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1 Yleistä

1.1 Tausta ja tavoitteet

Kadun suunnittelu sekä asemakaavan laadinta ovat toisiaan sivuavia hankevaiheita nykyises-
sä suunnitteluprosessissa. Asemakaavalla määritellään rajat, jonka sisällä kadun kaikkine va-
rusteineen, on oltava ja toisaalta esim. katusuunnittelussa määritellään yksityiskohtaisem-
min kadun pysty- ja vaakageometria annettujen reunaehtojen puitteissa. Monesti myös pe-
lastusviranomaisten ja liikennesuunnittelun tarkemmat vaatimukset tulevat ilmi asemakaa-
van laadinnan jälkeen.

Asemakaavan koko tietosisältö ei liiku koneluettavassa muodossa kaupungilta suunnittelijalle
ja takaisin ja nykyprosessissa tietoa pitää monesti myös digitoida. Usein kadun suunnittelun
yhteydessä huomataan puutteita kaava-alueen rajojen riittävyydessä ja pahimmassa tapauk-
sessa joudutaan hakemaan kaavamuutoksia.

Mallipohjainen suunnittelu ohjaa väistämättä jo aikaisessa vaiheessa tuottamaan kadun alus-
tavan tilavarauksen. Tästä nähdään selvästi hyötyä tulevaisuuden kaavahankkeissa.

Työn tavoitteena on tuottaa käsitteistöltään yhtenäistetty tietokantakuvaus, jonka avulla
kaavan kaikki kaavaelementit (mm. Maankäyttö- ja kaavamääräysalueet) on mahdollista yl-
läpitää yksityiskohtaisesti ominaisuustietoineen. Tavoitteena on saada aikaa järjestelmä riip-
pumaton ja koneluettava rajapinta, jossa selkeästi hallitaan kaavan eri vaiheet ja revisiot ja
josta on mahdollista tuottaa myös raportointi sekä karttakuvallinen kaavadokumentti.

Työssä määritetään yhdessä tilaajan kanssa asemakaavan (ja laajemmin kaupunkisuunnitte-
lun) tietorakenteelle kohdistuvia vaatimuksia erityisesti katusuunnittelun näkökulmasta.
Työssä painottuvat seuraavat seikat.

· Asemakaavan rakenneosat ja tietoelementit sekä näiden attribuutit (=tietomalli)
määrittäminen

o Valtakunnallisesti yhtenäinen käsitteistö ja tietojen rakenne
· Koneluettavuus, tiedonsiirron automatisointi, tietojen avoimuus, älykkäät paikkatie-

tokohteet (geometria ja tieto)
· Kaavan 3D -ominaisuuksien hyödyntäminen katusuunnittelussa
· Helsingin jäsennykseltään vakioitujen asemakaavatietojen hyödyntäminen
· Eri suunnittelualojen kaupunkitiedon yhdistäminen, integroitu ylläpito ja jakaminen

(julkaistavat rajapinnat)
· Liikennesuunnittelutason lisääminen malliin täsmentämään kaavan katualueita
· Tulevaisuuden asemakaavan tavoitteet

o Kaavatiedon tulee jalostua suunnitteluprosessin eri vaiheissa ilman jatkokä-
sittelyä ja silmin tulkintaa

o Tieto, joka asemakaavassa tuotetaan, jalostuu seuraavissa vaiheissa konelu-
ettavassa muodossa (esim. Kaavatontti -> vahvistettu tontti -> kiinteistö)

Maankäyttö ja rakennuslaissa katualue määritetään seuraavasti (MRA 41 §):

“Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine se-
kä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoi-
tettu. Asemakaavassa esitetään katu- ja torialueiden rajat sekä alueelle mahdollisesti sijoit-
tuvan rakentamisen määrä ja sijainti. Myös voidaan esittää kaupunki- tai taajamakuvassa
tärkeitä tekijöitä kuten istutuksia, suojeltavia puita tai kadun päällystettä koskevia määräyk-
siä. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä ajoneuvoliikenteen ajoratojen sijainti katualueella
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osoitetaan ohjeellisena tai tarpeen mukaan myös sitovana. Yksityiskohtainen suunnittelu
kuuluu varsinaisesti katusuunnitelman laatimiseen. ”

”Katusuunnitelmassa esitetään kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus- ja sadevesien
johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysy-
väisluonteiset rakennelmat ja laitteet.”

1.2 Liittyvät standardit

1.2.1 LandXML ja Inframodel

LandXML on XML-pohjainen formaatti infratietojen siirtoon. Se on ns. teollisuusstandardi,
jonka ensimmäinen versio 1.0 julkaistiin vuonna 2002. Inframodel on suomalainen dokumen-
taatio ja toteutus LandXML:stä. Dokumentaatioon kuuluu sekä online-dokumentaatio sovel-
luskehittäjille että käyttöohje loppukäyttäjille (https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/).
Inframodel on rakennettu LandXML:n osajoukkona, mutta siihen on lisätty laajennuksia
LandXML-standardin perusteella ja sen sallimilla tavoilla. Nykyinen vuodesta 2014 käytössä
ollut Inframodel3 perustuu LandXML 1.2. versioon. Helsingin kaupunki vaatii katusuunnitel-
mien ja kadun rakennussuunnitelmien malliaineiston luovutuksen Inframodel3-formaatissa.
Inframodel4-version määrittely on julkaistu viime vuoden lopussa ja sen käyttöönotto alkaa
vuoden 2018 alussa. Inframodel4-versiossa merkittävä laajennus on mm. alue- ja pintaraken-
teet sekä niiden ominaisuudet.

Inframodel kuuluu osana InfraBIM-ohjekokonaisuuteen, jossa InfraBIM-nimikkeistö tarjoaa
yhteisen nimikkeistön ja Yleiset Inframalliohjeet YIV kuvaa, mitä ja millä tarkkuudella tieto-
mallinnus tulee tehdä eri vaiheissa. Tiedonvälityksessä tulee aina ottaa huomioon nämä kol-
me perusasiaa.

Taitorakenteiden osalta tiedonsiirrossa käytetään Suomessa IFC-standardia.

Rakentamisen tietomallinnuksen standardeja Suomessa ylläpitää buildingSMART Finland, jo-
ka organisaationa on Rakennustietosäätiön RTS erityispäätoimikunta. Osallistuminen kan-
sainväliseen standardointityöhön koordinoidaan myös bSF:n kautta.
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Kuva 1.1.Yleiset tietomallivaatimukset ja -ohjeistukset

1.2.2 OGC

OGC (Open Geospatial Consortium) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio,
jonka tehtävänä on luoda ja ylläpitää paikkatietoalan kansainvälisiä standardeja. Geography
Markup Language (GML) on XML-pohjainen ‘kielioppi’, joka kuvaa geograafisia kohteita ja
niiden ominaisuuksia.  GML palvelee sekä mallinnuskielenä että tiedonvälitysformaattina.
GML:n rajapintatoteutuksena palvelee OpenGIS® Web Feature Service Interface  Stan-
dard[http://www.opengeospatial.org/standards/wfs].  GML  on  myös  ISO  standardi  (ISO
19136:2007).

GML:stä on olemassa laaja kirjo erilaisia toteutuksia sekä luonnon että rakennettuun ympä-
ristöön. KuntaGML:n skeemat perustuvat perus GML:ään. Kaupunkimallin tuottamisen kan-
nalta keskeisin tiedonsiirtomuoto (formaatti) ja samalla standardi on CityGML (City Geo-
graphy Markup Language) https://buildingsmart.fi/kaupunki/kaupunkimallinnuksen-ohjekirja/.

Formaatin sovellusskeema perustuu XML:n Geography Markup Language version 3.1.1
(GML3) laajennokseen. Formaatilla on ISO TC211 standardi.

CityGML:n viimeisin versio on 2.0, ja se on julkaistu vuonna 2012. Tämän hetkiset CityGML-
toteutukset ovat keskittyneet lähinnä rakennusten mallintamiseen eri käyttötarkoitus- ja
tarkkuustasoilla.

InfraGML kuvaa infrasuunnittelun ja -rakentamisen kohteita ja ominaisuuksia. perustuu Lan-
dInfra-käsitemalliin. Tälle hetkellä sen oleellinen osa LandInfraa on liikenneväylien geomet-
riatiedon kuvaus, jonka OGC ja buildingSMART ovat laatineet yhteistyössä. Ko. osuus tunne-
taan IFC:ssä IFC Alignment:ina ja sisältyy kesäkuussa julkaistuun IFC4.1-versioon. Inf-
raGML:ssä ei ole vielä kuvattu varusteita ja laitteita eikä maanalaista infra rakennekerroksia
lukuun ottamatta.
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1.2.3 BuildingSMART international (bSI)

BuildingSMART international (bSI) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatioi,
jonka tehtävänä on luoda ja ylläpitää rakennusalan kansainvälisiä standardeja. bSI vastaa IFC
standardien laadinnasta ja ylläpidosta. IFC:tä (Industry foudation classes) on totuttu käyttä-
mään etenkin rakennuksiin liittyvän suunnittelun tiedonsiirrossa. Infrapuoli on aktivoitunut
IFC:n kehittämisessä vastaamaan omiin tarpeisiinsa. Vuoden 2017 alussa julkaistiin ensim-
mäinen infraan liittyvä IFC:n laajennus (4.1), mikä pitää sisällään väylän geometriatiedot. Laa-
jennus kulkee nimellä IFC alignment.

Tällä hetkellä bSI:n alla etenee seuraavat infran standardointiin liittyvät projektit, jotka ovat
standardointiprosessin eri vaiheissa.

· IFC Bridge: Käynnissä oleva projekti
· IFC common Schema, Käynnistyvä projekti. Arvioitu aloitusaika on 12/2017
· IFC Road, käynnistyvä projekti. Arvioitu aloitusaika on 12/2017
· IFC Rail, projektin määrittelyvaiheessa, arvioitu aloitusaika on Q1/2018
· IFC Ports&Harbours, aloitevaiheessa oleva projekti, aloitusaika ei ole tiedossa
· IFC Tunnel, aloitevaiheessa oleva projekti, aloitusaika ei ole tiedossa

Käynnissä olevien ja käynnistyvien hankkeiden on arvioitu valmistuvan vuonna 2020, jolloin
seuraava IFC laajennus (IFC 5) otetaan käyttöön. Kaupallisiin ohjelmiin infra IFC laajennukset
on arvioitu tulevan vuonna 2022.

1.2.4 INSPIRE

INSPIREssä asemakaavan tietosisältöä määrittelee Maankäyttöteema. Se koostuu pääluokas-
ta Maankäyttötyyppi, jolla on 98 eri tyyppiä (HILUCS-luokat). Kaikki katusuunnitelmat ovat
tässä luokituksessa liikenneverkkoja. Maankäyttöteema kuvaa sekä voimassaolevaa että
suunniteltua maankäyttöä.

INSPIRE-luokitusta tarkentava kuvaus, HSRCL, on täydentyvä luokittelu, jossa on tällä hetkellä
157 luokkaa. Tarkentuvan luokittelun mukaisella asemakaavan sisällön määrittelyllä voi olla
hyötyä katusuunnitelman näkökulmasta tulevaisuudessa enemmänkin. Tällä hetkellä luokit-
telusta löytyy jo kiinnostavia luokkia, kuten ilmansaasteet ja meluvyöhykkeet, jotka toimisi-
vat katusuunnitelman lähtötietona, mikäli tieto on ajantasaisena saatavilla. Luokituksen laa-
jentaminen tulee tehdä hallitusti ja tällä hetkellä Ympäristöministeriö valmistelee ehdotusta
Kaavatyyppi -koodiluettelon ylläpidosta. Kansallinen INSPIREn mukainen ajantasa-
asemakaavan tietomalli on määritelty ja se kuvataan kohdassa 1.2.5 KuntaGML.

INSPIRE määrittelee myös Suojellut alueet -teeman, joka on katusuunnitelman näkökulmasta
olennainen lähtötietona. Museoviraston kautta on saatavilla INSPIREn mukainen aineisto ra-
japinnalta luettuna.

1.2.5 JHS-suositukset ja muut kansalliset suositukset

Kuten alussa todettiin, kaavoitusta ja katusuunnitelmaa ohjataan maankäyttö- ja rakennus-
laissa. Asemakaavalla on merkittävä rooli katualueen sijainnin ja mitoituksen kannalta, vaikka
lopullinen sijoittelu suunnitelmaa laadittaessa tarkistetaan kiinteistökartalta. Lisäksi katu-
suunnitelman tulee lain mukaan täyttää asemakaavassa asetetut toiminnalliset vaatimukset.

Asemakaavan osalta lakia tarkentamaan ympäristöministeriö on laatinut oppaita, joista op-
paat 1, 3 ja 12 ovat asemakaavan kannalta olennaisimmat. Opas 1 kokoaa suositellut kaava-
merkinnät yhteen, Opas 3 linjaa asemakaavaselostuksen sisällön ja Opas 12 käsittelee ase-
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makaavamääräysten laatimista. Maankäytön suunnittelutiedon luokittelu kuvataan näissä
lähteissä tarkkaan. Esimerkiksi liikennekäyttöön tehdään aluevaraukset ja katualueen sisälle
voidaan sijoittaa vielä tarkennuksia esim. istutuksista tai johtorasitteista.

Edellä kuvatun lisäksi asemakaavaa ja muuta kansallisen paikkatiedon tuottamista ohjataan
JHS-suosituksilla. Seuraavaksi esitellään lyhyesti katusuunnitelman näkökulmasta olennaiset
asemakaavaan liittyvät suositukset.

JHS 135 Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot määrittää asemakaa-
van ominaisuustiedot ja näille numerokoodit. Tarkempi kuvaus asemakaavan ominaisuuksis-
ta ja suositus merkintöjen käytöstä esitellään Ympäristöministeriön oppaassa 12 (Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki 2000). Käynnissä oleva MRL uudistus saattaa muuttaa ohjeistusta.

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen ohjeistaa kaavoituksen lähtötietoja. Mikäli
asemakaava on tuore, voidaan samaa lähtötietoa hyödyntää katusuunnitelmassa. Toisaalta
kaupungilla on nykyisin hyvät prosessit ajantasaisen kantakartan ylläpitoon, joka on jopa
helpommin tuotavissa katusuunnitelman lähtötiedoksi. Katusuunnitelman laatiminen edel-
lyttää silti usein päivityksiä ja tarkennuksia käytettävään aineistoon maaston nykytilanteesta.

JHS 186 Luokitussuositusten koontisuositus esittää, että etenkin tilastoitaessa maankäyttötie-
toa tulee hyödyntää kansallista luokittelua, joka vastaa INSPIRE-luokitusta. Sama luokitus on
katsottu soveltuvaksi mm. maankäytön operatiiviseen suunnitteluun ja maankäytön muutos-
ten seurantaan.

JHS 188 Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
huomauttaa, että kansallinen laki velvoittaa mm. kuntia toimittamaan Liikennevirastolle
ajantasaiset tiedot liikenneverkoista. Aineiston tallennuspaikkana toimii Digiroad-tietokanta
ja JHS standardi määrittää aineiston tallennustavan. Asemakaavasta kyseistä tietoa ei Digi-
road-tietokantaan viedä, mutta SURAVAGE-prosessissa on tarkoituksena saada aineistoon
myös suunnitellut tiet mukaan siinä vaiheessa, kun suunnitelma on saanut investointipäätök-
sen. Ensisijaisesti tulee toimittaa tien keskilinjageometria Maanmittauslaitokselle, mutta tar-
vittaessa MML digitoi keskilinjageometrian suunnitelmatiedoista.

1.2.6 KuntaGML

KuntaGML on INSPIREä täydentävä kansallinen standardi, joka kuvaa mm. asemakaavan ai-
neiston rakennetta. INSPIREssä katusuunnitelman näkökulmasta asemakaavatiedoista olen-
naisia ovat Liikenneverkot. KuntaGML-kuvauksessa liikenneverkkoihin kuuluvat Katualue, Lii-
kennointi ja MuuLiikennealue. Usein asemakaavassa ohjataan myös pysäköinnin sijoittumis-
ta, jota ei kuitenkaan tällä hetkellä tunnisteta standardeissa erilliseksi kohdeluokaksi. Sen si-
jaan muita katualueeseen liittyviä luokkia ovat Istutusalue, Johdoillevarattualue ja Virkistys-
alue. KuntaGML:n mukainen asemakaava sisältää katusuunnitelmassa tarvittavat kiinteistö-
tiedot eli korttelit ja tontit sekä tiedot liikennealuetta ympäröivien kiinteistöjen käyttötarkoi-
tuksesta.

KuntaGML ei vielä ole kovin laajasti käytössä, mutta se on tällä hetkellä paras määritelmä
kansallisten tietojen saattamiseksi INSPIRE muotoiseksi. Asemakaava olisi hyvä pystyä julkai-
semaan ulospäin kuntaGML-formaatissa, vaikka sisäisesti käytössä olisi jokin tarkempi tieto-
malli. Katusuunnitelmien lähtötiedoksi kuntaGML:n tietosisältö voisi riittää, jos lisäksi linkite-
tyt määräykset ovat saatavissa ja tarkenteet kuten pysäköintitiedot täydennetään näihin
määräyksiin.
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1.3 Käynnissä olevat muut hankkeet

1.3.1 KMTK

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on Paikkatietoalustan osahanke. KMTK-ohjelma on laa-
ja yhteistyöhanke, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioi-
den sekä yksityisen sektorin kanssa.

KMTK-ohjelma luo Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavan paik-
katietovarannon eli kansallisen maastotietokannan. Kansallinen maastotietokanta kokoaa
yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeitto- ja
korkeussuhdetiedot.

Kansallinen maastotietokanta tulee sisältämään perustiedot rakennuksista, liikenneverkoista,
vesistöistä, korkeussuhteista, maanpeitteestä ja nimistöstä. KMTK-hankkeessa pyritään löy-
tämään tapoja, joilla aineistotuotannossa pystytään hyödyntämään muissa prosesseissa tuo-
tettavaa ja ylläpidettävää aineistoa. KMTK-aineiston tarkkuustasoja on kaksi. Tarkempi, lä-
hinnä taajama-alueisiin keskittyvä taso, joka vastaa kantakarttojen tarkkuutta ja sisältöä, se-
kä koko maanlaajuisesti kerätty taso, joka vastaa tarkkuudeltaan ja sisällöltään nykyistä
maastotietokantaa. Osa taajama-alueiden välisistä liikenneverkoista kuvataan myös tar-
kemmalla tasolla, jotta tarkkojen alueiden välille saadaan yhtä tarkka verkko. KMTK tulee
olemaan 3D-muotoinen aineisto.

Vaikka infratietomalli on ensisijaisesti suunniteltu rakentamisen tarpeisiin, on syntyvä paik-
katieto hyödynnettävissä lähtötietona KMTK:ssa ja Digiroadissa, kun näiden tietomallit mää-
ritellään tarkoitukseen sopiviksi

Käytössä olevat toisistaan eroavat nimikkeistöt kuitenkin heikentävät muodostettavan ai-
neiston temaattista laatua ja hankaloittaa aineistotuotannon automatisointia, joten infratie-
tomalleja ei vielä voida suoraan hyödyntää KMTK- ja Digiroad-aineistojen tuotannossa.

1.3.2 GISPO

Gispo Oy tekee tarkastelun nykytilan kaavan tietosisällöstä suhteessa tulevaisuuden konelu-
ettavan digitaalisen asemakaavan tietotarpeisiin. Työ valmistuu marraskuun 2017 loppuun
mennessä (Hankesuunnitelma, Asemakaavat yhteisenä tietovarastona)

1.3.3 MRL uudistus

Tavoitteena on, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen lakivalmistelu käyn-
nistetään vuoden 2018 aikana. Uudistettu lainsäädäntö olisi valmis ensi vuosikymmenen al-
kupuolella. Nyt on pyydetty kommentteja alueiden suunnittelujärjestelmien suuntaviivoista
ja tässä luonnoksessa esitetään asemakaava ja yleiskaavatasot yhdistettävän kuntakaavaksi.
Kuntakaava voisi olla nykyistä asemakaavaa sallivampi ja lain tavoitteen toteutumista voisi
ohjata tulevaisuudessa myös sanallisilla periaatteilla.

Sisällöllisesti kaavan vaatimukset eivät ehkä suuresti muuttuisi, mutta keskeisiä tavoitteita
pyritään kirkastamaan. Alueiden käyttöä ja rakentamista säädellään nyt monessa eri laissa ja
säädösten keskinäistä suhdetta tulee selkeyttää. Uudet kansainväliset sopimukset kuten il-
mastonmuutoksen hillitseminen alueidenkäytön suunnittelun avulla tulee huomioida lain
tekstissä.

Alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun toivotaan nivoutuvan tulevaisuudessa
jouhevammin yhteen, jolloin varautuminen on parempaa ja tuotetaan molempiin prosessei-
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hin lisäarvoa. Lain uudistamisessa on tunnistettu lisäksi seuraavat suuren yhteiskunnan muu-
tokset, jotka tulevat muuttamaan alueidenkäytön suunnittelun tarpeita.

· Liikkumisen murros
· Esineiden internet
· Kaupunkimallit

MRL uudistusta tukemaan on käynnistetty ja ollaan käynnistämässä useita hankkeita, jotka
liittyvät myös alueiden käytön suunnitteluun. Ajantasainen listaus hankkeista löytyy:
www.ym.fi/mrluudistus

1.3.4 MAKU-digi: Maaperäsidonnaisten kustannusten digitalisaatio

MAKU-digi -hankkeessa perehdyttiin vuoden 2017 aikana digitalisaation tuomiin mahdolli-
suuksiin maaperän rakennettavuustiedon ja siitä johdettavan kustannustiedon hyödyntämi-
sessä. MAKU-digi -hankkeen keskeisinä tuloksina tuotettiin mukana olleiden kaupunkien yh-
teinen näkemys maaperäkartan luokituksista rakennettavuutta varten sekä syntyvästä tieto-
rakenteesta, kun maaperätiedot esitetään hilamallina. Samalla luotiin esitys yhtenäiseksi ta-
vaksi rakennettavuustiedon jäsentämisestä ja esitystavasta. Hanke esittää näiden tulosten
vakioimista valtakunnallisiksi käytännöiksi. Lisäksi hankkeessa tuotettiin esitys kaavatiedon,
erityisesti asemakaavatiedon, koneluettavaksi tietomallirakenteeksi ja selvitettiin sen suh-
detta kiinteistötunnukseen ja pysyvään rakennustunnukseen. Työ kaavamallin tietoraken-
teen vakioimiseksi jatkuu. Lisätietoa hankkeesta: www.makudigi.fi

Kuva 1.2. MAKU-digihankkeen hilamalli.
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2 Suunnittelijahaastattelut

2.1 Suunnittelijahaastattelun järjestelyt ja yleiskuvaus

Selvitystyössä selvitettiin koneluettavan asemakaavan vaatimuksia katusuunnittelijan näkö-
kulmasta. Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpääl-
lisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen. Pääsääntöisesti kadun yleis-
suunnittelua tehdään asemakaavaluonnosvaiheessa ja asemakaavan vahvistuttua siirrytään
katu- ja rakennussuunnitteluvaiheisiin.

Selvitystyön aikana haastateltiin Ramboll Finland Oy:n ja Sito Oy:n katu- ja kunnallistekniikan
suunnittelijoita sekä maisemasuunnittelijoita. Heiltä kysyttiin haastattelussa seuraavia asioi-
ta:

· Mihin asemakaavoituksen vaiheeseen suunnittelijat osallistuvat?
· Mitkä kaavatiedot ovat keskeisiä katuun liittyvässä suunnittelussa?
· Asemakaavatiedoissa havaitut puutteet ja tarpeet?
· Mitkä koneluettavassa muodossa olevat asemakaavatiedot olisi tärkeä saada raja-

pinnan kautta?
· Mitä suunnitteluaineistoa katusuunnittelijat tuottavat asemakaavoitusprosessia var-

ten?
· Mikä on suunnittelijan kannalta tulevaisuuden visio?

2.2 Suunnittelijoiden näkemykset koneluettavasta asemakaavasta

Suunnittelijat kokivat rajapintapalveluna saatavat asemakaava-aineistot tarpeellisina, koska
silloin vältyttäisiin aineistojen tilaamiselta tai lataamiselta projektipankista.

Sujuva käytettävyys ja tietoliikenteen toimivuus asetettiin tärkeään asemaan. Rajapintapin-
tapalveluiden tulisi olla helppokäyttöisiä ja aineistojen tulisi olla tietosisällöltään yhtä luotet-
tavia ja kattavia, kuin erillisinä tiedostoina kaupungilta tilattavat aineistot. Tietoliikenneyh-
teyksien pitäisi toimia häiriöttä ja esitystapojen tulisi vastata virallisia aineistoja riippumatta
mitä ohjelmistoa käytetään. Tulevaisuudessa voidaan välttyä kokonaan aineistojen lataami-
selta suunnittelijan omalle koneelle, jos työskennellään ainoastaan rajapintayhteyden kautta.
Tulevaisuudessa voi asemakaava olla kokonaisuudessaan tietokannassa eikä siitä lähtökoh-
taisesti kirjoiteta ulos erillisiä tiedostoja. Eteen tulee varmasti tapauksia, joissa suunnittelija
haluaa ladata aineistot itselleen muokatakseen niitä suunnitteluun paremmin soveltuviksi,
laatutarkastusta varten, analyysien tekoon, tms.

Nykyisessä toimintatavassa haasteelliseksi katsottiin asemakaava-aineistojen hajanaisuus,
tulkinnan vaikeus ja puutteellinen tietosisältö. Rajapintapalvelun kautta olisi mahdollista
saada paljon laajempi tietosisältö, kuin erillisten tiedostojen kautta.

Suunnittelijoiden näkemyksen mukaan rajapintapalveluiden kautta saatavien asemakaava-
aineistojen tulisi sisältää seuraavia geometria- ja ominaisuustietoja. Nämä aineistot ovat jo
nykyisessä asemakaava-aineistossa ja niiden tulisi välittyä rajapinnan kautta:

Kohteet, joiden tulisi välittyä suunnittelijalle myös rajapinnan kautta
· Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
1. Kiinteistörekisterin rajapisteet ja tunnukset
2. Kadun, katuaukion tai puiston nimi
3. Korttelin numero
4. Tontin numero
5. Korttelialuetunnus
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6. Tontin raja

Kuva 2.1

2.3 Asemakaavan keskeisin sisältö katusuunnittelun näkökulmasta

Tarvittavat asemakaavan tiedot katuun liittyvässä suunnittelussa:

· Katuun rajoittuvien tonttien tiedot (korttelin ja tontin numero, tonttipisteet nume-
roineen, käyttötarkoitus, tontin rajat).

· Katuun rajoittavat pysäköinti, liikenne ja puistoalueista kaava- ja kaavarajamerkin-
nät.

· Kasvillisuus (Istutettavat alueen osat ja suojeltavat puut)
· Liikenne (liikennesuunnitelma, pelastusreitit, ajoluiskat)
· Kadut (kadun korkeusasema, nostoalueet, katuluokat, tilavaraukset)
· Ulkoilureitit, puistot, leikkialueet
· Suojelumerkinnät ja –määräykset
· Vesienhallinta (hulevesimääräykset, kuivatus- ja sadevesien johtaminen)
· Materiaalit (päällystemateriaali, hulevesien hallinnassa tärkeää tietää materiaalin

vedenläpäisevyys)
· Rakennelmat ja laitteet
· Rakennukset (rakennusala, kerrosluku, tehokkuus)
· Yhdyskuntatekniselle huollolle varatut alueet (Johtotiedot, sähkönsiirto)
· Rajoitukset (rasitteet)
· Kaikki liikenneväylien ala- ja yläpuolelle rakentamiseen varatut alueet

Kaavan lisäksi suunnittelija tarvitsee seuraavia liittyviä tietoja:

· Asukasmäärät, mitoitus
· Teollisuuskiinteistöjen tarkempi käyttö
· Tieto siitä, onko pinta vettä läpäisemätön vai läpäisevä hulevesien hallinnan avuksi



12 (18) 29.11.2017Semanttisen asemakaavatiedon hyödyntäminen
katusuunnittelussa

· Kaavaselostukseen liittyvät selvitykset (tulvaselvitykset, luontoselvitykset, kortteli- ja
lähiympäristösuunnitelmat, pelastusreittisuunnitelma jne)

· Tieluokat, viheralueiden hoitoluokitukset
· Tarkemmat korkeusasemat, esim. rakennuksien harjakorkeudet ja maaston muodot.

(3D-kaavoitus)

2.4 Kehitysideat koneluettavalle asemakaavalle

Haasteltavilta kysyttiin tulevaisuuden visioita sekä kehitysehdotuksia koneluettavalla asema-
kaavalle. 3D-tekniikan hyödyntäminen nousi suurimpana kehitystarpeena. Kolmiulotteinen
asemakaava mahdollistaisi korkotietojen ja maaston muotojen selkeytymisen, rakennusten
massoittelua, sekä asemakaavan pohjalta automaattisen 3D-mallin muodostaminen.

3D-toimintojen ohella toivottiin, että digitaalisuus ja koneluettavuus mahdollistaisi nyt ase-
makaavasta puuttuvien tietojen lisäämisen ja tietojen linkittämisen kaavaan. Ensinnäkin kaa-
vamääräykset tulisi olla linkitettyinä asemakaavakartan kohteisiin. Tämän lisäksi kaavakoh-
teisiin voisi linkittää ominaisuustietoina mm. kaavaselostuksen sisältöä, huoltoreittejä, ha-
vainnekuvia, katuluokat (tontti-/kokoojakadut, jne.), liikennemäärät, palvelut, viheralueet,
melualueet), rakennuskohtaisia tietoja kunnallistekniikan mitoitukseen – määrä ja sijainti
(kerrosneliöt, työpaikat, asukasmäärät, oppilasmäärät). Tulevaisuudessa kaavaselostus ja sii-
hen liittyvät selvitykset ja muut liitteet voisivat olla kokonaisuudessaan tietokantapohjainen.

Digitaalinen aineisto voisi parantaa asemakaavan luettavuutta. Tonttijako olisi hyvä saada
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnitelmien muutostarpeiden vähentämiseksi

2.5 Asemakaavoituksen vuorovaikutteisuus

Asemakaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi, jossa suunnittelijan ja kaavoittajan keskinäi-
nen yhteistyö varmistaa laadukkaan lopputuloksen. Suunnittelijat osallistuvat usein alusta
saakka asemakaavan valmisteluun. Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi pilaantuneiden mai-
den, arvokkaiden luontokohteiden ja maaperäolosuhteiden selvityksiä. Vuorovaikutteinen
suunnittelu asettaa edellytyksiä myös suunnitteluaineistojen yhteensopivuudelle. Kun ase-
makaavaprosessia uudistetaan, tulisi myös arvioida kaavaprosessissa tuotettavien katusuun-
nitteluaineistojen (tasauspiirustukset, teknisten verkostojen suunnitelmat, katujen pituus- ja
poikkileikkaukset, jne.) kehitystarpeet koneluettavuuden näkökulmasta. Näitä tietoja voisi
siirtää rajapintojen kautta kaavoittajalle vaikkakin kaavoittaja usein yleistää ja muuttaa ku-
vaustapaa suunnittelijoiden aineistot omaan tarpeeseensa soveltuviksi. Yhteensopivuutta
parantaisi, mikäli muidenkin asemakaavoitukseen osallistuvien suunnittelijoiden aineistot
olisivat koneluettavassa muodossa.
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Kuva 2.2. Suunnittelijan yksityiskohtainen vesihuoltosuunnitelma yleistetään kaavoittajan
toimesta (mustat viivat)

2.6 Tarkkuusvaatimukset

Suunnittelu tarkentuu suunnitteluvaiheesta toiseen siirryttäessä. Tämän vuoksi toiminnalli-
suuksia kehitettäessä olisi huomioitava asemakaava-aineiston tarkkuuden tarkoituksenmu-
kaisuus eri suunnitteluvaiheissa. Myös tietosisällön vaatimukset eroavat suunnittelun eri vai-
heissa -  esimerkiksi alussa maaperäolosuhteet ovat tärkeitä ja myöhemmin tarve tarkalle
asemakaavatiedolle kasvaa. Nykyisen käytännön mukaan suunnittelija joutuu piirtämään
korttelin, korttelinosan ja alueen rajan uudelleen kiinteistörekisterin rajapisteiden mukaan,
koska kaupungin toimittamissa rajoissa on todettu epätarkkuuksia.
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3 Pilottikohdetarkastelu

3.1 Yleistä

Pilottikohteena oli Koivusaaren kaupunginosan asemkaavan rajapintapalvelua, jota testattiin
eri paikkatietieto- sekä suunnitteluohjelmilla. Tavoitteena oli katsoa miten rajapintojen kaut-
ta luettu tieto kuvautuu ohjelmistoihin ja mitä haasteita mahdollisesti huomataan.

3.2 Rajapinta

Koivusaaren kaupunginosan alueelta tehtyä asemakaavan rajapintapalvelua testattiin hank-
keen aikana. WMS ja WFS -standardin mukaisesti toteutetut rajapinnat avattiin CAD ja GIS -
ohjelmiin toiminnallisuuden testaamiseksi. CAD -ohjelmista käytettiin Novapoint 18.3 -
ohjelmaa ja GIS-ohjelmista QGIS ja ArcGIS sekä ArcPro -ohjelmistoja. Alustavien tulosten mu-
kaan asemakaava-aineisto avautui WMS -rajapinnan kautta kaikkiin em. Ohjelmistoihin, mut-
ta WFS -rajapinta toimi moitteetta ainoastaan QGIS -ohjelmistossa.

Kuva 3.1. WMS -rajapinnan kautta suunnitteluohjelmaan avattu asemakaava

Testissä kokeiltiin ainoastaan tietoliikenneyhteyden muodostamista eikä asemakaava-
aineiston sisältöä tai visuaalisuutta vertailtu ohjelmistojen välillä. Rajapintatoiminnallisuus ja
asemakaavan tietorakenne oli tämän selvityksen aikaan vielä kesken, joten tarkempi ohjel-
mistojen toiminnallisuusvertailu (geometria, visuaalisuus, tietosisältö ja käytettävyys) olisi
tehtävä niiden valmistuttua.

Tulevissa testauksissa tulisi myös arvioida muiden rajapintojen kautta saatavien Helsingin
kaupungin aineistojen (kantakartta, ilmakuvat, johtotiedot, jne.) toimivuutta yhdessä asema-
kaava-aineistojen kanssa



Semanttisen asemakaavatiedon hyödyntäminen
katusuunnittelussa

29.11.2017 15 (18)

4 Tietokantarakenne

Asemakaavan tieto- eli rakennemallin kehittämisessä luodaan kantaluontilauseet, arvioidaan
kaavan nykytilan tietosisältöä suhteessa koneluettavaan digikaavaan, tietorakenteen ja -
muodon yhteensopivuuden varmistaminen Inspiren (PLU) tietosisällön kanssa sekä arvioi-
daan asemakaavan tietorakennetta ja sisältöä KuntaGML ja CityGML -formaatteihin.

Kuva 4.1. Helsingin kaupungin asemakaavan tietokantaskeemasta (tilanne 16.11.2017)

Helsingin koneluettavan asemakaavan kehittäminen linkittyy ympäristöministeriön Maan-
käyttöpäätökset -hankkeeseen, jonka osassa "Tulevaisuuden maankäytön suunnittelujärjes-
telmä" kehitetään asemakaavoitukseen liittyviä menetelmiä. Hankkeen tavoitteena on siir-
tyminen digitaaliseen kaavoituksen, jossa kaava on laajaa käyttäjäkuntaa palveleva tietotuo-
te. Harmonisoidun tietosisällön mukainen kaavatieto saatetaan tulevaisuudessa kuntien jär-
jestelmistä osaksi Suomen paikkatietovarantoa, Paikkatietoalustaa ja Suomi.fi-palveluita.
Ympäristöministeriön hankkeessa luonnostellun asemakaavan tietomallin toimivuutta sekä
erilaisten digitaalisten lähtötietoaineistojen käyttömahdollisuuksia kaavan laatimisessa testa-
taan vuosien 2018-2019 aikana kuntapilottiprojekteissa.

Helsingin kaupungin asemakaavan tietokantarakenne ja asemakaavatiedon käsittelyprosessi
koneluettavan kaavatiedon tuottamiseksi on jo lähes valmis. Prosessissa Microstation Stella -
ohjelmistosta tuotettu DGN XFM -muotoinen asemakaava aineisto käy läpi validointiproses-
sin (FME), jonka jälkeen se luetaan (FME) PostGIS -tietokantaan ja julkaistaan rajapintapalve-
luna (Geoserver). Prosessia on testattu pilot -kohteessa ja se on todettu toimivaksi. Tieto-
kannan hyödyntämisen rajoitteina ovat melko monimutkaisten SQL -kyselylausekkeiden
käyttö ja tietojen rajallinen geometriasisältö. Toiminnallisuus edellyttää Microstation Stella -
ohjelmiston käyttöä, joten tietokanta ja prosessi ei sellaisenaan sovellu kaikkien kaupunkien
käyttöön.
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5 Tietomallinnuksen hyödyntäminen infrasuunnittelussa

5.1 Yleistä

Asemakaavoituksessa on jo muutamissa kohteissa hyödynnetty kunnallistekniikan yleissuun-
nittelun tietomallinnuksen tuomia mahdollisuuksia kaavoitusta ohjaavan lisätiedon tuotta-
miseksi.  Suunnittelija mallintaa katu- ja kunnallistekniikan ratkaisut kaavoittajan antamien
lähtötietojen (rakennusten massoittelu, maankäyttösuunnitelmat, liikenteeseen liittyvät
reunaehdot, jne.) perusteella. Lisäksi tarvitaan lähtötietona mahdollisimman kattavat lähtö-
tiedot ympäristöolosuhteista (muinaismuistokohteet, arvokkaat luontokohteet, maaperäolo-
suhteet, jne.), jotta kaavoitukseen vaikuttavat asiat saadaan huomioitua riittävästi.

5.2 Käyttö suunnittelussa

Tietomallinnuksen käytöstä suunnittelussa on saatu hyviä kokemuksia. Erityisesti visuaali-
suus, luiskalaskennat ja niiden ulottumat, massatalouden laskelmat, maisemavaikutukset se-
kä esteettömän liikkumisen huomioiminen ovat tuottaneet kaavoittajalle arvokasta tietoa.

Kunnallistekniikan suunnittelijan lisäksi asemakaavoituksen tietomallinnukseen voi osallistua
geo-, maisema-, vesihuolto- ja taitorakennesuunnittelija.

Helsingin kaupungilla on inframallintamiseen oma ohjeensa. Käytäntönä on, että suunnitte-
luhankkeissa noudatetaan alan yleisiä inframalliohjeita (YIV) niillä täsmennyksillä, joita oh-
jeessa on sanottu.

Ohje ja siihen liittyvät liitteet löytyvät osoitteesta

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ohjeita-suunnittelijoille/

Kuva 5.1 Kadun suunnittelun inframalliohje



Semanttisen asemakaavatiedon hyödyntäminen
katusuunnittelussa

29.11.2017 17 (18)

6 Johtopäätökset

6.1 Tietokantarakenne ja toiminnallisuus

Kehityshanke Helsingin kaupungin asemakaavan tietokantarakenne ja asemakaavatiedon kä-
sittelyprosessi koneluettavan kaavatiedon tuottamiseksi on tekijöiden mukaan onnistunut
hyvin. Toiminnallisuutta on pilotoitu, ja prosessi on valmis laajempaan käyttöönottoon Hel-
singin kaupungilla. Laajempaan hyödyntämiseen Suomen muissa kunnissa vaikuttavat ympä-
ristöministeriö maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, käyttökokemukset sekä räätä-
löitävyys muihin suunnitteluohjelmiin soveltuvaksi.

Tämän selvitystyön aikana testattiin tietokannan, silloin vielä keskeneräisiä rajapintapalvelui-
ta. Ne todettiin osittain toimiviksi, mutta tietosisältöä tai kuvaustapoja ei arvioitu. Suunnitte-
lijat suhtautuvat rajapintojen kautta saataviin aineistoihin erittäin positiivisesti, kunhan ai-
neiston laatu vastaa perinteisillä tavoilla toimitettavia aineistoja. Lisäksi suunnittelijalla pitää
olla mahdollisuus ladata aineisto itselleen aineiston muokkausta varten.

6.2 Havainnollisuus

Digitaalisuus voisi tuoda selkeyttä ja luettavuutta usein hyvinkin laajaan tietosisältöön. Digi-
taalisuus mahdollistaisi myös erilaisten näkymien luomisen karttatasojen avulla. Tasoja ja
merkintöjä olisi mahdollista sulkea pois näkyvistä ja keskittyä siihen, että tarvittavat tiedot
näkyvät selkeästi.

2D-asemakaavasta tulisi saada helposti toteutettua 3D-malli. 3D-asemakaavoitus helpottaisi
kaava-aineistojen luettavuutta. Esimerkiksi rakennuksien muodolle asetut vaatimukset tulisi-
vat selkeämmin esille 3D-malleina. Myös maastonmuodot ja kaavassa määrätyt korkeusase-
mat tulisivat 3D-mallina esille selkeästi. Näiden kuvaustavoille tulisi laatia valtakunnalliset
ohjeet (värit, varjostukset, jne.).

Kaavan digitaalisuus ja 3D-mallit voivat helpottaa myös kommunikointia eri sidosryhmien vä-
lillä. Myös ne kaavan osalliset, jotka eivät ole tottuneet lukemaan asemakaavoja, saavat 3D-
mallista selkeän käsityksen, miltä kaava-alue toteutuessaan tulee mahdollisesti näyttämään.

Asemakaava on tietosisällöltään tietyiltä osin köyhempi, kuin yleissuunnitelma. Kaavassa
voidaan määrätä vain yksi puurivi, mutta siellä ei oteta kantaa erillisiin pihapuihin. Joten kat-
tava 3D -mallinnus asemakaavan perusteella ei onnistuu. Voisiko asemakaavan ja yleissuun-
nitelman yhdistämisellä päästä monipuolisempaan esitystapaan

6.3 Muut tekniikkalajit

Katusuunnitteluun tarvitaan muitakin tekniikkaosaamista kuin katutekniikkaa. Katualueen
määrittelyn mukaan katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja
maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen; katu- ja torialuei-
den rajat sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan rakentamisen määrä ja sijainti. Lisäksi voi-
daan esittää istutuksia, suojeltavia puita tai kadun päällystettä koskevia määräyksiä sekä ja-
lankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä ajoneuvoliikenteen ajoratojen sijainti. Katusuunnitelmas-
sa esitetään kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus- ja sadevesien johtaminen, kadun
korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset raken-
nelmat ja laitteet.

Katuun liittyvässä suunnittelussa tarvitaan asiantuntijoita katu- ja kunnallistekniikan lisäksi
maisemasuunnittelusta, kaupunkisuunnittelusta, hulevesisuunnittelusta ja kiinteistöteknii-
kasta ja myös kunnossapidosta. Asemakaavasta tarvitaan paljolti samoja perustietoja riip-
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pumatta suunnittelualasta, kuten alueiden rajoja ja alueisiin liittyviä ominaisuustietoja. Sen
lisäksi eri tekniikkalajista riippuen voi olla tarvetta tekniikan alakohtaiselle lisätiedoille. Yh-
teistä on myös tarve asemakaavan koneluettavuuden kehittämiselle. Koneluettavuus mah-
dollistaisi myös tietojen siirtämisen ja yhdistämisen eri tekniikkalajien suunnittelijoiden välil-
lä.


