
25MAANKÄYTTÖ 3/2001

P Ä Ä K A U P U N G I N  H O R I S O N T I S T A

J

jurgen.gronfors@hel.fi

3d
o pari vuosikymmentä kestänyt
kaksiulotteisten karttojen digitoin-
ti on pääosin ollut valmis jo joita-
kin aikoja. Tosin yhä on arkistois-
sa paljon aineistoja, jotka on ta-

valla tai toisella vietävä tietokantoihin,
jotta totaalinen atk-avusteinen työsken-
tely olisi mahdollista. Mutta siinä on
kyse enää vain työstä.

Sitä mukaa kun yhä suurempi osa
suunnittelusta ja muista sovellutuksista
alkaa hyödyntää atk:ta tarvitsevat ne laa-
jenevassa määrin valmista perustietoa.
Eikä vain nykyistä vaan parempaa ja täy-
dellisempää tietoa kuin ennen. Kaksi-
ulotteinen kartta ei enää riitä vaan halu-
taan enemmän. Todellisuus pitää saada
sellaisena kuin se on. Vaaditaan kolmi-
ulotteista (3D) tietoa maan päältä ja maan
altakin. Tässä sitä on maanmittarille
haastetta kyllin.

Tarpeet, mutta eivät maksajat, ovat
olleet tiedossa jo pitemmän aikaa ja niin-
pä jo joitakin vuosia sitten rekisterijär-
jestelmän uusimisen rinnalla on yritetty
pureutua tähän ongelmaan ja etsiä sii-
hen hallittavissa olevaa ratkaisua.

Kaupunkikunnilla on alueeltaan var-
sin tarkat ja yksityiskohtaiset tiedot kan-
takartan muodossa. Kantakarttaanhan
sisältyy runsaasti korkeustietoja sekä
käyrien että yksittäisten pisteiden muo-
dossa. Voiko näitä hyödyntää ja minkä
laatuista maastomallia tästä syntyy? Entä
miten päästään käsiksi rakennusten ko-
koihin? Kuinka tarkka on mallin oltava,
jotta se kelpaa detaljikaavoitukseen ja
kunnallistekniseen suunnitteluun? Täl-
laiset ja monet muut kysymykset ristei-
levät päässä, kun ratkaisutapoja aletaan
etsiä.

Helsingissä tehtiin ensimmäinen laa-
jempi maastomalli poimimalla korkeus-
tiedot kantakartan digitaalisesta aineis-
tosta. Kolmiulotteinen tarkastelu paljas-
taa muuten kätevästi karkeat virheet ai-
neistosta. Syntyneen mallin päälle ”las-
ketaan” ortokuva ja/tai kantakartan vii-
vapiirros. Rakennukset ”nostetaan” kan-

takartan pohjapiirroksesta ottamalla re-
kisterissä olevien rakennusten kerroslu-
ku antamalla niille keskimääräinen ker-
roskorkeusarvo. Tämä operaatio edellyt-
tää, että kaikki oleelliset alueet kuten
rantaviivat ovat sulkeutuvia. Näin saa-
daan ensimmäinen malli. Malli on näin
vielä sikäli hieman onneton, että kanta-
kartan korkeustiedot ovat niin harvassa,
että esimerkiksi katuja pitää käsitellä
erikseen, jottei niiden muoto ole mikä
sattuu.

Tapauskohtaisesti halutaan malli tar-
kemmaksi ja näyttävämmäksi sekä vas-
taamaan tarkemmin olemassa olevaa ti-
lannetta. Tällöin mallia täydennetään
mittaamalla ilmakuvilta katot, jolloin ra-
kennusten korkeudet saadaan kohdal-
leen, ja kuvaamalla rakennusten fasadit,
jotka sitten voidaan ”liimata” rakennus-
ten seiniin. Kun sitten vielä pannaan
puut ja pensaat kohdalleen, saadaan jo
aika näyttävät malli, johon voi sijoitella
suunnitelman jos toisenkin. Näin on teh-
ty Helsingissä Kamppi–Töölönlahti-alu-
eella ja Pasilassa.

Maanmittarimaisempi probleemi on
saada koko kantakartan viivapiirros kol-
miulotteiseksi ja sujuvaan jatkuvaan yl-
läpitoon. Koneellisesti voidaan konver-
toida kantakartan korkeustiedot. Muilla
kohteilla ei olekaan sitten z-koordinaat-
tia ja kun kerättävä uusi aineisto tulee
sisään kolmella koordinaatilla niin al-
kaako syntyä soppaa? Millä tavalla gene-
roida kaikille kohteille korkeustieto! Pi-
tääkö kaikki mitata uudelleen? Kanta-
kartan korkeustiedoilla maastomallin
kautta interpoloidut tiedot antavat kyllä
pääosalle kohteita aika epätarkkaa eli
”virheellistä” tietoa.

Keinoja maaston melko tarkkaankin
mallintamiseen löytyy, kuten laserskan-
naus, jota kokeillaan Helsingin itäisellä
alueella. Laserskannauksella saatava da-
tamäärä on valtava ja edellyttää aika-
moista työskentelyä, jotta siitä saadaan
tieto kunnon hyötykäyttöön.

Helsingissä ollaan kuitenkin pääty-

mässä seuraaviin toteuttamistapoihin:
– Kantakartta on jo generoitu kolmiulot-

teiseksi ja siihen kerätään uusi tieto
kolmella koordinaatilla. Vanhan ai-
neiston muokkaaminen on vielä poh-
dittavana. Täytyy pitää myös mieles-
sä, että suuri osa käyttäjistä haluaa
aineiston edelleen kaksiulotteisena.

– Kattava yleinen maastomalli koko
kaupungista saataneen valmiiksi ku-
luvana vuotena.

– Tarkat mallit kattoineen ja fasadei-
neen tehdään tarvittaessa tilaustyönä.

– Laserskannauksen mahdollisuudet
tutkitaan kunnolla ja hyödynnetään
mikäli työ on kohtuullinen.
Kun kartat nyt hallitaan digitaalisesti

ja atk on jossain määrin rationalisoinut
karttojen ajantasaistusta, on luonnolli-
sin etenemistie kohti komiulotteisuutta
eli todellisuuden mahdollisimman hy-
vään mallintamiseen. Tietoyhteiskunnan
kehittymiseen kuuluu tietomäärien kas-
vaminen ja niiden yhä parempi hallitta-
vuus. Tältä osin ei etenemisen suunnas-
sa ole epäilyn sijaa, mutta jos haluttai-
siin, että käyttäjät, nykyiset tai tulevat,
olisivat valmiit maksamaan tiedoista asi-
allisen korvauksen, niin eipä taida olla
toivoa!


