
Helsingin ja YM:n tietomallien eroja 

T. Soini 13.4.2018 

 

- Helsingin tietomallin lähtökohtana on YM:n ohjeet, joiden pohjalta rakenne on luotu.’ 

- Kohteiden (rakenne elementit) attribuutit on suoraan KuntaGml:n mukaiset, sillä 

meidän tuotantovälineessä (Bentleyn StellaMap) on KuntaGml-skeeman mukainen 

skeema – eli tuottaa ko. tietosisältöä 

-  

-  

 

Tuon rakenteen pohjalta laadittu tietokannan rakenne: 

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

Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaava_kantarakenne.png 

 

Helsingissä kaavatuotanto ja –sisältö tapahtuu nykyisen välineen ehdolla. Siksi aika 

monimutkaisiakin kuvioita rakennettava esim. rakennusalakohteen ja siihen liittyvien 

määräyksien suhteen. 

https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaava_kantarakenne.png
https://github.com/City-of-Helsinki/digikaavoitus/blob/master/Hki_Asemakaava_kantarakenne.png


Varsinaiset tekstimuotoiset kaavamääräykset ovat meillä vielä täysin auki, ne olisi 

mahdollista viedä kantaan, mutta nykyisen välineen kehittäminen tuntuu olevan hankalaa. 

 

 

 

- Helsingin mallissa ei ole prosessiin liittyviä päätöksentekoasioita – kuten YM:n 

mallissa (Kaavaprosessin tapahtuma) sillä Helsingissä on erillinen asianhallinta-

järjestelmä, jonne nämä tapahtumat kirjautuvat 

 

- Helsingin mallissa ei ole myöskään liitedokumenteille kohdetta (kuten esim. PLU-

mallissa) – tämä oli tietoinen päätös jättää se pois Helsingin työssä. 

 

- Helsingin mallissa on eroteltu omiksi yksilöitäviksi kohteikseen (omat taulut) 

käyttötarkoitusalueet – eli oma taulu/kohde Korttelialueille ja oma Yleinen 

alueille (muu alue tässä myös) -> YM:n mallissa nämä ovat samaa kohdetta 



Käyttötarkoitusalue 

 

- Helsingin mallissa on omat kohteensa myös Tontti, Yleisen alueen osa sekä 

Rakennusala ja Muu ympäristöalue -> YM:n mallissa nämä ovat yhdessä 

kohteessa Kaavaelementti 

 

- Helsingin mallissa Rakennusalan ja Muu ympäristöalue – kohteiden 
käsittelytapa on mietitty eritavalla kuin YM:n mallissa  
 
 
Tässä ote dokumentoinnista kuinka tämä on ajateltu toteuttaa – testissä 
sitten näkee toimiiko oikeasti vai ei: 
 
Rakennusala-taulu omanaan (vain alue-geometria)  

 
- rakennusalalle annetaan FME-prosessissa ID kannan 

sisäinen id joka periytetään alikohteelle – tutkitaan FME-
prosessissa tietyn tyyppisiä pisteitä, viivoja, alueita - ja 
kaikki tietyn tyyppiset määräykset jotka ovat rakennusalaa 
koskevia saavat tämän saman id:n. 
  

- Määritellyt kohdetyypit jotka voivat olla rakennusalan 
sisällä (mitkä nyt käytössä StellaMapissa). Piste, viiva, 
aluekohteita. 
 
Ideaali olisi, että tulevaisuudessa tyypit haetaan 
valtakunnallisesta kooditaulusta  (kaavamääräyspankkityön 
kautta syntyvä) – nyt tämä tehdään niin, että poimitaan 
nämä tyypit (ym. tekstitiedostosta)  ja tuodaan uuteen 
tauluun. 

 

Ensin FME-prosessi tutkii spatiaalisesti kohteet, jotka 
sijoittuvat  rakennusalan sisään ja sen jälkeen verrataan 
kohdetyyppiä em. taulun tyyppeihin ja jos on jokin niistä, se 
saa saman id-n rakennusalan kanssa näin kohteet tulevat 
linkitettyä toisiinsa. Kaikki kaavamääräyskohteet eivät ole 
rakennusalaan liittyviä vaikka olisivatkin tietyn rakennusala-
alueen sisällä, siksi tämä tyyppitarkastelu. 
 
 

Ympäristöalue – taulu - Muut kuin rakennusala- kohteet 
taulu, joilla on sisäkkäisiä määräyskohteita:  
 
- havaittu myös mm. istutusalue- jossa sisällä puut 

(yksittäiset piste määräyskohteet) ja suojeltava-alue, jossa 

esim. louhikko, tykistökohde tmv. Vastaava proseduuri kuin 

yllä – eli syntyy uusi taulu, jossa tyypit. 

 



- Helsingin mallissa Kaavamääräykset-taulu on omanaan (piste, viiva, 

alue-geometriatyypit). Määräykset ohjataan (FME-prosessissa) oikeisiin 

tietokannan-tauluihin. 
 

 


