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Outi Kesäniemi

Paikkatietoasiantuntija

Seutu- ja ympäristötieto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

HSY - yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun



Mikä HSY?

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa 

alueellaan

• vesihuollon palveluja 

• jätehuollon palveluja

• tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä

– Tuotamme ja kokoamme yhteen seudullisia 

paikkatietoja asiantuntijatyön tueksi. 

– Jaamme paikkatieto- ja rekisteriaineistoja myös 

avoimena datana.
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HSY:n avoin data

• Dataa avataan HSY:ssä osana jatkuvaa toimintaa

• Avoin data käytettävissä kolmea kautta

• HSY:n avoimen datan karttapalvelu (kartta.hsy.fi)

– Kaikki avoin paikkatieto (= kartalle laitettava tieto) 

metatietoineen

• HSY:n avoimen datan sivut (hsy.fi/avoindata)

– Tällä hetkellä hieman yli 70 aineistokokonaisuutta 

kymmenessä eri tiedostoformaatissa (mm. xlsx, csv)

• Avoimet rajapinnat

– Avoimet WMS-,WFS- ja WMTS-rajapinnat
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Helsingin seudun 

maanpeiteaineisto

• Pk-seudun ja naapurikuntia kattava tarkka 

maanpeitteen kartoitus alkaen 2014

• Tehdään kaukokartoituksen avulla

• Nyt valmistumassa 2022 aineisto, jossa 

ensimmäistä kertaa hyödynnetään 

kartoituksessa tekoälyä

• Suunnittelu ja määrittely HSY + kaupungit, 

toteutus Scalgo
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2020 aineisto

https://scalgo.com/


Maanpeiteaineiston viimeaikaisia käyttökohteita
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Liito-oravien havaittuja ja 

vaihtoehtoisia kulkureittejä 

maanpeiteaineiston perusteella.

Lähde: Espoon kaupunki

Minecraft-Helsinki3D+ 
2021

https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/maanpeiteaineisto-ja-liito-oravat/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/luonto/lumo/LUMO-ohjelma.pdf
https://hri.fi/data/fi/showcase/minecraft-helsinki3d
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-02-20.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/matti/933915-928634-232800%20Kivist%C3%B6n%20keskusta-alueen%20hulevesiselvitys%20%28Sitowise%20Oy%2C%202020%29.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/Wb7SPjtq59bcZohW1gXYpZ-dTnExSQ4AVv9BvCZQ-jM/1620733017/public/2021-05/Westend%20230134%20Westendinpuiston%20hulevesiselvitys%202020%20Ei%20saavutettava.pdf
https://www.researchgate.net/publication/340538579_Environmental_determinants_of_diving_beetle_assemblages_Coleoptera_Dytiscidae_in_an_urban_landscape
https://static.espoo.fi/cdn/ff/VCjQsg3TmhVW4V9sWjb3h05DXvQu0Hlf9kErnINEeUc/1640690464/public/2021-12/Pohjois-Espoon%20virtavedet%202021_Loppuraportti%20FINAL%2023122021.pdf
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2014

Ongelmana on aiemmilla menetelmillä ollut asfaltti- ja hiekkapintojen 

erottaminen toisistaan

Taajamaraja



Scalgon tekoälymallia pilotoitiin ensin vettä

läpäisemättömien (“asfalttipinnat”) ja sitten läpäisevien

pintojen (“hiekka”) tunnistamisessa

• Vettä läpäisemättömien pintojen 

kartoitus toteutettiin Syken

koordinoimassa LaserVesi-

hankkeessa

• HSY tilasi erikseen läpäisevien 

pintojen kartoituksen

• Molemmat aineistot löytyvät 

kartta.hsy.fi ja hsy.fi/avoindata
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• Validointialueet 

• Visuaalinen arviointi

Prosessi

Opetusaineistot:
• Piloteissa kerättyjä & 

tätä projektia varten 

luotuja

• Opetusaineistoja 

muodostui myös 

validointivaiheesta

Mallin 

opettaminen
Mallinnus Validointi



Prosessi

Opetusaineistot:

• Piloteissa kerättyjä & 

tätä projektia varten 

luotuja

• Opetusaineistoja 

muodostui myös 

validointivaiheesta

Mallin 

opettaminen
Mallinnus

• Validointialueet 

• Visuaalinen arviointi

Validointi



• Validointialueet 

• Visuaalinen arviointi

Prosessi

Opetusaineistot:
• Piloteissa kerättyjä & 

tätä projektia varten 

luotuja

• Opetusaineistoja 

muodostui myös 

validointivaiheesta

Mallin 

opettaminen
Mallinnus Validointi

Monta iterointia
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Tulosten validointi 

paikallistuntemuksen perusteella

• → validoinnissa syntyi uutta 

opetusaineistoa
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2022 2014

Mikä parani?
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Mikä parani?

20222020
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• Aineisto Scalgolla viimeisteltävänä

• Julkaisemme sen avoimena datana heti kun mahdollista

Mitä seuraavaksi?



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.fi/avoindata
hsy.fi/maanpeiteaineisto

outi.kesaniemi@hsy.fi


