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• HSY:n avoin data lyhyesti

• Avoimen datan palvelu

• Avoimen datan karttapalvelu

• Avoimet rajapinnat

• Avoimet väestötiedot

• Pääkaupunkiseudun 

väestötietoruudukko

• Datan hyödyntämisesimerkkejä

Esityksen sisältö



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.”
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HSY:n avoin data 

10 vuotta



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
(hsy.fi/avoindata)

• Palvelu kokoaa kaikki HSY:n 

avoimet datat yhteen paikkaan

– Aineistohaku

– Aineistolataus (excel, csv, kml, 

shp, tab ja rajapinnat)

– Metatiedot

• Palvelussa tällä hetkellä noin 

70 aineistokokonaisuutta

• Kaikki HSY:n avoimet datat 

löytyvät myös HRI-palvelusta

– Paikkatietoaineistot löytyvät 

lisäksi HSY:n avoimen datan 

karttapalvelusta ja niiden 

metatiedot myös 

Paikkatietohakemistosta
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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
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https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/


Avoin karttapalvelu (kartta.hsy.fi)
Oskari-kartta
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Väestötiedot HSY:n karttapalvelussa
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Väestötiedot HSY:n karttapalvelussa
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Kohdetiedot saa esiin 

kohdetta kartalla klikkaamalla



Väestötiedot HSY:n karttapalvelussa
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Aineistojen metatiedot löytyvät 

karttapalvelussa sinisen i-napin takaa



Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

• Yksi HSY:n vanhimmista avoimista datoista, 
avattu ensimmäisen kerran joulukuussa 
2011

– Sisältää ruutukohtaista tietoa pk-seudun 
väestön lukumäärästä, ikäjakaumasta ja 
asumisväljyydestä

• Tietosuoja-asiat ja yksityisyydensuoja 
huomioitu

– Alle 5 asukkaan ruutuja ei esitetä ollenkaan. 
Ikäjakauman ja ikäluokkien osalta 
yksityisyydensuojan raja 100 asukkaassa

– Laitosväestö ja asukkaat, joita ei voi yhdistää 
mihinkään rakennukseen, on sijoitettu 
Suomenlahdelle

• Tarkkuus: ruutukokoko uusimmissa (2013-) 
250*250 m, vanhemmissa 500*500 m
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https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---

sivut/paakaupunkiseudun-vaestotietoruudukko/

https://hri.fi/data/fi/dataset/vaestotietoruudukko

https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/paakaupunkiseudun-vaestotietoruudukko/
https://hri.fi/data/fi/dataset/vaestotietoruudukko


Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko

• Tuotetaan HSY:n SeutuData-aineistopaketin 
pohjalta avoimeksi dataksi, dataa saatavilla 
1997-2003 ja 2008-

– SeutuData-aineistopakettia on julkaistu 
vuodesta 1997 lähtien, jolloin SeutuData 
tunnettiin nimellä SeutuCD

– Vuosina 2004-2007 ei tuotettu SeutuCD-
aineistopaketteja Seudullisen perusrekisterin 
järjestelmäuudistuksen takia

• Päivityssykli vuoden välein SeutuDatan 
tuottamisen yhteydessä

– Uusin väestötietoruudukko vuodelta 2020

• Löytyy avoimen datan palvelusta (shp, tab, 
kml) ja karttapalvelusta sekä rajapinnoilta

– Avoimen datan palvelussa kaikki vuodet, 
karttapalvelussa 2015 eteenpäin
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https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/seutudata/
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/avoindata/avoin-data---sivut/paakaupunkiseudun-vaestotietoruudukko/
https://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=3&coord=25494855.244546868_6678628.620222712&mapLayers=654+100+default,630+100+default&uuid=508752a1-2d1e-4011-a0f7-a96e857fff64&noSavedState=true&showIntro=false
https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/


Hyödyntämisesimerkkejä

• Kaupunkisuunnittelussa

– Vantaan kaupunki käyttänyt väestötietoruudukkoa 
taustatietona Vantaan ratikkarungon selvitystyössä

• Koulutus- ja harjoitusmateriaalina

– Väestötietoruudukkoa hyödynnetty paikkatietoon 
liittyvissä koulutuksissa, aineiston etuna suuri 
vaihteluväli ja tietosuoja- ja tilastointisyistä tehdyt 
esikäsittelyt → soveltuu erilaisiin luokittelu- tai 
suodatusharjoituksiin

• Visualisoinnit

– Erilaisia visualisointeja löytyy esim. HRI:n 
sovellusgalleriasta

• Mediahuomio

– Helsingin Sanomat 11.1.2019

– Helsingin Sanomat 18.1.2019
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HS 11.1.2019:

HS 18.1.2019:

https://hri.fi/data/showcase
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005961653.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005968928.html


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/

