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Kartta-aineistojen lisäkäyttölupa OpenStreetMap-yhteisölle

Konsernihallinnon avoimen datan asiantuntĳa, pääsuunnittelĳa Arvi Leino
24.1.2019:

Turku osallistuu kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa,
Tampere, Turku, Oulu) 6Aika-strategiaan kaupunginjohtaja Aleksi Randellin
päätöksellä 26.6.2014 (4449-2014).

Turun kaupunkistrategia linjaa, että ”Kaupungin kannalta ratkaisevaa on,
miten nopeasti tiedonhallinta saadaan sellaiselle tasolle, että se
mahdollistaa tietojen yhdistelyn ja analysoinnin yli yksittäisten
tietojärjestelmä- ja organisaatiorajojen. Samalla kun kehitämme
tiedonhallintaamme, edistämme uudenlaisen liiketoiminnan ja avoimuuden
syntymistä avaamalla tietokantojamme kansalaisten ja yritysten käyttöön.
Kaupungin tavoitteena on toimia datan hyödyntämiseen perustuvan
digitaalisen alustatalouden kansainvälisessä kärjessä.” ja että ”Mittaamisen
tulee ulottua läpi koko kaupunkiorganisaation. Jotta kaikki voivat arvioida
tuloksiaan ja onnistumisiaan, taustatietojen tulee olla avoimesti
käytettävissä ja päätösten perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon.
Päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja johdonmukaista. Läpinäkyvyyden
lisäämisessä avoin data tuo uusia mahdollisuuksia, joiden hyödyntämisessä
Turku pyrkii kansainväliseen kärkeen.”
https://www.turku.fi/kaupunkistrategia

Turun kaupunki on julkaissut kartta-aineistoja avoimena datana
julkishallinnon JHS 189 -suosituksen mukaisesti CC Nimeä 4.0 -
käyttöluvalla (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Avoin
data on julkista tietoa, joka on maksutonta, koneluettavassa muodossa
olevaa, vapaasti uudelleenkäytettävää dataa.

OpenStreetMap-yhteisöllä on tarve CC Nimeä 4.0:aa laajemmalle
käyttöluvalle. Laajennustarpeet ovat:

1. aineiston alkuperä kerrotaan yhdellä verkkosivulla
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors

2. käyttöluvan kohta 2(a)(5)(B) poistetaan. Käytännössä poisto sallii mm.
aineiston siirron DRM-suojatulla medialla.

Muutostarpeita on taustoitettu verkkosivulla
https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/

Data-asiantuntĳat ovat arvioineet, että tarvittavat muutokset edistävät
kaupunkistrategian tavoitteita ja että ne eivät aiheuta uusia riskejä.

Muutoksen yhteyshenkilöitä ovat konsernihallinnon strategia ja
kehittäminen vastuualueella Arvi Leino ja kaupunkiympäristötoimialalla
Laura Suurjärvi.



Muutokseen saa tarvittaessa tukea konsernihallinnon data-asiantuntĳoilta
osoitteesta avoindata@turku.fi

Liite 1 OpenStreetMap sopimus

Toimialajohtaja Christina Hovi:

Päätös Päätin lisäkäyttöluvan kartta-aineistojen OpenStreetMap-yhteisölle ja että
kaupunki myöntää OpenStreetMap-yhteisölle tarvittavat lisäluvat liitteen
sopimuspohjalla.

Allekirjoitettu sopimus julkaistaan Turun kaupungin verkkopalvelussa.

Christina Hovi
toimialajohtaja



Permission to Incorporate CC BY Data Into OpenStreetMap 

With respect to [dataset], [entity] agrees to the following: 

1. Attribution by OpenStreetMap and its users through http://wiki.openstreetmap.org/
wiki/Contributors is sufficient to provide attribution to [entity] in a "reasonable 
manner" in accordance with Section 3(a)(1) of the CC BY 4.0 license. 

2. [Entity] waives Section 2(a)(5)(B) of the CC BY 4.0 license as to OpenStreetMap 
and its users with the understanding that the Open Database License 1.0 
requires open access or parallel distribution of OpenStreetMap data. 
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