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● SYKEn avoin tieto

● Rakennetun ympäristön aineistot

● Ympäristön tilan seuranta: satelliittidata, kansalaishavainnot

● Keskustelu

Esityksen sisältö



Järjestöt voivat toiminnassaan

● Tuottaa tietoa ja parantaa tiedon laatua (myös tiedontuottajien kouluttaminen)

● Hyödyntää avointa dataa tiedon lähteenä (aineistojen katselu ja jatkoanalysointi)

● Edistää avoimen tiedon käyttöä ja tunnettuutta (viestintä)

● Edistää tiedon avoimuutta vaikuttamalla muihin toimijoihin (esim. tietopyynnöt, 

ehdotukset uusiksi aineistoiksi ja käytettävyyden parantamiseksi)

SYKEn avoimia aineistoja: www.syke.fi/avointieto

Avoin tieto ja avoimet aineistot
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http://www.syke.fi/avointieto
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SYKEn avoimet aineistot

Tarjolla on laajasti erilaista tietoa ympäristön laadusta, 
ympäristön tilaan ja lähiympäristön asioihin vaikuttamisen tueksi,
vapaa-ajan toimintojen suunnitteluun ja harrastustoimintaan, jne.

www.syke.fi/avointieto https://ckan.ymparisto.fi/

http://www.syke.fi/avointieto
https://ckan.ymparisto.fi/


5Paikkatietoportaali: http://paikkatieto.ymparisto.fi/gis

http://paikkatieto.ymparisto.fi/gis


Avoimen tiedon hyödyntämisen tapoja
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Vastaajien edustamat tahot Tiedon hyödyntämisen muodot

Kysely SYKEn avoimen tiedon käyttäjille 2019 ja 2017 SYKE / Spatineo Oy
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Avoimen tiedon hyödyntämisen tapoja

KANSALAISNÄKÖKULMA % n

Haluan tietoa ympäristön laadusta 6,1 % 18

Etsin tietoa oman lähiympäristön 

asioihin vaikuttamiseen
3,4 % 10

Etsin tietoa vapaa-ajan suunnittelua tai 

harrastustoimintaa vart.
2,7 % 8

Etsin tietoa luvanhakua varten 0,7 % 2

Tietojen käyttötarkoitus, ryhmitelty

Kysely SYKEn avoimen tiedon käyttäjille 2019 SYKE / Spatineo Oy



Avointa tietoa rakennetusta ympäristöstä
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Tietojen tarkastelu tilastoina ja kartalla, esim:

• Alueidenkäytön vuosikatsaus 2021

• Elinympäristön tietopalvelu Liiteri: 
tietoa rakennetusta ympäristöstä ja kaavoituksesta

Aineistojen lataus jatkoanalyyseihin:

• Lataus Liiteristä

• latauspalvelu - LAPIO

• Paikkatietojen latauspaketit

• (OGC API features rajapinta tulossa)

Lisätietoa SYKEn aineistoista:

• Datakuvaukset SYKEn metadataportaalissa

• gistuki@syke.fi

Alueiden käytön tietoa 
ja aineistoja
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https://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html
https://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot
https://ckan.ymparisto.fi/en/
https://ckan.ymparisto.fi/en/


● Luonto: Suomen lajien Punaisen kirjan verkkopalvelu

● Meri: Suomen avoin meridata (itameri.fi)

● Taustakartat ja maankäyttö: (maanmittauslaitos.fi)

● Geologinen tieto kartalla: GTK.fi

● Metsät: Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto

● Liikenne: Väyläviraston karttapalvelut

● Elinympäristö: OpenStreetMap.org
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Hyödyllistä tietoa muualla verkossa

https://punainenkirja.laji.fi/
https://punainenkirja.laji.fi/
https://www.itameri.fi/fi-FI/Datapalvelut
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto
https://www.gtk.fi/palvelut/aineistot-ja-verkkopalvelut/karttapalvelut/
http://www.metsakeskus.fi/tilastot-ja-kartat#.VmfZEWOCXq4
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/kartat
http://openstreetmap.org
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● OSM käytössä laajasti eri
karttapalveluissa mm. Reittiopas

● Monessa paikkaa paras 
tietolähde mm. Pyöräreiteistä ja 
palveluiden sijainneista

● Esim. HSL ja Traficom ja seudut
järjestäneet "Mapathoneja"

● Kv kartoitusta mm. Punaisen Ristin
kanssa (missingmaps.org)

OpenStreetMap.org 
”Karttojen Wikipedia”

Kuvakaappaus OpenStreetMapista ja OpenStreetMap editorista. 

Taustakartta: Bing (© 2017 GeoEye, Earthstar Geographics SIO, 

© 2017 Microsoft Corporation)

https://www.openstreetmap.org/
https://www.openstreetmap.org/edit#map=18/60.17102/24.94381


Avointa tietoa ympäristön tilasta
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Avoin TARKKA-palvelu satelliittihavainnoille
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• Avoin kaikille, avointa aineistoa.

• Metadatat

• Osa ympäristönseurantaa.

• Ajankohtaista havaintoa.

• TARKKA kehittyi vedenlaatuhavaintojen seurantaan, 
mutta nykyään palvelussa on paljon muutakin.

• Käyttöä seurataan ja kasvu on ollut huimaa viime 
vuosina.

Sisältää muokattua Copernicus-dataa,

SYKE (22.4.2022)

syke.fi/TARKKA



TARKKAn käyttäjät ja mikä 
satelliittihavainnoissa 
kiinnostaa

Käyttäjiä 
monenlaisia 
ja tarpeet

monitasoisia

Sinilevä, jää, 
sulamisaika, 
jokisuut eri 

vuodenaikoina  

Kansalaiskäyttäjä

Ympäristö-
hallinnon 

asiantuntija

Tiedotusvälineet

EOtuki@syke.fi





TARKKA nyt ja TARKKA+ jatkossa
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syke.fi/TARKKA



TARKKA nyt ja TARKKA+ jatkossa
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syke.fi/TARKKA



TARKKA nyt ja TARKKA+ jatkossa
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syke.fi/TARKKA
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1. Esimerkkejä käyttäjien havaitsemien ilmiöiden keräämisestä 

SYKE.FI/TARKKA palvelussa

1. EU Copernicus palvelut, Sentinel yms satelliitit 

2. Erilaisia tapoja kerätä kansalaishavaitsijoiden havaintotietoja

1. Järvi/Meriwiki - SYKE kansalaistiedealusta

2. Vesi.fi - vesitilannetiedotus ja vesitietopalvelu

3. Muut verkkosivut - myös järjestöjen omat

3. Järjestöjen omaa toimintaan ja verkkopalveluita tukevat ilmoituspalvelut

Kansalaishavainnot
Yhteyshenkilönä Timo Pyhälahti,

timo.pyhalahti@syke.fi tai havaitsemaan@syke.fi

mailto:timo.pyhalahti@syke.fi
mailto:havaitsemaan@syke.fi
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● Oletteko hyödyntäneet SYKEn avoimia aineistoja 
toiminnassanne? Heräsikö ajatuksia, miten voisitte käyttää?

● Oletteko olleet mukana tuottamassa dataa?
● Mikä auttaisi järjestöjä avointen aineistojen tuottamisessa 

ja hyödyntämisessä?*
● Miten avoimia aineistoja ja palveluja voisi parantaa 

järjestöjen ja kansalaistoiminnan kannalta?

Keskusteltavaa ja kysymyksiä yleisölle :)
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*Voimme viedä viestiä eteenpäin mm. tehdessämme valtionhallinnolle suosituksia 
vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi (Tekeillä selvitys kunta-kansalaisyhteiskunta-
yhteistyöstä ja verkostojärjestöjen roolista vapaaehtoistoiminnan tukemisessa osana
oikeusministeriön Vapaa-Fri!-hanketta)

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2021


Kiitos!
Vuokko Heikinheimo

Timo Pyhälahti

Hanna Alasalmi

Maija Faehnle

Suomen ympäristökeskus SYKE

www.syke.fi/avointieto
etunimi.sukunimi@syke.fi
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http://www.syke.fi/avointieto

