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1 Hankkeen lähtökohdat 
 

Helsingissä tuotetaan asemakaavat Bentleyn StellaMap-tuotteella, jossa tietomallina on 

KuntaGml:n mukainen Asemakaavan skeema (versio 2.0.0 julkaistiin 2011).   

 

Tämä tarkoittaa, että älykästä kaavatietoa KuntaGml:n skeemarakenteessa on syntynyt 

tuotannossamme siitä lähtien, kun StellaMap on otettu Helsingissä käyttöön.  

 
Tiedon tuotannossa geometriatietoon sisällytetään kohteen ominaisuustietoja, mutta 
kyseisen tiedon hyödyntäminen on toistaiseksi ollut hankalaa. Käytämme yksittäisiä tai 
useampia tiedostoja tietokannan (tai tietokantojen) sijaan.  

 

Kaavatiedon louhiminen, jalostaminen ja siirtäminen eri kaavavaiheissa sisältää niin 
tiedostojen hallintaa kuin silmin tulkittavan tiedon siirtoa jatkokäyttöön. Jatkokäsittelyt ovat 
paitsi työläitä myös sisältävät virheiden tai virhetulkinnan mahdollisuuksia.  

 

Kehittämistyön tärkeimpinä tavoitteina on synnyttää reaaliaikaista kaavan tietokantaa koko 
kaavan elinkaaren ajalta suunnitteluvaiheesta lainvoimaisuuteen. 

 

Vuonna 2015, silloisessa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa, määrittelimme 

asemakaavan tiedonhallinnalle vision, jonka toteuttaminen realisoitui KiraDigi-

hankerahoituksen avulla. 

 

Jne...

Asemakaaavan tiedonhallinta 

AhjoPW
HKIPROJ

Aluerajaukset

Kartta.hel.fi Louhi Kerro kartalla

Esivalmistelu Käynnistys 
(suunnittelu)

OAS Suunnittelu-
periaatteet

Kaavaluonnos Kaavaehdotus
Lausunnot ja 
muistutukset

Hyväksyminen ja 
voimaantulo

Tonttijako (KMO) Ajaka päivitys (KMO) Kaavasta poikkeaminen 
(Rakvv, Ksv)

Asemakaava-
prosessin vaiheet 

Facta

SYKE, Hertta

Kaava-arkisto KSV Kaava-arkisto KMO

Hankkeen perustiedot
KerrosalatAluerajaus Asian käsittelytiedot

Www.hel.fi

Kaavakartan 
nimiö

Kaavatiedot
Kaavayksikkötiedot

Kaavatietoa

Kaavakartta DGN
Kaavaselostus
Havainnekuva

Kaavakartta DGN
Kaavaselostus
Havainnekuva

N
Y
K
Y
T
I
L
A

T
A
V
O
I
T
E
T
I
L
A

Testaus 1

Tallennetaan kaavatiedostot dgn-muodossa Kmo-Arkiston 
levylle, josta sisältö luetaan FME-prosessilla PostGis-kantaan.

Tiedot viedään jokaiseen järjestelmään käsin.

Kaavan hanketietoa PW:n sekä Ahjoon ja 
kaavan  rekisteritietoa  kirjoitetaan kaavan nimiöön, Factaan ja 

Sykkeen lomakkeelle.

Aluerajaus digitoidaan dgn:tiedostosta Aluerajaus-kantaan. 
Rajaus tallennetaan myös PW:n dgn-tiedostona

Silmin luettava kaavakartta (.dgn) kopioidaan Ksv:n kaava-arkistosta automaattisesti 
Kmo:n kaava-arkistoon, josta Kmo jatkotyöstää

dgn-tiedostoa sitovaa tonttijakoa varten. Edelleen Kmo kirjoittaa kaikki kaavayksiköt 
(tontit) käsin Facta-järjestelmään

Hankehallinta 
(PW)

SYKE, 
Hertta

Facta

Valitut tiedot voidaan siirtää (purkaa) mihin tahansa 
järjestelmään automaattisesti. 

HELSINGIN RAJAPINTAPALVELIN

kaavayksikkötiedot Factaan 
automaattisesti .

Ato-
rekisteri

Tietojen siirto suoraan kaupungin 
muiden toimijoiden tietojärjestelmiin 

edelleen jatkojalostettavaksi. Esim. Ato-
rekisteriin.

Jne...

Tietojen tuonti rajapintapalvelimelle edelleen jaettavaksi eri sisältöisenä ja eri 
muodoissa (vektori, rasteri, wms, wfs) eri käyttötarkoituksiin

Tiedot julkaistaan aina yhden lähteen (rajapintapalvelin) kautta – ei yhteyksiä 
jokaiseen esityskohteeseen erikseen jokaista käyttötapausta varten eikä 

manuaalista tiedon päivitystä per esityskerros.

26.11.2015 v. 0.5  T.Soini, T. Mehtonen

Laaditaan erilaisia 
koosteita eri tarpeisiin, 

joita toimitetaan eri 
toimijoille ja 

säilytetään eri tavoilla 
mm. KA-inventaari, 

MAL-seuranta, TOSU-
hankeraportti, 

kaavavaihetilastot, 
suojelurekisterit 

jne.jne.

HSY
Sepe

KTJ

PostGis-kanta

Sisäinen käyttöliittymä:
Reaaliaikainen raportointi / tilastointi 
kaikista tietokannan kaavatiedoista 

esim. kerrosalat, käyttötarkoitukset etc.
Myös kartalla (sis. Geometrian)

Kmo palvelulevy
K:\Arkistot\

KSVarkisto\Siirto\
tiina_mehtonen_ksv FME

Lähtötiedot

VTJ

Facta

KTJ YTJ

Kmo-palvelulevy
( sininen menu )

Tietolähde 
X

Tietolähde 
X

Selvitys
Selvitys

Asemakaavan tietomalli
(mikä siirtoformaatti? IFC/ 

CItyGML??)

Nykyisin StellaMap joka tuottaa DGN-
tiedostoa – jatkossa mikä tahansa 

kaavanpiirtoväline, joka tuottaa avoimen 
tietorakenteen mukaista sisältöä

  

Asemakaavan tiedonhallinta nyky- ja tavoitetila (Teija Soini/Tiina Mehtonen, 2015)  

http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
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2. Hankkeen tavoite  

 
Hankkeen tavoitteeksi asetettiin asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, 

että tieto palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia maankäytön suunnittelun vaiheita ja 

parantaa tiedon yhteentoimivuutta niin käsitteiltään, rakenteiltaan kuin tekniseltä 

jakelumuodoltaan. Tiedonhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan suunnitellun 

maankäyttötiedon elinkaari hallituksi kaikkien osapuolien näkökulmasta ja 

mahdollistamaan laadukkaan ja luotettavan tiedon hyödyntäminen teknisesti 

nykyaikaisten avointen rajapintojen kautta läpi koko maankäytön suunnittelun, 

rakentamisen ja kunnossapidon arvoketjun. 

 

Asetimme työlle seuraavat periaatteiltaan ohjaavat tavoitteet:    

 Asemakaavoituksen epäyhtenäisestä käsitteistöstä ja tietorakenteista 

yhteiseen; Semanttinen ja rakenteellinen yhteentoimivuus 

 

 Tiedostojen hallinnasta tiedonhallintaan 

 

 Silmin tulkittavasta koneluettavaan 

 

 Älykkäät paikkatietokohteet (geometria ja ominaisuustiedot yhdessä) 

 

 Tiedon uudelleenkäyttö prosessien ja sidosryhmien välillä: koko arvoketjun 

elinkaaren aikainen hyöty 

 

 Tietojen avoimuus mahdollistamaan aitoa yhteistyötä 

 

 Esitysmuoto ja -tekniikka erillisenä tietosisällöstä 

 

 Tiedonsiirtojen automatisointi (rajapinnat)  
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3. Hankkeen tulokset 
 

Hanke saavutti asettamansa päätavoitteet, jotka KiraDigi-hakemuksen liitteenä 

olleessa projektisuunnitelmassa olivat: 

 

- yhtenäinen tietovaranto asemakaavoille 

- kaavatiedon tarjoaminen avoimen ja standardin rajapinnan kautta 

- yhtenäinen käsitteistö 

 

3.1 Tulospoikkeamat suhteessa KiraDigi-hakemukseen 

 

Hankkeessa oli tavoitteena selvittää laajemmin tulevaisuuden digikaavoituksen 

vaatimuksia ja haasteita nykytilassa sekä varmentaa, että kehitettävä tietomalli on 

Inspire PLU-tietomallin kanssa yhteensopiva elementeiltään ja tietorakenteiltaan 

(kpl. 4.3). Näitä lähdettiinkin selvittämään heti hankkeen alussa.  

 

Ympäristöministeriön käynnistettyä Maankäyttöpäätökset –hankkeen, joka lähti 

selvittämään yllämainittuja asioita kansallisesti, totesimme, että ei ole järkevää 

tehdä samoja asioita toisaalla. Kävimme syksyn 2018 mittaan ympäristöministeriön 

kesken useita hankkeidemme yhteensovittamistapaamisia ja luovutimme omia 

havaintojamme tietomallikehitykseen (kpl 5.2) Maankäyttöpäätökset –hankkeen 

selvitettäväksi kansallisesti.  

 

Edellisen johdosta teimme hankkeessa suunniteltua laajemmin ”omaa työtä”, mm. 

asemakaavan tietosisällön oikeellisuuden ja ristiriidattomuuden varmistamiseen 

käytimme paljon suunniteltua enemmän resursseja (kpl. 3.3.2) sekä yleiskaavan ja 

asemakaavan mahdollisuuksien selvittämiseen (kpl. 4.2) 

Näistä syistä hankkeemme alitti huomattavasti sille suunnitellun budjetin ja 

KiraDigin myöntämän rahoituksen.  

  

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kiradigi_helsingin-asemakaavat-yhteisena-tietovarantona/resource/ef24124e-2a1e-4cb0-a520-11e43a640361?inner_span=True
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3.2 Asemakaavan tietorakenne 

 

Jotta kaavatiedot voitiin viedä järkevällä rakenteella tietokantaan, oli kaavan 
tietorakenne ensin määriteltävä. KuntaGml:n skeeman monimutkaisuuden ja eri 
lähtökohtien (visuaalisuus) vuoksi päädyimme rakenteistamaan asemakaavan 
tietosisällön Ympäristöministeriön Opas 12 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset -
julkaisun pohjalta.  

 

 

 

Asemakaavan rakennemalli v. 1.0 

 

  

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_12_Asemakaavamerkinnat_ja_maaraykse(4437)
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaavan_rakennemalli_versio1.pdf
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3.3 Tietomalli ja tietokanta 
 

Rakennemallin pohjalta luotiin kantarakenne PostgreSQL/PostGIS –tietokantaan.  

 

 
Kuva 3. Tietokannan taulurakenne 

 

Tietokannan kuvaus, kannan luontilauseet (SQL) sekä tietokannan luonti 
PGModellerilla löytyvät hankkeen GitHubista: https://github.com/City-of-
Helsinki/digikaavoitus. 

 

3.4 FME-prosessit  

 

3.4.1 Tiedon tuotanto Dgn-tiedostosta tietokantaan 

 

Tiedon tuottamiseksi DGN-tiedostosta tietokantaan luotiin FME-prosessi. FME-
työpöytä löytyy hankkeen GitHubista.  

 

  

https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaava_kantarakenne.png
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaavatiedon_kantaanluku_dgn_tiedostosta.fmw
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3.4.2 Tietosisällön oikeellisuuden ja ristiriidattomuuden varmistaminen 

 

Työn aikana on selkeästi tullut esiin tiedon laatuvaatimukset, jotka korostuvat ja 
tiukentuvat siirryttäessä silmin tulkittavasta ja tiedostomuotoisesta koneen 
tulkittavaan tietoon. 

 

Asemakaavatiedon laatuvaatimukset ovat tulevaisuudessa tiukemmat erityisesti 
seuraavilla tiedon laadun osa-alueilla:  

 

- (absoluuttinen) oikeellisuus  

- tarkkuus (yhdessä sovittujen raja-arvojen sisällä esim. geometrian osalta) 

- täydellisyys ja kattavuus 

- ristiriidattomuus ja eheys 

- tietorakenteiden ja -sisältöjen yhteentoimivuus 

 

Kaavan tietosisällön validointi takaa teknisesti ja sisällöllisesti oikean ja 
laadukkaan kaavan, parantaa työprosesseja sekä mahdollistaa tiedon siirron 
automatisoinnin suoraan kaavatietokannasta rajapintojen kautta.  

 

Tässä hankkeessa määriteltiin ja tehtiin validointityökalu, joka tarkistaa mm. 
kaavan aluekohteet (asemakaava-alue, käyttötarkoitusalueet ja niiden osa-alueet 
sekä rakennusalat) ja niiden pakolliset ominaisuustiedot. Validointityökalu ajaa 
raportin virheellisistä ja oikeista kohteista. Kohteet tulevat karttanäkymään sekä 
erillisinä luetteloina raportille. Raportin loppuun tulee yhdistelmätilastotietoa.  

Validointikuvaus, tilanne 06/2018. 

 

Validointityökalu on otettu käyttöön asemakaavatiedostojen tarkistuksessa 
tiedostojen arkistointivaiheessa. Tämän lisäksi se on käytettävissä jo 
valmistelutyön aikana suunnitteluavustajien apuvälineenä (kaavatiedoston 
tarkistukset).   

 

Validointityökalua kehitetään koskemaan kaikkia kaavakohteita ja validointeja 
rakennetaan tarpeen mukaan. Työkalu otetaan osaksi kaavatuotannon 
vakioprosessia vuoden 2018 aikana. 

 

Tulevaisuudessa validointia tarvitaan myös muiden maankäyttöpäätösten suhteen 
(ristiriidattomuus). Esimerkiksi, jos tulevaisuudessa voidaan rakennuslupapäätös 
tehdä koneellisesti tarkastamalla maankäyttöpäätöstietojen sisältö 
rakennuspaikalla, niin eri maankäyttöpäätösten tiedot eivät voi olla ristiriidassa 

https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaavatiedon_Validointikuvaus_06_2018.pdf
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keskenään ja eri maankäyttöpäätöstietojen tulee olla yhteentoimivia, jotta 
koneellinen tarkastus on mahdollista. 

 

 

Validoinnin FME-työpöytä löytyy hankkeen GitHubissa.  

 

3.5 Rajapinta 
 

Tietokannan taulujen sisältö on julkaistu WMS- ja WFS-rajapinnassa GeoServerin 

kautta SimpleFeature standardimuodossa (OGC, ISO). Aineistona Koivusaaren 

asemakaavan tiedot. 

https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms 

https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs 

 

3.6 Keskeiset käsitteet  
 

Asemakaavan tietomallin kehittämisen tueksi tarvittiin keskeisten käsitteiden 

määrittelyä. Työn kokonaisuuteen liittyneet peruskäsitteet pyrittiin määrittelemään 

yleisesti eri osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kuntien keskuudessa näissä käsitteissä 

on ollut epämääräisyyttä ja tulkintaeroja, joten työn toivottiin tuovan selkeyttä 

yleisemminkin. Tässä laaditun sanaston on tarkoitus olla osa laajempaa, koko 

rakennetun ympäristön käsitteistöä, joten se tulee vielä moneen kertaan työstetyksi. 

https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaavatiedon_validointi_dgn_tiedostot.fmw
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
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Asemakaavoituksen käsitteitä -työ sisälsi tiedot 13:sta käsitteestä. Käsitteiden sisällöt 

selvitettiin määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja suomenkielisistä 

termeistä annettiin suositukset. Lisäksi käsitekokonaisuutta havainnollistettiin 

käsitejärjestelmäkaavion avulla: 
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3.7 Tulosten käyttötapaustestaukset  
 

Hankkeessa määriteltiin muutamia käyttötapauksia, joista osaa ehdittiin testata 

onnistuneesti hankkeen aikana ja osa tutkitaan jatkokehityksen yhteydessä tämän 

hankkeen jälkeen. 

Käyttötapauksia: 

1. Asemakaavan geometrioiden tarkistus; ks. 3.3. 

 

2. Asemakaavan tilastotieto: 

 Asemakaavan ja/tai asemakaavan muutoksen tilastotieto; testattiin 

onnistuneesti  

 Kaavan tilastotiedon muutoksenlaskenta koneellisesti; testaus jatkuu 

 Tilastotiedon siirron automatisointi rajapinnan kautta Suomen 

ympäristökeskukselle; testataan tulevaisuudessa 

 

3. Mihin tahansa kaavan alueeseen liittyvien kaavamerkintöjen ja määräysten 

raportointi alueittain; testaus jatkuu  

 

4. Asemakaavan vaikutus yleiskaavavarantoon; ks. 4.2 

 

5. Dokumenttien rakenteistamisessa tekoäly apuna; testataan tulevaisuudessa 
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4. Hankkeessa toteutetut selvitykset 
 

4.1 Asemakaavan tietotarpeet liikenne- ja katusuunnittelun näkökulmasta 

 

SitoWise ja Ramboll laativat selvityksen, miten koneluettavaa asemakaavatietoa 
voitaisiin käyttää tarkemman maankäytön suunnittelun lähtötietona. Tarkoituksena 
on, että tieto, joka asemakaavassa tuotetaan, jalostuisi seuraavissa vaiheissa 
koneluettavassa muodossa. Työssä tehtiin selvitys, mitä nykytilassa pitäisi muuttaa, 
jotta tuo em. visio olisi mahdollinen.  

 

 
Tiina Perttula, esitys YM, Hki yhteistyötapaamisessa 4.12.2017 
 

 

4.2 Kaavatasojen (yleiskaava-asemakaava) mahdollisuudet 

 

Selvitettiin, mitä tietoja Helsingin uuden yleiskaavan ja asemakaavojen välillä voitaisiin 

siirtää, ja miten tämä tapahtuisi teknisesti. Tärkein kytkettävä tieto on kerrosala: 

paljonko yleiskaava mahdollistaa kerrosalaa suunnitellun asemakaavan alueella, ja 

paljonko yleiskaavavarannosta vähennettävää kerrosalaa valmisteilla oleva / 

hyväksytty asemakaava sisältää.  

Yleiskaavan kerrosalapotentiaali on arvioitu ruutualueisiin, jotka ovat vaihtelevan 

kokoisia ja muotoisia, 100 metrin ruuduista koostuvia alueita. Käytännössä laskenta 
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menee niin, että asemakaavan tai sen osien kerrosala jaetaan ruutualueille pinta-alan 

suhteessa, ja vähennetään sitten ruutualueittain yleiskaavapotentiaalista. Tämä 

voidaan tehdä erikseen asumisen ja toimitilan kerrosalalle. Jotta laskelma olisi 

mahdollisimman realistinen, käytetään asemakaavasta pienintä mahdollista 

kerrosalatiedon sisältävää aluetta (esim. rakennusala tai tontti). 

Käyttötarkoitusten yhteensopivuutta ja vertailua yleiskaavan ja asemakaavan välillä ei 

ole perusteltua tehdä, koska Helsingin uusi yleiskaava on luonteeltaan joustava. 

Esimerkiksi kantakaupunkimerkintä sallii asumista, kauppaa, julkisia palveluja, 

toimitiloja, hallintoa, puistoja sekä virkistys- ja liikuntapalveluja. On mahdotonta rajata 

täsmällisesti kaikki asemakaavan käyttötarkoitukset, jotka tämä merkintä sallii.  

Kerrosalaseurannan suhteen jatkokehitysmahdollisuudet ovat kuitenkin hyvät. KIRA-

digi -hankkeessa luotavaa laskentamallia on mahdollista hyödyntää Helsingin 

yleiskaavan reaaliaikaisessa varantoseurannassa. Tähän liittyen Helsinki tekee 

yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa, jolla on jo olemassa jatkuva yleiskaavan 

varantoseuranta. 

 

Ruutualueet jakavat asemakaava-alueen tai esimerkiksi tontit erikokoisiin osiin (tässä 

tapauksessa kuuteen osaan), joille asemakaavan kerrosala jaetaan pinta-alan suhteessa. 

Kunkin ruutualueen kerrosalapotentiaalista vähennetään sitten sen alueelle osunut 

asemakaavan kerrosala. 
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4.3 Helsingin asemakaavan ja Inspiren PLU-tietomallien vertailu 

  

Gispo Oy teki vertailun työssä muodostetun tietorakenteen version 1.0 ja Inspire –
vaatimusten (PLU-tietomalli) kesken.  

 

Päähavaintona on, että tietomallien kohteet vastaavat toisiaan, lukuun ottamatta 
dokumentti- taulua (kohdetta), joka jo hankesuunnitelmassamme rajattiin 
tietomallistamme pois. Puute on kirjattu valtakunnalliseen jatkokehitykseen. 

 

 
 

Tietosisällössä (attribuutit) on eroja, mm. kohteiden elinkaaren hallintaan liittyvät alku- 

ja loppupäivämäärät, jotka ovat keskeisiä mm. vaiheittain toteutettavan asemakaavan 

ja sen osien hallinnassa. Tietosisällön puutteita ovat myös InspireId sekä pohjakartta-

tiedot.  
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Selvityksen valmistumisen jälkeen selvisi, että Ympäristöministeriön 

Maankäyttöpäätökset-hankkeessa (Tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen 

kansainväliset vähimmäisvaatimukset) tämä työ oli tekeillä, joten emme syventyneet 

hankkeessamme tähän osioon enää syvemmin.  

 

5. Kaavan revisiotyö ja kehittämistarpeet  
 

5.1 Kaavan revisiot 
 

Hankkeessa oli alun perin tarkoitus kehittää Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä 
kaavan revisio-työkalua, joka kehittää kaavaprosessin seurantaa sekä 
muutostenhallintaa ohjelmistotuotannosta sovelletulla revisionti-menetelmällä.  

Kävimme useita hedelmällisiä keskusteluja yhdessä aiheesta. Iloksemme tämä hieno 
ja innovatiivinen hanke sai oman KiraDigi-hankerahoituksen kesällä 2018: 
Maankäytön suunnitteluprosessien revisiointi. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 
on mukana hankkeessa.  

 

5.2 Havaitut kehittämistarpeet 

 

Suuri osa hankkeessa havaituista kehittämistarpeista on katsottu kuuluvan 
valtakunnallisen jatkotyön piiriin ja nämä havainnot käytiin läpi ja ”luovutettiin” 
Maankäyttöpäätöshankkeelle 4.12.2017 pidetyssä Ympäristöministeriön ja Helsingin 
hankkeiden yhteistilaisuudessa. 

 

1. Asemakaavan vaiheet ja asemakaavan ja sen kohteiden elinkaaren hallintamalli 

- Asemakaavan tiedonhallinnan kehittämisen tärkeänä lähtökohtana on tuottaa 

ja hallita reaaliaikainen kaavatieto suunnittelun alusta lainvoimaisuuteen 

suoraan asemakaavan prosessituotteena. Näin mahdollistuu ja suoraviivaistuu 

myös erilaisten kaavatuotteiden kuten ajantasa-asemakaavan, 

kaavarajauskoosteiden, suojelu- ja viheraluekoosteiden jne. synnyttäminen 

kaavatietokannasta suoraan ja ajantasaisesti.  

- Kaavan elinkaari kaavan tietomallissa (luonnos) 

- Kaavan ja kaavakohteiden versioiden hallinta on oleellinen osa kaavan 

tietomallin rakenteessa. Jokaiseen haluttuun vaiheeseen tulee voida palata 

vaivattomasti.  

- Olemme tehneet yhteistyötä Ympäristöministeriön kanssa kaavavaiheiden ja 

kaavatyyppien määrittelytyössä. Asia etenee kansallisesti ministeriön kautta. 

http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/tyopaketit/tulevaisuuden-alueidenkayton-suunnittelujarjestelma-tp3/osa
http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/tyopaketit/tulevaisuuden-alueidenkayton-suunnittelujarjestelma-tp3/osa
http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/maankayton-suunnitteluprosessien-revisiointi.html
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Ympäristöministeriö on käynnistänyt EU:n INSPIRE-direktiivin edellyttämien kaavoituksen 

koodiluetteloiden laatimisen. Ensimmäisenä laaditaan kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita 

kuvaavat kansalliset koodiluettelot. YM, 7/2018 

2. Valtakunnalliset kaavamääräykset 

 

3. Tunnukset (mitkä tunnukset ovat pakollisia milläkin asemakaavan elementeillä) 
 

4. Inspire-yhteensopivuus 
 

5. Tietomallin hallintamalli (miten muutokset toteutetaan valtakunnalliseen tietomalliin 
– vrt. nyt KuntaGml:ssä oleva hallintamalli) 
 

6. Attribuuttien nimeämiset (nyt siis KuntaGml:n mukaiset) 
 

7. Yhteiset koodistot  
 

8. Kuvaustekniikka (kaikkiin esitystapoihin ml. kartta), joka yhtenäinen kaikkien 
kaavatasojen kanssa (kansalliset sld-kirjastot?) 
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6. Yhteistyö ja hankkeen tulosten jakaminen  
 

Tämän hankkeen, ympäristöministeriön (YM) ja Kuntaliiton kesken käynnistettiin 
yhteistyö elokuussa 2017. Ryhmä on ollut yhteydessä säännöllisesti ja 
yhteensovittanut tämän hankkeen ja Paikkatietoalusta-hankkeeseen kuuluvan 
Maankäyttöpäätökset-osahankkeen tekemisiä. 4.12.2017 järjestettiin yhteinen 
laajempi hankkeiden tilannekatsaus.  

 

Vuoden 2018 alusta yhteistyöhön liittyi Tampereen kaupunki sen käynnistettyä oman 

KiraDigi-hankkeen: Tampereen yleiskaavan digitalisointi. Yhteistyö käynnistettiin 

tapaamisella Tampereella 10.1.2018.  Viimeinen hankkeen aikainen 

yhteistyötapaaminen järjestettiin Helsingissä 11.4.2018. 

 

 

Muista KIRA-digi -tukea saaneista hankkeista yhteistyötä on tehty MakuDigi- 

(SitoWise) ja Digikaavoitus-hankkeiden (FCG) kanssa. 

Käsite- ja sanastotyössä mukana olivat Tampereen, Espoon ja Kirkkonummen kunnat. 

 

http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/tutustu-hankkeeseen
http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/tampereen-yleiskaavan-digitalisointi.html


HELSINGIN KAUPUNKI Asemakaavat yhteisenä tietovarantona   

Kaupunkiympäristö Loppuraportti   
 Elokuu 2018  18 (29)  
     

   

 
 

Hanketta, sen tavoitteita ja tuloksia on esitelty lisäksi seuraavissa yhteyksissä: 

 

- Hsy paikkatietoseminaarissa 21.3.2018. Esitys. 

- KIRA-digi 360 - MAHDOLLISUUKSIEN DATA 25.1.2018.  

- Digikaavoitus helpottaa kaupunkisuunnittelua – uutinen 22.1.2018 

- Osallistuttiin tulevaisuuden digikaavoitus –paneeliin Tampereella 10.10.2017 

 
 

Hankkeen loppuraporttiaineisto:   

 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kiradigi_helsingin-asemakaavat-

yhteisena-tietovarantona 

 

GitHub-osoite:  

https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus 

 

Rajapinta-osoitteet: 

https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms 

https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs 

 

  

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/tapahtumat/seminaarit/paikkatietoseminaarit/Documents/2018/Soini_Mehtonen_Hki_KiraDigi_Hsy_20180321.pdf
http://www.kiradigi.fi/ajankohtaista/kira-digi-360-mahdollisuuksien-data.html
http://www.kiradigi.fi/ajankohtaista/digikaavoitus-helpottaa-kaupunkisuunnittelua.html
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms
https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs
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7. Asemakaavan tuotantoprosessin muutos Helsingissä 2018 – 2019 

 

Asemakaavan tuotantoprosessi muuttuu Helsingissä asteittain. Tavoitteena on 
tuottaa reaaliaikaista validoitua kaavatietokantaa 2018-2019.  
 

Siirtyminen reaaliaikaiseen tietokantapohjaiseen tuotantoprosessiin edellyttää 
validoinnin jatkokehittämistä. Kehittäminen tapahtuu ketterästi validointityökalun 
käyttäjien huomioiden pohjalta. Myös kaavojen ja kaavakohteiden historiatiedon 
säilyminen tietokannassa (versioiden hallinta) on ratkaistava tyydyttävällä tavalla 
ennen tuotantoon siirtymistä.  
 

Tuotantoprosessin muutos ja uusi reaaliaikainen prosessissa syntyvä 
kaavatietokanta antaa meille hyvät valmiudet siirtyä tulevaisuuden 
tietomallipohjaiseen suunnitteluun.  
 

Seuraamme tiiviisti ja olemme myös osaltamme kommentoimassa kansallisen 
asemakaavan tietomallin kehittämistä, jota ympäristöministeriö vetää.  

 

 
 

Uuden tuotantoprosessin toimiessa on seuraavana vaiheena tarkoitus asteittain 

siirtää myös ’aiemmat’ voimassa olevat asemakaavat kaavatietokantaan. 

Ajantasa-asemakaavan tuotantoprosessi on mahdollista muuttaa tämän jälkeen. 

Ajantasa-asemakaavan tulevaisuutta mietitään yhteisesti myös kansallisella tasolla. 

 

Muita asemakaavatietojen louhimiseen ja koostamiseen liittyviä rinnakkaisprosesseja 

yksinkertaistetaan sitä mukaa kuin se on mahdollista, nopeallakin aikataululla.  
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Vuosien 2019-2021 aikana on tavoitteena toteuttaa tietomallipilotti: Uuden 

tuotantovälineen kehittäminen ja käyttöönoton valmistelu. Ympäristöministeriön 

vetämän kansallisen tietomallipilotin tulokset, MRL-uudistus ja sen vaikutukset 

kaavaprosessiin ja sen myötä tuotantovälineeseen huomioidaan, joten ajankohtaa on 

mahdoton arvioida tarkasti.   

http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/kuntapilotti
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8. Maankäytön suunnittelumalli arvoketjussa  
 

 

Laajempana visiona työn taustalla on koko maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja 

kunnossapidon arvoketjun läpi kulkevien prosessien ja niissä jalostuvan tiedon 

yhteentoimivuus. 

 

Ajatuksena on tiedon jalostuminen ketjun eri vaiheissa sen sijaan, että nykytilassa lähes 
jokainen vaihe sisältää tiedostojen jatkokäsittelyä sekä silmin tulkittavan tiedon siirtoa 
jatkokäyttöön. 

  

Helsingin KiraDigi-hankkeessa kehityksen kohteena oli asemakaavan semanttisen 
tietomallin (tiedon rakenne ja attribuutit) määrittely sellaiseksi, että se 
asemakaavatietojen osalta, osana maankäytön suunnittelun kokonaisuutta, tukisi 
yllämainittua koko arvoketjun prosessien läpi kulkevan, jalostuvan tiedon tavoitetta. 

 

Maankäytön 
suunnittelumalli

City Geomodel

Infrarakentamisen 
tietomalli

Kaupunkimalli / KMTK

Käyttöliittymänä ja olemassa 
olevan rakennetun ympäristön 

tiedon yhdistäjänä?

Muut maankäytön 
ohjauksen 

instrumentit (esim. 
rakennusjärjestys)

As planned / As 
regulated / As guided

As designed As built

As maintained

As Is

Rakennuksen 
tietomalli

Kunnossapidon mallit
(Infra, Rakennukset)

Lähtötiedot

Toteumamalli / as built
Lähtötiedot

Lähtötiedot

Toteumamalli / as maintained
Lähtötiedot

Asemakaavan 
tietomalli

Maakuntakaava

Yleiskaava

Liikennesuunni-
telman tietomalli

Poikkeamisen / 
Suunnittelu-

tarveratkaisun 
tietomalli

Rakennuskiellon 
tietomalli

Kiinteistön muodostus

Rakennuslupa

 

Yhteentoimivat ja koneluettavat tiedot mahdollistavat tiedon arvon jalostumisen koko maankäytön 
suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon arvoketjussa. Helsinki, Kaupunkiympäristö T. Soini. 2018. 
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Helsingin tavoitteena on jatkaa työtä ja koota maankäytön suunnitelmien kokonaisuus 

yhdeksi loogiseksi maankäytön suunnittelumalliksi. Näkemyksemme mukaan  

arvoketjun tiedot on rakenteistettava (tiedon malli) ja saatettava koneluettavaan 

muotoon tietokantaan, jotta kaikki tieto on hyödynnettävissä ja jalostettavissa läpi koko 

arvoketjun. 

 

Maankäytön suunnittelutietojen osalta hahmottelimme tietokokonaisuuksia 

seuraavasti: 

 

 
Maankäytön suunnittelukohteen rakenteistettavia tietokokonaisuuksia. 

  

Asemakaavan hanketietojen hallinnan kehittäminen on Helsingissä käynnistynyt jo 

aiemmin ja keväällä teimme ensimmäisen version liikennesuunnitelman 

rakennemallista.  

 

8.1 Asemakaavahankkeiden tietojenhallinta  
 

Tiedon kerääminen ja hallinnointi ovat keskeisiä elementtejä asemakaavahankkeiden 

suunnittelu- ja valmistelutyössä. Asemakaavahankkeiden tietojenhallintaa varten on 

kehitteillä järjestelmä, joilla tähdätään sujuvampaan asemakaavoitusprosessiin ja 

tiedon saattamiseen hyötykäyttöön avoimesti ja läpinäkyvästi.  

 

Tavoitteena on käyttäjäystävällinen työkalu, joka aidosti nopeuttaa ja helpottaa 

kaavatyötä, parantaa laatua, helpottaa hankehallintaa ja lisää avoimuutta. Tavoite on, 
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että kukin tieto kirjoitetaan kaavahankkeen valmistelun aikana vain kerran 

rakenteellisessa muodossa tietokantaan, ja sen jälkeen tietoa jatkojalostetaan.  

 

Tiedoista muodostetaan kaavatyön aikana tarvittavat tekstidokumentit eri 

vuorovaikutus- ja käsittelyvaiheita varten. Lisäksi tiedoista tuotetaan raportteja 

hankkeiden hallintaa ja reaaliaikaista seurantaa varten. Tavoitteena on, että 

tietokannan tiedot ovat hyödynnettävissä myös muissa järjestelmissä ja palveluissa. 

 

8.2 Liikennesuunnitelma   
 

Liikennesuunnittelu on osa yhteiskunnan ja maankäytön suunnittelua. 
Liikennesuunnittelussa otetaan huomioon kaikki käyttäjäryhmät: jalankulkijat ml. 
erityisryhmät, pyöräilijät, joukkoliikenne, jakeluliikenne ja ajoneuvoliikenne. 
Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävällä liikennesuunnittelulla määritetään alueiden 
yhteystarpeet ja eri liikennemuotojen tilatarpeet, jotta kaavassa voidaan rajata riittävät 
alueet liikennekäyttöä varten tavoitteena turvallinen, toimiva ja viihtyisä 
liikkumisympäristö. Kadun ja myös siihen liittyvien varusteiden on mahduttava 
kaavassa varatulle katualueelle. Asemakaavan liikennesuunnittelun yhteydessä 
laaditaan myös ohjeelliset suunnitelmat pelastus- ja huoltoreiteistä.  

Liikennesuunnitelmia käytetään havainnollistamaan kuntalaisille tulevaa liikenteellistä 

ratkaisua ja ne toimivat katusuunnittelun ohjeellisena lähtötietona. 

Lopullinen liikennesuunnittelu sisältää myös liikenteen ohjaussuunnitelmat sekä 
liikennevalosuunnitelmat.  

Liikennesuunnitelmat laaditaan Bentleyn MicroStation -ohjelmalla. Suunnitelmissa 
käytetään yhtenäistä esittämistapaa, joka on rakennettu ohjelman tasoajattelun 
pohjalle. Jokaiselle esitettävälle asialle on määritelty esittämistapa (viivatyypit, värit ja 
täytevärit.) Tiedostossa ei ole muita ominaisuustietoja, joten liikennesuunnitelma on 

tällä hetkellä pitkälti silmin tulkittavaa tietoa.   
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Esimerkki liikennesuunnitelmasta 

 

Rakenteistimme liikennesuunnitelman (v. 0.1) jonka pohjalta Gispo Oy laati loogisen 
tietomallin sekä tietokantarakenteen. 
 
 

 
Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1 (Helsinki, Kaupunkiympäristö Minna Leinonen 2018)  
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Liikennesuunnitelman looginen tietomalli v. 0.1 (Gispo Oy) 

 
 

 
 

Liikennesuunnitelman tietokantamalli  v. 0.1 (Gispo Oy) 

 

Seuraavaksi luodaan määrittelyn pohjalta liikennesuunnitelman tietokannan taulut 
maankäyttöpäätökset -tietokantaan, toteutetaan FME-prosessi, jolla tiedot tuodaan 
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DGN-tiedostosta tietokantaan. Luodaan käyttötapauksia ja validointiprosessi 
suunnitelmien tietosisältöjen analysoimiseen ja laadun varmistamiseen.  

 

Käyttötapausesimerkkejä: 
 

1. Täyttääkö liikennesuunnitelma koko katualueen? 

 

2. Pelastusreittikaavion huomioiminen tontin muodostuksessa. 

 

Tietomallin kehittämistä jatketaan mm. tietosisällön ja terminologian osalta, tavoitteena 
saada yhtenäinen tiedontuottamistapa ja laadukas tietosisältö suunnitelmien tiedon 

parempaan hyödyntämiseen sekä jatkosuunnitelmien lähtötiedoiksi. 
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9. Hankkeen toteuttajat 
 

Hanketta toteutti pieni ydinryhmä vahvistuksenaan joukko muita kaupunkiympäristön 

toimialan asiantuntijoita.  

Hankkeen ydinryhmän jäsenet ja heidän asiantuntijuus- ja päävastuualueensa 

 

Teija Soini (projektipäällikkö, tiedon rakenteet) 

Tiina Mehtonen (asemakaava) 

Minna Leinonen (liikennesuunnitelma) 

Jarkko Hårdh (tietokanta, Fme-prosessit) 

Outi Hermans (sanastotyön koordinointi) 

Lisäksi 

Arja Kasanen (asemakaavahankkeiden tiedonhallinta) 

Juha Niemelä, Jussi Mäkinen, Susa Eräranta (yleiskaava-asemakaava 

mahdollisuudet) 

Timo Myyryläinen (kiinteistöt, sanastotyö) 

Niko Latvakoski, Merja Salmi, Hilpi Turpeinen (validointityökalun testaus) 

Riitta Koski (talous, tilintarkastus)  
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10. Hankkeen tuotoslistaus (dokumentaatio/liitteet) 
 

Listatut liitteet ilman linkkiä löytyvät osoitteesta: 

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kiradigi_helsingin-asemakaavat-yhteisena-

tietovarantona 

Linkitetyt liitteet osoitteesta: 

https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus 

 

 Hankkeen KiraDigi-hakemuksen projektisuunnitelma. 

 

 Asemakaavan tiedonhallinta nyky- ja tavoitetila (Teija Soini/Tiina Mehtonen, 2015) 

 

 Asemakaavan rakennemalli v. 1.0 

 

 Tietokannan kuvaus 

 Tietokannan luontilauseet (sql) 

 Tietokannan luonti PGModeller 

 

 FME-työpöytä tiedon tuottamiseksi DGN-tiedostosta tietokantaan 

 

 Tiedon validoinnin FME-työpöytä  

 Validointikuvaus, tilanne 06/2018 

 

 

 Asemakaavoituksen käsitteitä 

 

 Selvitys: Semanttisen asemakaavatiedon hyödyntäminen katusuunnittelussa 
 

 Selvitys: Helsingin asemakaavan ja Inspiren PLU-tietomallien vertailu 

 

 Vertailu kansallisen tietomallin (YM) ja Hki tietomallin eroista 

 

 Kaavan elinkaari kaavan tietomallissa (luonnos) 

 

 

 Liikennesuunnitelman rakennemalli v. 0.1 (Minna Leinonen, 2018) 

Liikennesuunnitelman looginen tietomalli v. 0.1 (Gispo Oy) 

https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/ak_rakenne_HKI_versio1.pdf
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/ak_rakenne_HKI_versio1.pdf
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaava_kantarakenne.png
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GitHub-osoite: https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus 

Rajapinta-osoitteet: 

https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wms 

https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs 

 

Raportin aineistolinkki:  

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kiradigi_helsingin-asemakaavat-yhteisena-

tietovarantona 
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