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Datan hyödyntäjä?Datan hyödyntäjänä

Kaupunkiorganisaatiot Kaupunkilaiset

Perinteisesti Nyt lisäksi



http://opendefinition.org/okd/suomi/

ü Julkista tietoa

ü Lupa käyttää

ü Koneluettavassa muodossa

ü Maksutta saatavilla “A piece of content or data is open if 
anyone is free to use, reuse, and 

redistribute it — subject only, at most, 
to the requirement to attribute and/or 

share-alike.”

Avoin data



• Julkishallinto
à hallinnon sisäinen tehokkuus

• Kuntalainen  
à läpinäkyvyys ja demokratia

• Yritykset
à liiketoiminta ja innovaatiot

• Korkeakoulut
à tutkimus ja opetus

Avoimen datan hyötyjä



Helsinki	Region	Infoshare	– www.hri.fi

Avoin käyttölupa
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Maksutonta
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Strategista dataa

• Tilastot,	ennusteet
• Paikkatieto
• Maankäyttö
• Päätökset
• Talous
• …

Kaupungin tila?

Operatiivista dataa

• Tapahtumat
• Liikenne
• Ilmanlaatu
• Lumiaurat
• Palaute
• …

Kaupungin pulssi?



Tilastoja ja ennusteita
Esim. asuminen, rakentaminen, työllisyys, hyvinvointi, 
väestö, ilmanlaatu, kävijämäärät, …

Paikkatietoaineistoja
Esim. aluejaot, (vanhat) kartat ja ilmakuvat, rakennustietoja, 
asemakaavat, 3D-mallit, rakennusten aurinkosähköpotentiaali 
ja lämpöhukka, …

Muita tietoaineistoja
Esim. PKS:n palvelupisterekisteri, päätöksenteko, HSL:n
aikataulut, kuntien tilinpäätöstiedot ja ostot, HKO:n
konserttitietokanta, …

HRI:ssa avattuja tietoaineistoja



Datajournalismi

Opetus ja tutkimus

Läpinäkyvyys
Liiketoiminta

Avoin data

Osallistuminen

Taide



Joukkoliikenne taskussasi

Miten
pääsen
perille?

http://www.hri.fi/fi/dataset/hsl-reittiopas-api



BlindSquare
Sovellus, joka helpottaa näkövammaisten
liikkumista kaupunkiympäristössä

Globaalia dataa
• OpenStreetMap
• FourSquare

Avointa dataa Helsingin seudulta
• HSL reittiopas rajapinta
• Pääkaupunkiseudun palvelupisteet

www.blindsquare.com

Kaupunki-
ympäristö
haltuun
äänenä



Kaupunkien ostodata

http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-ostot

Mihin
euromme
käytetään?



Edistetään demokratiaa

http://dev.hel.fi/paatokset/

Ahjo Explorer

Open API

Kaupungin päätökset (Ahjo)

Mitä
päätetään,	
missä,	
milloin?

#HelsinkiPäätökset
http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-kaupungin-asianhallintajarjestelma-ahjon-rajapinta



Pääkaupunkiseudun palvelukartta
http://palvelukartta.hel.fi/ 
http://www.hri.fi/fi/dataset/paakaupunkiseudun-
palvelukartan-rest-rajapinta

Hyödynnetään dataa monipuolisesti

Mitä
palveluja,	
missä,	reitti

sinne,	
palautetta?



Ymmärretään mennyttä paremmin 

www.helsinkiennen.fi

Vanhoja
karttoja,	
ilmakuvia,	
kuvia,	
tilastoja



Photo:	Diaidea	Oy

Kattojen 
lämpösäteily
Helsingissä 
maaliskuussa 
2015

http://www.hri.fi/fi/dataset/helsingin-rakennusten-lampohukka

Energia-
hukka
kuriin!



http://www.hri.fi/fi/sovellukset/

• Ulkopuolisten tahojen 
tekemien, avointa dataa 
hyödyntävien sovellusten, 
visualisointien ja ohjeistuksien 
esittelyä
• Sovellusideoiden 
kerääminen käyttäjiltä

1Sovellusgalleria



Kannustetaan hyödyntämään



Helsinki Loves Developers -tapaamiset
Avoimen datan avoin konttori n. kerran kuussa torstai-iltapäivisin Laiturilla 
(Narinkka 2, Kamppi)

http://www.hri.fi/fi/hri-projekti/hel-loves-dev-avoin-konttori/ 
https://www.facebook.com/groups/heldev/

Kevät 2017

26.1. tilojen käyttö
9.2. 3D-kaupunkimallit

2.3. IoT & joukkoistaminen
6.4. digitaalinen Helsinki
11.5. pysäköinti & kadut

1.6. historia?

Tervetuloa!



Eri tahojen yhteistyö välttämätöntä
Kuusi suurinta kaupunkia (6Aika) mm.:
• Avaa liiketoimintapotentiaalista dataa
• Luo avoimia ja standardoituja

ohjelmointirajapintoja
• Edesauttaa datojen löydettävyyttä ja 

käytettävyyttä
• Tekee yhteistyötä yrityskentän kanssa
• Vahvistaa kaupunkien it-hankintaosaamista

http://6aika.fi
http://databusiness.fi



KIITOS!
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Helsinki Region Infoshare (HRI)
Verkkopalvelu: www.hri.fi  
Sähköposti: hri@hel.fi 
Facebook: www.facebook.com/helsinkiregioninfoshare 
Twitter: @HRInfoshare
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