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1 TIIVISTELMÄ
Asemakaavatuotanto on maankäytön suunnittelun ja rakentamisen arvoketjun vaihe, jos-
sa kunta määrää tavoitteittensa mukaisesti alueiden rakennusoikeudesta, rakennusten
muodosta ja sijoittumisesta, kerrosalasta ym. Tiedon tuotantotapa asemakaavoituksen
suunnitteluvaiheissa määrittelee kaavoituksen seurantaa sekä sitä seuraavia maankäytön
suunnittelun työskentelymuotoja- ja tapoja.
Kaavatiedon hyödyntäjiä ovat monet kaupunkiympäristön rakentamiseen ja maankäytön
organisoimiseen osallistuvat tahot. Kaavoituksen alkuvaiheen tietoa ei ole tottuttu jaka-
maan vektorimuodossa, vaan vasta kaavan hyväksymisvaiheen vireille tulevien kaavayk-
siköiden jälkeisten kiinteistönmuodostuksen vaiheissa. Kaavoituksen alusta tähän vaihee-
seen on kulunut usein jo jopa vuosia, eikä suunnitteluun osallistuvilla muilla tahoilla ole ol-
lut pääsyä käyttämään tietoa muussa kuin teknisesti jäykässä pdf:n kuvamuodossa, mikä
on tehnyt tiedon hyödyntämisen hankalaksi.
Tällä hankkeella tavoitellaan asemakaavojen tiedonhallinnan kehittämistä niin, että tieto
palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia maankäytön suunnittelun vaiheita ja parantaisi tie-
don yhteentoimivuutta käsitteiltään, tekniseltä jakelumuodoltaan ja revisioiden hallinnan
kannalta. Tiedonhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan maankäyttötiedon elinkaari
hallituksi kaikkien osapuolien näkökulmasta ja mahdollistamaan laadukkaan ja luotettavan
tiedon hyödyntäminen teknisesti nykyaikaisten avointen rajapintojen kautta läpi koko
maankäytön suunnittelun ja rakentamisen arvoketjun.
Yhteistyötä tarvitaan, jotta tieto saadaan yhteentoimivaksi kaikkien näkökulmien kannalta.
Motivaatiota työhön on tullut mm. ympäristöministeriön KIRA Digi- sekä maa- ja metsäta-
lousministeriön Paikkatietoalusta- ja KMTK-hankkeista. Samoin valtiovarainministeriön
Yhteisen tiedon hallinta –hanke on edistynyt ja tarjoaa välineistöä tietojen yhteentoimimi-
sen kehittämiseksi. Myös Aalto-yliopistoon ollaan rakennettu yhteistyösuhteet, minkä an-
siosta pystymme kokeilemaan kaavoituksen revisioiden hallintaa tässä hankkeessa. Hel-
singin 3D-kaupunkimalli on julkistettu ja sen hyödyntäminen asemakaavojen vuorovaiku-
tus- ja suunnittelualustana on tarkoitus myös kokeilla.

Kuva 1. Hankkeen ensimmäisessä KIRA Digi –esittelyssä 8.6.2017 listattiin perusteluja
”Asemakaavat yhteisenä tietovarantona” .hankkeelle.
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2 JOHDANTO
Tässä dokumentissa on suunnitelma kuntien tuottamien asemakaavojen tiedonhallinnan
kehittämisestä. Tavoite on saada asemakaavan kartta- ja rekisterimuotoisten tietojen tal-
lennus onnistumaan yhdellä kertaa sellaiseen muotoon, jossa sitä voitaisiin välittää, käsi-
tellä ja jatkojalostaa hallitusti. Tietomallin ja käsitteiden yhteentoimivuus valtakunnallisesti
on askel yhteentoimivampaan julkishallintoon, mikä keventää byrokratiaa, kohentaa tiedon
laatua ja joustavoittaa asiakaspalveluja. Se myös mahdollistaa lähtökohtaisesti muidenkin
maankäytön suunnitteluun liittyvien tietojärjestelmien sekä tiedon jatkojalosteiden ja verk-
kopalvelujen sekä raportointien kehittämisen.
Työssä muodostetaan asemakaavoille kansallisesti yhtenäisen tietomallin mukainen kan-
tarakenne ja rajapintamäärittely sekä kansallisen tason tietotuotteet (asemakaava ja koos-
teet). Rajapinta mahdollistaa mm. kaavatietoihin kohdistettavat kyselyt ja spatiaaliset ope-
raatiot paikkatieopohjaisesti. Työhön liittyy kansallisesti yhtenäisen käsitteistön tavoittelu,
jonka syntyminen tukee kuntien kaavatuotantoa ja tiedon hyödyntäjiä. Yhtenäinen käsit-
teistö on edellytys kuntien kaavatietojen yhteentoimivuudelle ja hyödyntämiselle kansalli-
sena tietovarantona.
Asemakaavatyön luonteeseen kuuluvat muokkaukset ja muutokset asukasosallistumisen
ja päätöksenteon mukaan usein hyvin pitälläkin aikavälillä. Kaavaversioiden hallinta elin-
kaaren aikana on aiemmin perustunut kuvamuotoisten dokumenttien hallintaan ja manu-
aalisiin uudelleenlaskentoihin. Kokeiluhankkeessa tarkastellaan myös näiden revisioiden
hallinnan kehittämistä. Kaavamääräysten osalle haetaan yhteentoimivuutta eri kaavata-
sojen välille, mutta myös selkeätä ja digitaalisuutta tukevaan hallintaa valtion ja kuntien
käyttöön.

Kuva 2. Asemakaavoitus liittyy laajaan maankäyttöpäätösten ja –tavoitteiden kokonaisuuteen. Se
myös antaa syötettä tarkempaan suunnitteluun. (OH, 30.6.17)
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3 PROJEKTIN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET

3.1 Projektin tausta
Asemakaavojen tiedonhallintaa on Suomessa kehitetty yhteismitallisen muodon suuntaan
Kuntaliiton johdolla. Tuloksena on luotu KuntaGML-tietomallit, jotka edustavat julkishallin-
non toimijoiden yhdessä sovittua, periaatteessa yhteensopivaa tietomallia monista tekni-
sen sektorin hallitsemista tietokokonaisuuksista, kuten asemakaavoista. Suomen Inspire-
verkostossa, kansallisen tason paikkatietoyhteisössä on todettu vektorimuotoisten ase-
makaavojen yhteismitallisuuden tavoittelun hyödyllisyys.
Osa kunnista on tiettyjen järjestelmätoimittajiensa avulla päässyt tilanteeseen, jossa kaikil-
la sen järjestelmän käyttäjillä on yhteinen tietomalli käytössä. Valtakunnallisten palvelujen
rakentamiseksi, kuten mm. kaavoituksen yhteisiä sähköisen asioinnin tueksi tarvittavia
verkkopalveluhankkeita haittaa tilanne, jossa kunnista ei saada samansisältöistä ja –
muotoista tietoa palvelujen toteuttamiseksi. Tämä tilanne on kääntynyt myös kuntien verk-
kopalvelujen kehittämistä haittamaan. Tietomallin muotoisen tietokannan käyttöönotto ei
ole toteutunut Helsingissä, mikä haittaa myös kaupungin sisäisiä tiedonsiirto- ja käyttöta-
pauksia. Tietotekniikkastrategiassa kirjattu toimittajariippuvuuden purkaminen (s.9) on
käytännössä mahdotonta, jos tietomallia ei saada uudistettua tietokantamuotoon.
Tiedostomuotoinen ja pääasiassa kuvamuotoisten kaavatietojen siirto, dokumenttimuo-
toisten palvelujen rakentaminen sekä järjestelmien väliset point-to-point yhteentoimivuu-
det eivät ole ratkaisseet asemakaavatietojen kokonaisuuden hallintaa, mikä on johtanut
etsimään kestävämpää ja laaja-alaisempaa ratkaisua asiaan. Julkishallinnon toiminnassa
teknisen sektorin alalla on epäyhteneväisyyttä peruskäsitteidenkin tasolla. Tästä huolimat-
ta KuntaGML-tietomalli on asemakaavojen osalta ainoa yhteentoimivuutta edistävä tieto-
malli, mikä puoltaa tähän tietorakenteeseen pohjautuvan tietokannan tavoittelua myös
Helsingissä. Tietorakenteeseen on tämän työn aikana tunnistettu muutostarpeita, jotka tul-
laan käymään läpi yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kesken, jotta voidaan sopia yh-
dessä muutoksista ja asemakaavan tietorakenne säilyy ja täydentyy kansallisesti yhtenäi-
sesti.
Karttamuotoisen kaavatiedon hyödyntämistavat vaativat tyypillisesti saman teknisen oh-
jelmiston kuin kaavojen piirustusvälinekin eli Helsingissä Stella Map/MicroStation. Kaa-
vamääräystietoja luetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirjoista (karttakuvat liit-
teinä) sekä rekisteritietoja myös ylläpitävän Facta-järjestelmän kautta. Suurin käyttäjäkun-
ta saa käyttöönsä kaavatietoja kartta.hel.fi:n kautta (kaupungin sisällä intranetin karttapal-
velu Vipusen kautta) selaimella. Yksinkertaistettuja kaavarajaus-, rekisteri- ja niihin liittyviä
päätösdokumenttitietoja voi katsella valmisteluvaiheessa ja valmistuneina. Kun kaavatie-
toa tarvitaan paikkatietomuodossa muuhun maankäytön suunnitteluun tai jatkojalosteisiin,
sen muodostamiseksi tehdään tietojen konvertointia ja hakua monista eri lähteistä. Koos-
teiden tekeminen kaupunkiyhteisiin raportteihin ja ennusteisiin on mahdollista tehdä paik-
katieto-ohjelmilla, kuten MapInfo ja QGIS. Tosin se on niin työlästä, että raporttien teke-
minen jää 1-2 kertaan vuodessa, mikä ei vastaa johtamisen tai muun suunnittelun tieto-
tarpeita.
Teknisen sektorin kokonaisarkkitehtuurityöllä tavoitellaan teknisen toimialan jouhevaa yh-
teistyötä tiedon hallinnassa, työprosesseissa ja tietopalveluissa. Em. tiedon hyödyntämis-
tavat aiheuttavat kaavatietojen päävastuullisissa organisaatioissa paljon yksityiskohtaista
tiedonhallintaa moneen eri järjestelmään ja konvertointia niiden välillä. Myös Ajantasa-
asemakaavaa sekä kaavanlaskennan ja kiinteistömuodostuksen vaiheistusta on mahdol-
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lista kehittää uudella tavalla vain, jos tavoitteen mukainen tietokanta otetaan käyttöön.
Edellä kuvattu tilanne on johtanut myös tarvittavien kaavamääräys- sekä toteutumistieto-
jen kerryttämiseen useisiin muihin hallintokuntakohtaisiin järjestelmiin, mikä on hidasta ja
työlästä, mutta lisää myös tietojen virhemahdollisuuksia.

Kuva 3. Asemakaavat karttapalvelussa vaativat kaavarajauksen, asemakaavahakemiston
ja kaavayksikködatan sekä lukuisten dokumenttien linkittämistä yhteen, mikä tehdään
manuaalisesti erilaisia tiedonhallinnan välineitä käyttäen juuri tätä karttapalvelua varten.
Käyttäjille kokonaisuus on monitahoinen. Datan hallinta elinkaaren alusta loppuun ja
rikkaampana tietosisällöltään yhdessä kokonaisuudessa hyödyttäisi tiedon laatua,
prosessien tehokkuutta sekä tällaisen karttapalvelun ylläpitoa. Paikkatiedon käyttäjät
hyötyisivät laajasti rakenteellisesa muodossa, laadukkaan ja tietosisällöltään rikkaan
tiedon yhteentoimivuuden kehittämisestä. Kuvakaappaus: http://kartta.hel.fi/ 30.6.2017.

Kaupunkiympäristötiedon käsitteiden yhtenäisyys on edellytys tiedon yhteentoimivuudelle
koko laajassa tiedon hyödyntäjäkunnassa. Kun käsitteitä ei ole määritelty, kuvattu niiden
suhteita toisiinsä eikä käytetty yhtenäisiä koodituksia, aiheutuu ylimääräistä työtä jatku-
vasti monella taholla. Virhemahdollisuus kasvaa ja informaatiota täynnä olevien kaavojen
tulkintaerojen mahdollisuus kasvaa, kun ei ole käytössä eksakteja määrittelyjä. Tämä
kaikki työllistää, rapauttaa tiedon laatua ja hajauttaa tietokokonaisuuksien hallintaa jo
kaupungin sisällä, saati muihin tahoihin tietoa siirrettäessä.
Tiedonsiirtovelvoitteissa kaupungista ulospäin, vektorimuotoinen ja ominaisuustiedot sisäl-
tävä kaavatieto auttaisi toimittamaan kaavatietoja kansallisesti yhdenmukaisiin käyttötar-
koituksiin. Suomen ympäristökeskuksen raportointitarkoituksiin kaavatiedot syötetään tällä
hetkellä käsin, eikä koordinaattimuotoisia sijaintitietoja pystytä siirtämään lainkaan. Tämä
aiheuttaa jatkuvasti päällekkäistä työtä julkishallinnossa ja em. tiedonhallinnan ja verkko-
palvelujen laatua heikentäviä seuraamuksia.
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3.2 Projektin tavoitteet ja hyödyt
Projektin tavoitteena on tuottaa käsitteistöltään yhtenäistetty tietokantakuvaus, jonka avul-
la kaavan kaikki kaavaelementit (mm. maankäyttö- ja kaavamääräysalueet) on mahdolllis-
ta ylläpitää yksityiskohtaisesti ominaisuustietoineen. Tavoite on saada aikaan järjestelmä-
riippumaton ja koneluettava rajapinta, jossa selkeästi hallitaan kaavan eri vaiheet ja revi-
siot ja josta on mahdollista tuottaa myös raportoinnit ja karttakuvallinen kaavadokumentti.
Kokeilun tavoitteena on lisätä kaavoitustiedon avoimuutta, mikä hyödyttää sekä tiedotta-
mista että tiedon hyödyntämistä uusien palvelujen muodostamisessa. Tietovarasto on tar-
koitus voida käyttää sekä kaupunkien että valtakunnallisiin tarpeisiin.
Tietomallin pohjalle valitaan Kryspissä määritelty tietosisältö, koska muuta yhteensopivaa
valtakunnallista ei Suomessa ole olemassa. Tavoitteena on saada kunnista tuleva kaava-
data siirrettyä automatisoidusti esim. ympäristöministeriölle, Suomen ympäristökeskuksel-
le ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:lle sekä kansalliseen maastotietokantaan
koneluettavassa paikkatietomuodossa. Tähän mennessä tiedonsiirto on ollut vajavaista,
kun esim. kunnasta Sykelle Tyvi-tiedonsiirrossa puuttuvat spatiaaliset tiedot eli nk. geo-
metriat kokonaan.
Projektin tavoitteena on parantaa asemakaavojen tiedonhallintaa ja -jakelua niiden elin-
kaaren kaikissa vaiheissa: hankkeiden vireilletulosta- voimaantulevaksi asemakaavaksi
muutostiedot selkeästi halliten. Tavoitteena on tarjota kaavan tietomallitiedot suoraan hy-
väksikäytettäväksi rakentamisen suunnittelun lähtötietona liikennesuunnitelma-
katusuunnitelma –jatkumossa sekä talorakennuksen tietomallipohjaisessa (BIM) suunnit-
telussa.

Tässä projektissa on tavoitteena määritellä tietomalli (lähtökohtana KuntaGML-
skeemarakenne), tietokanta (paikkatietoa hallitseva PostGis/+Gre-laajennos), rajapinta
(OGC-standardin mukaiset WMS/WFS ja Kunta GML(optio)) ja verkkopalvelupilotti tietoon
kohdistuvien kyselyjen mahdollistamiseksi helppokäyttöisessä verkkopalveluympäristös-
sä.
Lisäksi esim. vektori ajantasa-asemakaavasta saatavat hyödyt ovat:
- PostGis:in kautta tuotettu aineisto on TIFF julkaisua tarkempi.
- Ei tarvita useita TIFF tiedostosarjoja eri teemoille.
- PostGis mahdollistaa uusien tietotuotteiden julkaisun. Esim. yleistystaso voidaan jul-

kaista vektori ajantasa-asemakaavan käyttötarkoitusalueiden avulla.
- Paikkatietoteemojen esittäminen on mahdollista päällekkäisinä
- Suunniteltu maankäyttö paikkatietoteemat voidaan julkaista Oraclesta tai PostGisista

Geoserverillä WMS/WFS palveluina.

3.2.1 Tunnistettuja käyttötapauksia

Kaikissa kaavan elinkaaren vaiheissa (suunnittelun alusta - >voimaantulleisiin) tulisi kan-
nasta saada tietoa hyvin moneen eri käyttötarkoitukseen. Rakenteellisesta datasta on
mahdollista saada summauksia sekä spatiaaliseen geometriatietoon tukeutuen tai tiedon
ominaisuustietoihin perustuen.

1. Yhteenvetotiedot (geometrialla ja ilman)
o Kaavoista
o Käyttötarkoituksista
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o Kerrosaloista
o Määräyksittäin
o …

2. Asemakaavatiedon siirto eri tietovarastoihin, sisäiset ja ulkoiset esim. Facta, MML, Sy-
ke, HSY.

3. Kaavatietojen käyttö BIM-malleissa lähtötietona (talonrakennus, infra) – kannasta vai
mallina
(mikä siirtoformaatti IFC/CityGml?)

4. Elinkaarikäyttö - edellisen suunnitteluvaiheen tieto käytettävissä seuraavan vaiheen
lähtötietona

o tiedon elinkaaren hallinta (esim. kaavatontista  ->  vahvistettu tontti -> kiin-
teistö)

o tiedon käyttö muiden maankäytön suunnitelmien, kuten katu- ja puisto-
suunnitelmien pohjana

5. Tietojen käyttö eri paikkatietojärjestelmissä
o rajapintojen kautta
o suoraan tietovarastosta
o ”paketoituna” kokonaisena jossain siirtoformaatissa

6. Suunniteltujen kaavojen tiedot (ehdotusvaiheen?) osaksi kaavavarantotietoja
7. "Normaali" karttaesitys paperilla ja selaimessa (erillisen esitystapakerroksen kautta)
8. Käyttö ajantasa-asemakaavassa
9. Yhteentoimivuusmenetelmän tietokomponenttirakenne vastaavuus. Keskeiset tieto-

komponentit:
Asemakaava, käyttötarkoitusalue (=kaavayksikkö = maankäyttöalue)

10. Havainnollistamis- ja vuorovaikutuskäyttö esim. kaupunkimallissa 3 d – muodossa
(korkeus kerrosluvun tai korkeusaseman mukaan, tilavuus kem2)

11. Käyttö muiden kaavatasojen kanssa "päällekkäin" (maakunta- ja yleiskaava)
12. Saatava luotua PLU - tietomallin mukainen näkymä (Inspire sisältövaatimus)

Koneluettavana muiden maankäytön ohjeiden ja rajoitusten kanssa rakennuslupahake-
muksen taustalla (automaattinen luvan tarkastus - > automaattinen lupa)
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Kuva 4. Tavoitetila kaavatiedon kokonaisvaltaiseksi hallitsemiseksi. Harmaan vaakasuun-
taisen palkin yläpuolella on kuvattu asemakaavoituksen tiedonhallinnan suurta järjestel-
mämäärää nykytilassa. Palkin alapuolella visio rajapintojen kautta toimimisesta (Soini &
Mehtonen 2015).

3.3 Hankkeen sidosryhmiä
Sidosryhmänä ja intressiryhmänä työn ohjaamisessa on mukana julkishallinnon kaupun-
kiympäristön sektorin toimijoista koottu ryhmä seuraavista tahoista: Kuntaliitto, ympäris-
töministeriö, Suomen ympäristökeskus, Väestörekisterikeskus, Maanmittauslaitos, maa- ja
metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö sekä Tampereen, Espoon, Vantaan ja Kirk-
konummen kaupungit.
Kokeiluhankkeesa ylläpidetään jo luotuja yhteistyökuvioita julkishallinnon perustietovaran-
to-, ydinkäsite- ja yhteentoimivuusmenetelmiä edistävien ryhmien kanssa. Mm. Kammi-,
Kmtk- ja Yti –hankkeiden kanssa tehtävä yhteistyö on oleellista, samoin kaikkien aihee-
seen liittyvien KiraDigin kokeiluhankkeiden kanssa. Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa liit-
tyy kaavarevisioiden hallinnan kehittämiseen.

3.4 Hankkeen tehtävät, riippuvuudet, aikataulu ja kustannukset
Koko julkishallinnon läpi menevä kaavoituksen käsitteistö ja tietosisältö tulee yhdenmu-
kaistaa. Tämä työ on käynnistynyt BuildingSmartFinlandin koordinoimana rakennetun ym-
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päristön laajana käsitteistötyönä. Kun IOW-alustan avulla saadaan muodostettua kaavo-
jen käsitemalli, on mahdollista toteuttaa kanta, jossa viittaukset tehdään suodaan sen
kautta, yhdenmukaisuutta ja käsitteiden kuvauksia mahdollistamaan.
KuntaGML-skeemaan liittyvät tietosisällön puutteet tulisi saada kehitettyä oikeisiin tie-
toelementteihin (esim. Asemakaavaan tarvitaan nimiön tiedot jne), jotta ne saadaan tuo-
tettua kaavaprosessissa ja purettua tietokantaan jatkokäyttöön.
Tietomallin toimivuus hyväksytään myös Kuntaliiton sekä muiden kuin Helsingin kaupun-
gin asemakaavoittajien toimesta. Muiden kuntien prosessit ovat erilaisia, joten tämän riip-
puvuuden kanssa tullaan tekemään tarvittaessa rajauksia, jotta Helsingin tietomalli saa-
daan kuntoon.
Kaavamääräysten yhdenmukaisuuden kehittäminen kansallisesti eli Kammi-hanke on
käynnissä ja kaupunki on toivonut teknisen määräysrajapinnan tuottamista. Tämän toteu-
tumista tukisi kaupungin mukanaolo ja määrittely-yhteistyö.
Kaavarevisioiden hallinnan kehittyminen esim. osallistumisen vauhdittamiseksi riippuu
teknologisista seikoista ja projektiin osallistuvien tahojen tahtotilasta.

Kuva 5. Hankkeen ensimmäisessä KIRA Digi -esittelyssä hahmoteltu jako työmaihin. Teija
Soini 8.6.2017

Hankkeen aikataulu on 1.6.2017-1.6.2018.

Kustannuksia syntyy pääasiassa osallistuvien henkilöiden työajasta (4-5 hlöä, n. 156 000
euroa) ja konsulttipalkkiosta (3 kpl, yht. 110 000 euroa). Kira Digi –avustusta haetaan tar-
kennettuun maksatussuunnitelmaan ja tilintarkastajan todentamiin ulosmaksettuihin kus-
tannustositteisiin ja kirjanpito-otteeseen perustuen. Koko kokeiluhankkeen kustannukset
jaetaan vuosien 2017 ja -18 budjetteihin.
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3.4.1 Tarkennettu, alustava työpakettien jaottelu

Työpaketti 1 – Perustan luonti

1.1 Asemakaavan terminologinen sanastotyö
- Asemakaavoituksen sanasto ja käsitteet yhtenäisiksi
- olemassaolevat sanastot huomioiden ja yhteiskäsittely muiden kuntien kanssa
- Yhteinen tiedon hallinta –hankkeen tarjoamien yhteentoimivuusvälineiden hyödyntäminen

Huomioitavaa:
Muut sanastotyöt etenevät samaan aikaan, joten seurataan ja hyödynnetään mm. seu-
raavia sanastoja:
http://jhs-sanasto.jhs-suositukset.fi/JHS/fi/
http://jhsmeta.fi/selain
https://finto.fi/pto/fi/
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/kira-sanasto_v1.pdf
http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/paikkatieto/GeoinformatiikanSanasto4_lausuntokier
ros.pdf
Asemakaavan merkinnät ja määräykset -opas antaa perustan sisällölle, lisäksi huomioi-
tava vastaavat yleiskaavamääräykset ja merkinnät -opas ja maakuntamerkintöjen opas.

1.2 Asemakaavan tietomallin kansallinen yhteentoimivuus
- tietomalli YTI-tietomallieditorin avulla; yhteentoimivuus sekä maakunta- että yleiskaavan

käsite- ja tietorakenteeseen, Inspiren PLU-tietomallin, Syken GisALU:n kanssa sekä ase-
makaavan jälkeisten, maankäyttöä tarkentavien suunnittelutasojen kanssa
Huomioitavaa:

- ominaisuustiedot mm. Syken seurantalomakkeen määritelmästä, esimerkki.
- suunniteltu vs. toteutunut maankäyttö? – määriteltävä; vrt. Inspiren termit PLU / ELU
- poikkeusluvat ja suunnittelutarvealueet > miten määritellään ”maankäytön suunnittelua

täsmentävä ajantasa-asemakaava”
- http://www.paikkatietopalvelu.fi/

Yhteistyöryhmää:
Helsingin kaupunki; Kymp/Maka, Rya, Hatu; Kanslia
MML, VM/Yti-hanke, Syke, YM+MMM/maankäyttöpäätökset-hanke
Kaikki osallistumaan haluavat kunnat (+ Kuntaliitto)
Rahoitusta varataan: Työn koordinointi; editorin tekninen käyttötukityö, eri osapuolten
määritelmien kerääminen ja yhteisen version työstö

1.3 Tietokannan ja rajapinnan luonti automatisoitu ja teknisesti valmis
- edellytyksenä dgn+Facta –Fme-prosessi + kannan luontilausekkeet
- edellytyksenä PostGIS-GeoServer –prosessin automatisoiminen ja toiminnan varmentami-

nen

Rahoitusta varataan: tietokannan määrittely, prosessien varmentaminen ja tekninen to-
teutus
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Ø Työpaketti 1:n onnistuminen verifioidaan käsitteistöltään yhteentoimivan ja koneluettavan
asemakaavadatan lukemisella standardista ja avoimesta rajapinnasta = edellytykset seuraa-
ville vaiheille luotu

Työpaketti 2 – Tasotestauksia

2.1 Yleiskaavan toteuttamisohjelman seuranta ja varantolaskenta
- asemakaavojen avulla toteutuva yleiskaava
- kaavan varantolaskelman automatisointi
Rahoitusta varataan: omaa työtä + mahdollinen korkeakouluyhteistyö?

2.2 Asemakaavan jälkeisten, maankäyttöä tarkentavien suunnittelutasojen tarvitsemien
tietojen rakenteellisuus ja yhteentoimivuus
- esimerkkeinä liikenne- ja katutietomallin + (puisto-/) ympäristötietomallin suunnitelma
asemakaavan yhteydessä, ml. pelastussuunnitelma, joka saa syötettä jo kaavasta ja mi-
ten etenee rakennussuunnitteluun asti koko ajan tarkentuen?
- asemakaava CityGML-kaupunkimallissa (OGC:n Espresso-hanke)

Rahoitusta varataan: sanasto- ja tietomallityön laajennosta tarvittaessa

Ø Työpaketti 2:n onnistuminen verifioidaan ennalta määriteltyjen käyttötapausten onnistumisilla,
ks. kpl 3.2.1 käyttötapaukset.

Työpaketti 3 – Tiedon siirrot

3.1 Asemakaavamääräysten määrittely ja kerryttäminen sekä kuntakohtaiseen että val-
takunnalliseen ”pankkiin” ja koneluettavan rajapinnan luominen + hallintamalli

- pystyykö yhteistyöllä (YM, kunnat + konsultit) määrittelemään ja pilotoimaan MVP:n?

3.2 Sykeen raportoitavat asemakaavan seuranta- eli tilastolomakkeet (laskennaltaan au-
tomaattiseksi) rajapinnan kautta
- asemakaavan seurantalomakkeen tietosisältö suoraan kaupungin spatiaalista, oikeasi-
sältöistä vektoridataa tarjoavasta wfs-rajapinnasta
- automaattisessa laskennassa vaatimuksena koneluettava kaavan pohjakartta (PTA-
työssä määriteltävää osuutta vai riittääkö/voisiko käyttää olemassaoleva kiinteistötieto nyk
sisä-WFS:ssä?) erot nyky- ja suunnitelmatiedon muodostamiseksi esim. pinta- ja ker-
rosalamuutokset
Rahoitusta varataan: laskentaprosessien edellytysten määrittelytyö

Optioina:
3.3 Ajantasa-asemakaavan rakentuminen rakenteellisista kaavoista
3.4 Yhteistyö muiden KiraDigi-hankkeiden kanssa, mm.:

MakuDigi –maaperäjohdannaisten kustannusten hallinta kaavoituksessa – mitä vaatimuk-
sia tämä aiheuttaa kaavan tietosisällölle?
Järvenpään kaupungin hanke: mitä vaatimuksia lupahakemushankkeen tavoitteet asetta-
vat asemakaavan tietomallihankkeelle?
Asemakaava talosuunnittelun lähtötietona
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Ø Työpaketti 3:n onnistuminen arvioidaan rajapinnan kautta siirtyvän datan hyödyntämismah-
dollisuuksien vaikutuksella työprosessien tehostumisessa.

Työpaketti 4 – kaavan elinkaari ja hyödyntämisen monet mahdol-
lisuudet

4.1 Kaavan elinkaari; kaavaluonnosten ja muutostietojen hallinnan kehittäminen
- Kehitetään kaavaluonnosten (ja laajemmin kaavaprosessin) seurantaa sekä muutostenhal-

lintaa
ohjelmistotuotannosta sovelletulla revisioinnilla yhteistyössä Aalto-yliopiston URBS-DATA-
projektin (TEKES) kanssa

- Tavoitteena luonnosten, ehdotusten ja agendojen formulointi yhteismitalliseen muotoon
analyysia ja kaavan kehittymisen seurantaa varten

Tarkemmin:
o Alustavasti revisiointia testataan kaavan luonnosvaiheessa kaavoittajien ehdotusten

vertailun tehostamiseen, sekä kaavaan osallistuvien osapuolien agendojen formuloin-
tiin yhteismitalliseen muotoon.

o Laajempi tavoite on ulottaa revisiointi koko kaavaprosessiin. Äärimmäisessä tapauk-
sessa koko kaavaprosessi voidaan nähdä formaattiagnostisena sarjana revisioita,
joista jokainen sisältää: mitä tietoa on mahdollisesti otettu mukaan revisioon muokat-
tavaksi, ketkä sitä ovat muokanneet, mitä tietoa on syntynyt tämän operaation seu-
rauksena).

o Revisioinnin laajentaminen prosessiin mahdollistaa päätöksentekopuun muuttamisen
eksplisiittiseksi. Kaavasta voidaan jälkikäteen tarkastella myös mm. hylättyjä ehdo-
tuksia ja niihin johtaneita kehityskulkuja.

o Revisioinnin kautta päästään tilanteeseen, jossa selvitysten ja kaavaselostusten kal-
taisia dokumentteja voidaan kohdella johdannaisena tietona, joka voidaan tuottaa tie-
tyssä revisiossa aiempiin revisioihin linkitetystä tiedosta. Dokumentteihin voitaisiin
esimerkiksi lisätä hyperlinkkinä perusteluiden pohjana olevien tietojen revisiopuiden
haarat selattaviksi.

Rahoitusta varataan: Aalto-hankkeen kanssa määriteltävä yhteistyö

Optioina:
4.2 Asemakaavoituksen avoimuus ja interaktiivisuus; kaupunkimalli osallisuusvälinee-

nä
- saadaanko yhteistyöhanke kaupunkimallin kautta?

4.3 3D-kaavoitus rakenteisen asemakaavadatan tukemana
- suunnittelun 3D-mallinnusmenetelmät Esim, kun on tarve arvioida kaavan vaikutusta
esim. rakennusoikeudet, melu, ilmanlaatu, näkyvyydet, tuulet jne. + miten nämä huomioi-
daan kaavan revisioissa?
- saadaanko yhteistyöhanke kaupunkimallin kautta?

Ø Työpaketti 4:n onnistuminen mitataan kaavoituksen uusien 3D-menetelmien hyödyntämis-
mahdollisuuksien onnistumisella ja kaavan elinkaaren uusilla seurantamahdollisuuksilla.

3.5 Projektin eteneminen ja onnistumisen mittaaminen
Työ käynnistyy työpaketti 1:n suunnittelulla ja yhteistyökumppanin etsimisellä. Sanasto- ja
käsitetyö, kuten myös tietomallin aikaansaaminen nähdään työssä ”perustuksena”, jonka
päälle on varma rakentaa varsinaista tietokantaa ja rajapintaa. Myös osatyöpakettia 3.2
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käynnistetään välittömästi yhteistyössä Syken kanssa, jotta sen sisältömäärittelyissä
päästään tarkennuksiin mahdollisimman pian. Työpaketti 2:n aloitukselle on hyvät edelly-
tykset, kunhan saamme sen organisoitua. Osatyöpaketti 4:n tutkimustyöt pystytään myös
käynnistämään välittömästi alkusyksystä 2017.

Työn alkuvaiheilla kirjatut käyttötapaukset (esim. sql-kyselyt kaavojen ominaisuustiedois-
ta) toimivat johtavina tavoitteenantajina projektille. Projektin voidaan katsoa onnistuneen
ensinnäkin, mikäli tässä suunnitelmassa asetetussa aikataulussa, kustannuksin ja esitel-
lyin keinoin, saadaan aikaan asemakaavojen tarkoituksenmukainen tietokanta rajapintoi-
neen ja sinne siirrettyä asemakaavoja rakenteiseen sisältöön suoraan alkuperäisestä
kaavatiedostosta. Toisena onnistumisen mittarina on todennettu paikkatietomuotoisen tie-
donsiirron onnistuminen kunnan ja valtion välillä. Käsitteistön yhdenmukaisuutta todenne-
taan tässä yhteydessä xml-sanomien avulla.
Lisäksi kokeillaan kaavakannan tietojen tuotantoa sekä analysoimista standardeilla paik-
katieto-ohjelmilla. Myös tietokannan visualisointia kaavakartan muotoon sld-tiedostojen
avulla on mahdollista kokeilla, muuta se on tarkoituksella rajattu työpakettien ulkopuolel-
le.Tärkeimpänä projektin onnistumisen mittarina pidetään kuitenkin sitä, kuinka innostu-
neesti mukanaolleet tahot kaupungin sisällä jatkavat tietokannan käyttöönoton vaatimia
työprosessien kehittämistä tietokannan hyödyntämiseksi ja miten tämä saadaan tehosta-
maan työtä kaupungin sisällä. Samoin onnistumisena pidetään sitä, kuinka paljon tämän
projektin ulkopuolisia saadaan ottamaan tiedon hyödyntämisen tavat käyttöön.

Kuva 6. Maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjussa on oleellista
kehittää tietovirtoja yhteentoimiviksi ja toisiaan tukeviksi. Hankkeiden toteumatiedot tulisi
kerryttää seuraavan vaiheen suunnittelua varten. Teija Soini 8.6.2017.
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4 ORGANISAATIO, ROOLIT, VASTUUT JA HALLINTO

4.1 Projektin organisaatio
Johtoryhmänä toimii alustavasti päätettynä Helsingin kaupungin hankehallintaryhmä
(Kanslia, tietotekniikka, ICT-kehitys). Kaupungissa meneillään olevasta johtamisjärjestel-
mäuudistuksesta johtuen, ohjaus- ja projektiryhmä päätetään elokuun 2017 aikana.

4.2 Toimittajat
Työhön tarvitaan ulkopuolisia konsultteja koordinoimaan ja suorittamaan työpakettien
edistämistä ja käymään keskustelua eri osapuolten kesken. Tietokannan määrittelytyössä
tarvitaan avoimen lähdekoodin avulla sovelluksia rakentava paikkatiedon asiantuntijayritys
Gispo Oy sekä kaavamääräystyössä ministeriölle työtä tekevä WSP Oy. Tutkimustyöstä
on suunniteltu vastaamaan Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitosta.

4.3 Päätöksenteko ja muutostenhallinta projektissa
Hanketta edistetään ketterän menetelmän kaltaisesti, eli suunnitteluvaiheessa ei vielä olla
selvillä, mikä kaikki on mahdollista ja tavoiteltavissa. Jokaisen työpaketin arvioinnilla pyri-
tään tekemään helpommaksi arvioida sen tuloksia ja onnistumista, jotta päätökset seu-
raaviin vaiheisiin voidaan tehdä viisaasti. Päätökset tehdään ohjausryhmässä projektiryh-
män kanssa keskustellen, kaikille osapuolille tärkeitä, tavoitteenmukaisia ja parhaita kei-
noja yhdessä hakien. Päätökset konsulttityön etenemisistä ja projektin sisältöön vaikutta-
vista suuntaviivoista tehdään kustakin työpaketista vastaavan tahon kanssa. Työpakettien
määrittelyssä pyritään tarkentamaan osatöiden vastuut tarkalleen, jotta kukin osapuoli olisi
vastuistaan selvillä ja tietäisi, kenelle raportoi tuloksista.
Tavoitteista ja niihin pääsemisen keinoista pidetään työn aikaista nk. backlogia, jolla halli-
taan mahdollisesti muuttuvia tilanteita projektin aikana.

4.4 Viestintä ja tiedotussuunnitelma
Projektiryhmä kommunikoi jatkuvasti työn etenemisestä Trellon ja kaupungin extranet-
työtilan kautta. Näitä pääsee seuraamaan myös laajempi sidosryhmä. KiraDigi-alustaa
käytetään aktiivisesti päivittämään tietoa projektin etenemisestä. Sinne on mahdollista kir-
joittaa työn etenemisestä blogia ja kertoa tuloksista. Avoin viestintä koetaan tärkeäksi, jot-
ta kaikki tarpeelliset sidosryhmät saataisiin kiinnostumaan työstä kaupungin ulko- ja sisä-
puolella. Oman organisaation kautta tehtävän viestinnän lisäksi tulee hankkeesta kertoa
KIRA Digi-ohjelman sivuilla sekä kokeilevasuomi.fi sekä avoindata.fi:ssä.
Hankkeen oma sivu KIRA Digin sivuilla pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena
hankkeen seuraamisen mahdollistamiseksi: http://www.kiradigi.fi/3-
kokeiluhankkeet/kaynnissa-olevat-kokeilut/asemakaavat-yhteisena-tietovarantona.html


