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Tieto digitalisoituu

• 1980 –luvun lopulla alle 1% maailman
varastoidusta tiedosta oli digitaalisessa
muodossa. 

• Vuonna 2007 lukema oli 94%,
2014 jo yli 99% 

2002 oli vuosi, jolloin tietoa oli enemmän
digitaalisessa kuin analogisessa muodossa. 
> Digitalisoitumisen vuosi

2002 maailman tallennetusta tiedosta 92 % 
oli magneettisessa muodossa. Eli lähinnä 
tietokoneiden levyillä ja nauhoilla.



Tietoa tulvii joka minuutti 
valtavia määriä

 Olemme datan ympäröimiä

 Digitaalisuus ja uudet teknologiat 
mahdollistavat tiedon nopean liikkumisen ja 
sen varastoinnin

 Tietoa pystytään tallentamaan ja keräämään 
koko ajan enemmän

> Antaa mahdollisuudet valtavien datamassojen 
hyödyntämiseen



Miten kehitys näkyy avoimessa datassa?

 Avoin data yleistynyt 2010 -luvulta lähtien

 Uudet teknologiat ja digitalisaatio synnyttää valtavia määriä dataa kiihtyvällä vauhdilla > lisää 
myös avointa dataa

Esimerkiksi: sensoridata, IoT, tekoäly, Big Data

 Jakelutapa muutokset, kuten erilaiset rajapinnat. 
(helposti ja nopeasti saatavilla)

 Uudet järjestelmät, ohjelmat ja alustat
(pilvipalvelut, tehokkaat ohjelmat, tallennustila)

 Uudet palvelut tarvitsevat avointa dataa. Kysyntä kasvaa erityisesti verkko ja mobiilipalveluissa.
Resursseja tiedon avaamiseen monipuolisesti, tarkastellaan avaamisen ehtoja ajan muuttuessa.

 Sovellukset ja innovaatiot tulevat käyttöön yhä nopeammin



Uudenlainen tapa toimia

Datalla ei ole vain yhtä käyttötarkoitusta, vaan se voi taipua moneen.
Esimerkiksi yhdistelemällä, kokeilemalla, muokkaamalla, analysoimalla, visualisoimalla ja 
käyttämällä dataa muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseen, datasta voidaan saada irti jotain uutta.

Dataa käsitellään kokoajan enemmän tässä hetkessä. Se ei ole vain tietokanta dumppi tai tiedosto

Hypoteesi Kysymys Tietty 
data Vastaus

Kaikki data Tutkiminen Luominen Oivallus

Ennen

Nyt

”Emme tiedä mitä avoimesta datasta voi syntyä”



Haasteet

 Paljon dataa – Mistä löytää? (hakupalvelut 
korostuu)

 Tulkitseminen – Mitä data sisältää (osaako 
käyttäjä tulkita?)

 Ajantasaisuus 

 Yhdenmukaisuus ja yhteensopivuus (tiedot, 
jakelumuoto)

 Validointi
 Palvelulupaus? Datan ja palvelun elinkaari



 Avoimeen dataan perustuvaa tietoa, palveluita ja 
sovelluksia taloyhtiöille sekä asukkaille

 Avoimen datan myötä osataan tehdä parempia ja 
kestävämpiä päätöksiä 

 Houkuttelevampi taloyhtiö? Uudistuuko taloyhtiön 
rooli? Avoimen datan tuottaja?

Millaista dataa taloyhtiöt voisi hyödyntää?
- talon kunnossapitoon, asukkaiden hyvinvointiin ja 
tietoisuuden lisäämiseen liittyvää?

Avoin data & taloyhtiöt



Esimerkkejä 
avoimesta datasta

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

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


Ylimääräinen verkostopaine ja kiertävät keräysautot

Esim.
• Taloyhtiö voi tarkistaa mikä 

on kiinteistön verkostopaine

• Asukkaat voivat nähdä milloin 
heidän lähelleen tulee 
keräysauto

? Palvelu, josta näkisi 
roskalaatikoiden 
tyhjennyspäivät, kiertävät 
keräysautot, lähialueen vapaat 
parkkipaikat, tapahtumat ja 
palvelut, oman kulutuksen 
vaikutukset, rakennusten 
kulutuksen ennusteet, 
personoidut 
energiaremonttivaihtoehdot ja 
tarjoukset? 



Rakennusten aurinkosähköpotentiaali
Potentiaaliset viherkatot ja aurinkopaneeleille sopivat sijainnit

Palvelu, jossa taloyhtiöt voisivat kertoa kiinnostuksesta aurinkopaneelien yhteishankintaan 
ja tutkia paneelien kannattavuutta erilaisten avoimien datojen valossa. Sekä kilpailuttaa toimijat?



Sovellusesimerkki
Taustalla avointa dataa: Helsingin rakennusten lämpöhukka 



www.seutuatlas.fi





Avoin datan innovoinnin keskiössä

 Avointa dataa hyödynnetään monissa ketteristä ja nopeista 
kokeiluympäristöistä, joiden tarkoituksena on innovoida 
uusia palveluita tai tuotteita.

Niissä pyritään testaamaan ideoita käytännössä ja 
kehitetään niitä saadun kokemuksen perusteella. 
(Living labs, proof-of-concept, Ideakilpailut, hackathon) 

 Avoimen datan ja alustatalouden myötä innovaatio-
toiminnasta on tullut aiempaa kiinteämpi osa 
liiketoimintamallia, luo arvoa laajemmalle yhteisölle. 

 Startup yhteisön rooli on kasvanut innovaatiotoiminnassa. 
Sovelluksia rakennetaan alustan omistajan teknologian ja 
datan päälle. 



Markkinoilla tapahtuva mullistus, jonka aiheuttaa jokin uusi innovaatio. Lopulta se 
kasvattaa tuottavuutta ja sen halvat ja ketterät ratkaisut korvaavat aiemmat 

rakenteet ja toimintamallit. Alussa uutta toimijaa ei ehkä oteta vakavasti.
Se määrittää markkinat uudelleen.

DISRUPTIO

AVOIN DATA



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
@HkRsnen

avoindata@hsy.fi
www.hsy.fi/avoindata

mailto:avoindata@hsy.fi
http://www.hsy.fi/avoindata
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