietomalli. Uuden alustan pitäisi olla helpommin 

päivitettävä kuin nykyisen hri.fi:n, kun WordPress ja CKAN on pidetty enemmän erillään 

toisistaan. 

 

Uusi sivusto tarjoaa määrämuotoisten aineistojen (erit. CSV) esikatselun sekä automaattisen 

rajapinnan niihin. Tätä ominaisuutta ei tosin ole vielä testattu HRI:ssa. Lisäksi aineistojen ja 

sovellusten metatiedot saa luettua CKAN:in rajapinnan kautta. Sivusto on aidosti 

responsiivinen ja monikielisyys on nyky-HRI:ta kattavammin tuettu. Mielenkiintoinen uusi 

ominaisuus on myös kaikille avoin analytiikka-osio, jossa voi tarkastella avausten ja 

sovellusten määriä sekä datan käyttömääriä erilaisin kriteerein. 

 

Sisällöntuotannollisesti uuteen sivustoon tulee avoimen datan työkalujen esittelysivu, HRI:n 

historia sekä avoimen datan sanasto (vielä keskeneräinen). Työn alla olevista avauksista saa 

otsikkoa enemmän tietoa. Muitakin sisältöjä on päivitetty, jäsennelty paremmin sekä 

käännetty ruotsiksi ja englanniksi. 

 

Uusi sivustopohja on avointa lähdekoodia, ja sen koodit on saatavissa GitHubista. Kuten 

aiemminkin, aineistojen metadatat kopioituvat joka yö kansalliseen avoindata.fi-portaaliin ja 

sieltä edelleen EU:n dataportaaliin. 

 

7 MAHDOLLISET MUUT ASIAT 

 

HRI:n uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa on julkaistu jo parin vuoden ajan kuukauden 

data -nostoa, joka on uutiskirjeen ja somen suosituimpia sisältöjä. Nosto on jonkun HRI:läisen 

vapaasti kirjoittama tiivis teksti, miksi jokin aineisto on kiinnostava. Sovittiin, että vuoden 

2018 kuukauden data -nostoissa on äänessä ohjausryhmän jäsenet seuraavalla aikataululla: 

 

maaliskuu: Arja ja Elina 

huhtikuu: Ari 

toukokuu: Timo 

https://github.com/6aika/sixodp
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kesäkuu: Pekka 

 

Future City Challenge -kilpailun palkintojenjako on ke 14.2. Helsingin kaupungintalon 

juhlasalissa. La 3.3. on kansainvälinen Open Data Day. Siihen liittyen järjestetään to 1.3. 

Helsinki Loves Developers -tilaisuus yhteistyössä Open Knowledge -järjestön kanssa. 

 

8 SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraavat kokoukset ovat perjantaina 13.4. klo 13 ja maanantaina 4.6. klo 13 Ympyrätalossa. 


