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"Kaikki HSY:n hallinnoima tieto, 

joka ei tietosuojan, immateriaalioikeuksien tai 

esimerkiksi sabotaasin uhkan vuoksi ole tarpeellista rajata 

vain hallintokäyttöön, avataan tiedon avaamisen prosessin ja 

ohjeistuksien mukaisesti, jos se on kohtuullisin 

kustannuksin avattavissa. Tiedon avaaminen on jokaisen 

tietoa tuottavan organisaationosan vastuulla.”

HSY:n avoimen datan linjaus

HSY:n johtoryhmä 2014
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2011
Ensimmäiset 
avoimet datat 
HSY:ssä

2014
HSY:n avoimen 
datan projekti

Avoimen datan 
linjaus

2015-2016
Avoin 
karttapalvelu ja 
rajapinnat

2020
Uudet avoimen 
datan sivut

”Kaikki HSY:n hallinnoima tieto, joka ei tietosuojan, immateriaalioikeuksien 

tai esimerkiksi sabotaasin uhkan vuoksi ole tarpeellista rajata vain 

hallintokäyttöön, avataan tiedon avaamisen prosessin ja ohjeistuksien 

mukaisesti, jos se on kohtuullisin kustannuksin avattavissa.”

Seuraava 
askel?

Avoimen datan verkosto

- Lisää avauksia

- Datan avaamisesta hyötyminen

- Tapahtumat, hackathonit, yhteistyö
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Datan avaaminen HSY:ssä
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• Aineistojen maantieteellinen kattavuus

o Pääkaupunkiseutu

o Koko Helsingin seutu

• 10 kategoriaa

• 9 eri tiedostoformaattia

• Avoin paikkatieto

o Shp ja Tab

o Avoimet rajapinnat (WMS, WMTS, WFS)

HSY:n avoin data



Avointa dataa ammattilaisille ja kansalaisille

Avoin karttapalvelu

Paikkatietoaineistojen 

katselu ja lataus

https://kartta.hsy.fi

Avoimen datan palvelu

Aineistohaku ja tiedostolataus,

metatiedot

www.hsy.fi/avoindata

Avoimet rajapinnat

WMS-, WMTS- ja WFS-

rajapinnat

https://kartta.hsy.fi/geoserver/...

Nimeä 4.0 

Kansainvälinen (CC 

BY 4.0) -lisenssi
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Avoimen datan palvelu
(https://www.hsy.fi/avoindata)

• HSY:n ensimmäiset avoimet datat 

julkaistiin 2011

• Avoimen datan palvelu uudistui 

marraskuussa 2020

• Palvelu kokoaa kaikki HSY:n 

avoimet datat yhteen paikkaan 

o Aineistohaku

o Aineistolataus (excel, csv, 

kml, shp, tab ja rajapinnat)

o Metatiedot

• Nykyisillä sivuilla on noin 70 

aineistokokonaisuutta

• Kaikki HSY:n avoimet datat 

löytyvät myös HRI-palvelusta

• Paikkatietoaineistot löytyvät lisäksi 

HSY:n karttapalvelusta ja niiden 

metatiedot ovat saatavilla myös 

Paikkatietohakemistossa
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Avoimet paikkatietorajapinnat

• Kaikki HSY:n avoimet 

paikkatietoaineistot 

löytyvät avoimista 

rajapinnoista

• Rajapintoja voi vapaasti 

hyödyntää avoimen 

datan lisenssin (CC BY 

4.0) käyttöehtojen 

mukaisesti niin 

kaupallisesti kuin 

yksityiskäytössäkin

Tiesitkö, että HSY tarjoaa avoimena datana reaaliaikaista ilmanlaatudataa? 8



Avoin karttapalvelu (https://kartta.hsy.fi)
Oskari-kartta
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Avoin karttapalvelu (https://kartta.hsy.fi)
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Esimerkkejä aineistoista
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Esimerkkejä aineistoista
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SeutuRAMAVA kortteleittain I/2021 julkaistaan huomenna!



Esimerkkejä aineistoista
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Esimerkkejä aineistoista
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Esimerkkejä aineistoista
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Esimerkkejä aineistoista

Kahden viikon välein päivittyvä aineisto
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Aineistojen lataaminen karttapalvelussa

• Mahdollisuus ladata kohteet / data rajatulta alueelta (erilaisten aluerajausten perusteella tai omalla 

valinnalla)

• Sähköpostiin tulee latauslinkki, josta aineiston pääsee lataamaan
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Aineistojen lataaminen karttapalvelussa

• Mahdollisuus ladata kohteet / data rajatulta alueelta (erilaisten aluerajausten perusteella tai omalla 

valinnalla)

• Sähköpostiin tulee latauslinkki, josta aineiston pääsee lataamaan
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Aineistojen lataaminen karttapalvelussa

• Mahdollisuus ladata kohteet / data rajatulta alueelta (erilaisten aluerajausten perusteella tai omalla 

valinnalla)

• Sähköpostiin tulee latauslinkki, josta aineiston pääsee lataamaan
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Aineistojen lataaminen karttapalvelussa

• Mahdollisuus ladata kohteet / data rajatulta alueelta (erilaisten aluerajausten perusteella tai omalla 

valinnalla)

• Sähköpostiin tulee latauslinkki, josta aineiston pääsee lataamaan
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hri.fi

• HSY:n avoimen datan palvelun lisäksi kaikki avoimet datat 

metatietoineen löytyvät myös HRI-palvelusta

• Kaikkien avoimien paikkatietojen metatiedot löytyvät myös 

Paikkatietohakemistosta

Avoimien datojen metatiedot
hsy.fi/avoindata
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paikkatietohakemisto.fi
hri.fi

• HSY:n avoimen datan palvelun lisäksi kaikki avoimet datat 

metatietoineen löytyvät myös HRI-palvelusta

• Kaikkien avoimien paikkatietojen metatiedot löytyvät myös 

Paikkatietohakemistosta

Avoimien datojen metatiedot
hsy.fi/avoindata
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paikkatietohakemisto.fi
hri.fi

• HSY:n avoimen datan palvelun lisäksi kaikki avoimet datat 

metatietoineen löytyvät myös HRI-palvelusta

• Kaikkien avoimien paikkatietojen metatiedot löytyvät myös 

Paikkatietohakemistosta

Avoimien datojen metatiedot
hsy.fi/avoindata
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paikkatietohakemisto.fi
hri.fi

• HSY:n avoimen datan palvelun lisäksi kaikki avoimet datat 

metatietoineen löytyvät myös HRI-palvelusta

• Kaikkien avoimien paikkatietojen metatiedot löytyvät myös 

Paikkatietohakemistosta

Avoimien datojen metatiedot
hsy.fi/avoindata
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HSY:n käytetyimmät avoimet paikkatiedot

• Seudullinen maanpeiteaineisto (mm. hulevesiarvioinnit)

• Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet

• Väestö- ja rakennustietoruudukot

• SeutuRAMAVA kortteleittain (rakennusmaavarannot)

• Ilmanlaatutiedot
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Seuraava askel?

• Datan avaamisen jatkaminen HSY:n avoimen 

datan linjauksen mukaisesti

• Avoimen datan palvelun kehittäminen

o Tietokuvausten käännökset (sv ja en)

• Karttapalvelun kehittäminen

o OpenStreetMap-taustakarttavaihtoehto työn alla

o Häiriötiedote/ilmoitus-toiminnallisuus

o Versiopäivitys? → uusien toimintojen mahdollistuminen 

(mm. 3D)

• Avoimen datan palvelujen toimivuuden 

varmistaminen, aineistojen käytön seuranta

o Monitorointityökalun hyödyntäminen

o Käyttäjäkyselyt
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Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos!
HSY:n avoimen datan palvelu 

Avoimen datan karttapalvelu

avoindata@hsy.fi

laura.lahteenmaki@hsy.fi

https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/
https://kartta.hsy.fi/

