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TIIVISTELMÄ
Haluamme osaltamme edesauttaa digitalisointia ja vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin oppia uusia asioita, liikkua
luonnossa sekä vaikuttaa lähiympäristömme tilaan. Siksi olemme yhdessä kansalaisten kanssa alkaneet edistää avoimen
tiedon käyttöä.
Tavoitteet:
1) Löytää avoin ympäristötieto.
2) Hakea tieto digitaalisesti

Asiasanat: Digitalisointi, avoin tieto

ALKUSANAT
Tämä raportti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan ympäristöä ja haluavat oppia hyödyntämään
avointa ympäristötietoa.
Hankkeen ovat rahoittaneet Opetushallitus.
Hanke on osa MONITOR2020 –ohjelmaa, jonka tehtävänä on kehittää ympäristön seurantatiedon tuotantoa ja parantaa
tuotetun tiedon vaikuttavuutta.

2

SISÄLLYS

JOHDANTO .................................................................................................................................................. 4
1.1

Avoimen tiedon haku internetistä................................................................................................. 5

1.1.1

Esimerkki 1: Veden happamuustietojen, pH arvo, haku lähimmästä paikasta internetin

kautta? 5
1.1.2
2

Esimerkki 2: Virtaamatiedon haku lähimmästä paikasta internetin kautta? ......................... 12

LÄHTEET ............................................................................................................................................ 14

3

JOHDANTO
Suomessa löytyy keskitettynä avoimen tiedon palvelut internetistä http://www.avoindata.fi, jos linkki
muuttaa löytyy tieto https://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_tieto kautta. Lisäksi organisaatiolla on omat avoimen tiedon sivustot. Suomen ympäristökeskus (SYKE) avoin tieto löytyy internet osoitteesta
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto. SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä.
Vastaavasti eri mailla sekä Euroopan Unionilla on omat avoimen tiedon sivustot, Euroopan yhteisön
https://data.europa.eu/euodp/en/data/. Lisäksi tieto löytyy Open Knowledge Finlandin sivustolta
https://fi.okfn.org/ sekä vastaavan kansainvälisen organisaatio sivustolta https://okfn.org/
Avoimeen tieto liittyy yksi keskeinen määritelmä ”Avoimen tiedon määritelmän” on, että aineisto on (kts.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_tieto):
saatavilla maksutta käyttökelpoisessa ja muokattavassa muodossa Internetin kautta
lisensoitu niin, että sen käyttöä, muokkausta ja uudelleenjakelua ei rajoiteta
oltava vapaa teknisistä, sosiaalisista ja organisatorisista rajoitteista.

Tässä oppaassa on esimerkkejä siitä miten avointa ympäristötieto voi hakea opetuksen ja tutkimuksen käyttöön manuaalisesti (internet palveluiden kautta) tai automaattisesti (ohjemallisesti). Esimerkit on laadittu
Suomen ympäristökeskuksen aineistoille. Tiedosta löytyy yleiskuvaus ”Metatieto” http://www.syke.fi/fiFI/Avoin_tieto. Miten tieto on kerätty, entä kuinka laadukasta se on? Ympäristötiedon tuotanto ”kerääminen” on kuvattu sivustolla http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Ymparistotiedon_tuotanto
Tieto on kerätty seurantaohjelmissa, kuten vesien tila, hydrologinen kierto, luonnon monimuotoisuus,
maaperä, haitalliset aineet jne.
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1.1 AVOIMEN TIEDON HAKU INTERNETISTÄ
1.1.1

Esimerkki 1: Veden happamuustietojen, pH arvo, haku lähimmästä paikasta internetin kautta?

Vaiheet:
1. Tiedän mistä tieto löytyy
a. -> mene suoraan kyseisin organisaatio avoimen tiedon sivulle.
2. En tiedä mistä tieto löytyy
a. Avaa ”TIETOAINEISTO” –sivu https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset -> Hae tieto ”pH” –
haku palauttaa ”Haulla "pH" ei löytynyt tietoaineistoa” -> Hae valitsemallasi hakusanalla
”veden laatu” -> Haku palauttaa kuvan 1. mukaisen tuloksen.
b. Avaa julkaisu Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012 tai etsi hakukoneella.
3. Avaa Suomen ympäristökeskuksen avoimen tiedon sivu, jos linkki ei toimi etsi sivusto osoite ei toimi, se voi johtua organisaation nimen muuttumisesta, etsi hakusanalla ”avoin ympäristötieto”.
4. Avaa ympäristötietojärjestelmä –sivusto (kuva 2).
5. Rekisteröidy käyttäjäksi (kuva 2) ja kirjaudun sisään järjestelmään.
6. Valitse oikea palvelu läpikäymällä niiden kuvaus (kuva 3)
7. Avaa Ympäristötiedon hallintajärjestelmään nimeltä Hertta (kuva 3).
8. Avaa Hertassa Pintavesien tila -> Vedenlaatu (kuva 4), näkymä on kuva 5 mukainen.
9. Valitse Etusivu> Tietojen haku (kuva 6.) ja suorita haku vesistön perusteella (nimi ei yleensä muutu)
tai kunnan. Vesistöjen nimet löydät hakukoneella ” suomen vesistöt” tai wikistä. Apuna voit käyttää
karttapalveluita esim. Karpalo . Tulosta ”Paikat kartalla”.
10. Edessäsi on kuvan 7 mukainen näkymä, jos ei suurenna haluttu alue. Valitse kiinnostavat paikat
”Valitse paikat” rajauksella (kuva 7), vaihtoehtoisesti voita ottaa ne listana. Sen jälkeen paina kuvassa 7 näkyvää ”Näytä” joka ilmestyy kun viet hiiren tekstin ”Hakuehtojen mukaiset paikat” päälle.
Kun näet paikat valitse taulukko näkymä, jolloin paikkojen tiedot ovat kuva 7 mukaiset.
11. Valitse paikka jossa on haluamasi tiedot, kiinnitä huomiota mittausten Ensimmäiseen ja Viimeiseen
päivään, havaintojen kpl –määrä sekä vesisyvyyteen josta olet kiinnostunut (kuva 7). Valitsemme
paikan ”Kojo 42”.
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12. Palaa valikkoon ”Hakuehtojen valinta” (kuva 8), lisää hakuehdoksi paikan nimi ”Kojo 42..” ja tulosta
paikat listana sekä ”Tulosta” tulokset taulukkoon (kuva 8).
13. Näet kuvan 9 mukaiset ”Taulukkovalinnat”, joita voita tässä hyödyntää, etene painamalla ”Seuraava” nappia.
14. Taulukkoon tulostettavat tiedot voit valita kuvan 10 mukaisesti ja tulosta tiedot ”Näytölle/Exceliin”
15. Tulostiedostona saat kuvan 11 mukaisen tiedoston, jonka voi viedä Excel –ohjelmaan selaimen
kautta. Selaimessa tulee sallia ponnahdusikkunat.
16. Excelissä voit laatia kuvan 12 mukaisen kuvan.

Kuva 1. Avoin data palvelun ”TIETOAINEISTO” –sivulla tietoaineistojen hake ”veden laatu” sanoilla.

Kuva 2. Rekisteröidy käyttäjäksi.
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Kuva 3. pH arvo liittyy Pintavesien tila ja sen alakohtaan Vedenlaatu, joka on osa Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan
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Kuva 4. Näkymä Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta.

Kuva 5. Vedenlaatutietojen haku Hertasta.
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Kuva 6. Valitse haluamasi alue, vesistöalue on hyvä, koska se on melko pysyvä, mutta kuntakin toimii.

Kuva 7. Näkymä karttapalvelu Karpalosta ja paikkojen valinta kartalta ”Valitse paikat” –jotka ovat koulun
lähellä.
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Kuva 8. Paikat voi ottaa kartalla tai listana. Haku Pori(609) tuottaa 391 paikka ja Paikka ” Kojo 42 kirj pohj
va8810” vain yhden paikan.

Kuva 9. Tulokset taulukkoon.
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Kuva 10. Tulostietoon haluttavat tiedot.

Kuva 11. Tulostiedosto selaimessa.
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Kuva 12. Tulostiedoston voi viedä suoraan Exceliin, johon tulostiedosto aukeaa, tulostiedostossa on 433
rivisä, joista ensimmäinen on otsikko.

1.1.2

Esimerkki 2: Vedenkorkeustiedon haku lähimmästä paikasta internetin kautta?

Vaiheet:
1. Suorita vaiheet 1-7 esimerkistä ” Esimerkki 1: Veden happamuustietojen, pH arvo, haku lähimmästä
paikasta internetin kautta?”
2. Avaa Hertassa Vesivarat > Hydrologiset havainnot > Tietojen haku (kuva 13). Apua saat esimerkki
1:stä. Tulosta paikat kartalle ja valitse kohteet (valinta ei toiminut), valitse ”Kohteen tiedot” i napilla.
3. Valitaan Havaintopaikka = ”Porin vanhasilta” (kuva 14).
4. Viedään tiedot tulostiedostoon, valitaan korkeusjärjestelmä N60 –koska SYKEn ennusteetn ovat vielä ao. järjestelmässä (kuva 15) ja avataan tiedosto Excelissä.
5. Tulostiedostossa voi verrata SYKEn vedenkorkeus ennusteisiin (vesitilanne) ja tulvakarttoihin
(tulvakarttoja). Sivuston kautta löytyy mm. linkki lähimmän paikan vedenkorkeusennusteeseen
esim. http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/35/q35vanhay/wqfi.html
6. Tulviin varautumisen oppaita löytyy saman sivuston kautta.
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Kuva 13. Vedenkorkeustietojen haku Hertta-järjestelmästä.

Kuva 14. Vedenkorkeus Harjavalta, tunnus ”3510450”. Valitaan hakuehdoista valittu aseman Nimi/Tunnus.
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Kuva 15. Paikat listana ja tulokset tiedostoon.

2 LÄHTEET
Ympäristön tilan seurannan strategia 2020. 2011. Ympäristöminsteriö, Helsinki. Ympäristöministeriön raportteja 23/2011. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41382. [Viitattu 24.7.2015.]
Lähteet on linkitetty tekstiin.
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