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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 lisenssi
Creative Commons

(CC 4.0 BY, 

ByAttribution)



Avoimen datan palvelu
(www.hsy.fi/avoindata)

HSY:n ensimmäiset avoimet datat 

julkaistiin 2011

Palvelu kokoaa kaikki HSY:n avoimet 

datat yhteen paikkaan. 

- Aineistohaku

- Aineistolataus (Excel, csv, kml, 

shp, tab ja rajapinnat)

- Metatiedot

Nykyisillä sivuilla on noin 60 

aineistokokonaisuutta.

Paikkatietoaineistot ovat lisäksi 

karttapalvelussa ja niiden metatiedot 

ovat saatavilla myös 

paikkatietoikkunasta.



Tiedostojen lataus palvelusta



Avoimia Excel-datoja



HSY:n avoimen karttapalvelun datat
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Avoin karttapalvelu (https://kartta.hsy.fi)



Esimerkkejä datoista



Kohdetietojen suodattaminen (väestö- ja rakennustietoruudukko, Ramava korttelittain ja kaup.osittain)

Suodata

Avaa 

kohdetiedot



Aineistojen lataaminen karttapalvelussa

• Mahdollisuus ladata kohteet / data rajatulta alueelta, käyttäen hyväksi erilaisia aluerajauksia.

• Ladatut datat toimitetaan sähköpostiin zip-tiedostona.



Avoimet rajapinnat

Kaikki avoimessa karttapalvelussa esitetyt datat tulevat palveluun rajapintana

Nämä samat rajapinnat ovat kaikkien avoimesti käytettävissä

WMS (Web Map Service) ja WMTS (Web Map Tile Service)

katselurajapinta palauttaa käyttäjälleen kuva-aineistoa katselutarkoitukseen 

(png/ jpeg / gif / tiff). 

WFS (Web Feature Service)

Latausrajapinta palauttaa vektorimuotoista dataa. Se soveltuu hyvin aineiston 

lataustarkoitukseen sekä vaativampaan työskentelyyn datan kanssa. 

Tiesitkö että HSY tarjoaa avoimena datana reaaliaikaista ilmanlaatu dataa?



Avoimet rajapinnat



HSY:n käytetyimmät avoimet datat

• Seudullinen maanpeiteaineisto (mm. hulevesiarvioinnit)

• Postinumeroalueet PKS

• Väestö- ja rakennustietoruudukot

• SeutuRAMAVA (rakennusmaavarannot)

• Aurinkosähködatat (HS:n jutulla 2015 iso vaikutus)

• Ilmanlaatutiedot



Linjaus

Verkosto

Ohjeet
Intra

Ilmoita syntynyt data

Prosessikaaviot

Projektisuunnitelmissa

Miten dataa 

avataan 

HSY:ssä?



AVOIN DATA
HYÖDYT



Tiedon avaaminen luo mahdollisuuksia:

• Uudelle liiketoiminnalle ja innovatiivisille palveluille

• Kansalaisvaikuttamiselle ja demokratialle

• Hallinnon tehostamiselle ja päällekkäisen 

työn vähentämiselle

• Koulutukselle ja tutkimukselle



Mitä hyötyä tiedon avoimuudesta on HSY:lle?

• Tuottamamme tiedon näkyvyys ja käyttö kasvaa. Data rikastuu uusien käyttäjien käsissä.

HSY:n rooli ympäristötiedon tuottajan vahvistuu ja tulee läpinäkyvämmäksi.

• Aineistojen saatavuus ja löydettävyys on parantunut

> Kartta-aineistoja työskentelyn tueksi ja palveluiden taustalle

> Pohja dataa analyysien ja suunnittelun tueksi

> Lisenssi ja copyright merkinnät helpottuneet

> Aineistot ovat ilmaisia ja niiden käyttö ei vaadi sopimuksia, mikä säästää resursseja

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on saanut uusia ulottuvuuksia

> Voidaan tarjota dataa sidosryhmille, opiskelijoille ja kehittäjille yhdestä palvelusta

> Vähentää tietopalveluidenmäärää. Esim. Helsingin kaupungin ympäristötilastot 

(HSY toimitti datan ennen sähköpostilla)

> Datan ympärille voidaan luoda kilpailuja ja kehittäjätapaamisia. Mahdollistaa ketterämmät 

tavat toimia.



• Avoimesta datasta voi syntyä uusia jatkojalosteita, palveluita ja innovaatioita, joista on 

meillekin hyötyä. Näiden tuottamiseen meillä tuskin olisi resursseja omasta takaa.

• Karttapalvelu on tuotettu avoimella lähdekoodilla

> Kuka tahansa voi kehittää ohjelmistoa (Oskari) ja ottaa sen osia käyttöön.

> Taloudellista hyötyä yhteiskehittämisestä

Mitä hyötyä tiedon avoimuudesta on HSY:lle?



• Käyttäjiä ovat kunnan työtekijät, konsultit, 

opiskelijat ja kaikki datasta kiinnostuneet

• Avointa dataa voi käyttää palveluiden kautta 

tai suoraan tiedostoista / rajapinnoista 

Mihin meidän dataa käytetään

HSY:n avointa dataa voi käyttää esim.:

- Aurinkosähköpaneeleita harkittaessa

- Hulevesien hallinnan suunnittelussa

- Viheralueiden tarkaselussa

- Ilmanlaadun seurannan palvelut



Miten lisätä avoimen datan hyödyntämistä?

• Tiedottaminen, koulutukset, tapahtumat datan ympärille 

• Datan hyvä laatu

• Kattavat metatiedot 

• Datan tulisi olla päivittyvää tai jopa reaaliaikaista, jotta sen päälle voidaan rakentaa palveluita

• Tiedon hyödyntämisen välineet tutuiksi, jotta osaa käsitellä dataa.

(esim. rajapinnat)

• Tiedon avaajat ja hyödyntäjät voisivat yhdessä keskustella tarpeistaan 

> kumpikin taho voittaa ja saadaan toimivia palveluita.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA-NC Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA-NC

http://golancourses.net/2010spring/01/18/looking-outwards-data-visualization/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://leperogeek.blogspot.com/2013/05/aplicaciones-para-ahorrar-en-tu-factura.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Tiedon avaaminen on vasta 

ensimmäinen vaihe

Isompi potentiaali on sen 

hyödyntämisessä.



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

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Kiitos
avoindata@hsy.fi


