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Maanmittauspäivät 
Satu Taskinen, YM 21.3.2018 

Presenter
Presentation Notes
Hei vaan kaikille! Mä aloittaisin virittämään tähän esitykseen pienellä mietinnöllä, mikä mulla oli noin kuukausi sitten. Multa kysyttiin, että miten selittäisin kaavoituksen lapselle. – Aloin selittämään jotain suunnittelusta, kaavoista ja kunnista ja pysähdyin aika nopeesti…Sitten aloin miettimään että miten ymmärrettävää kaavoitus on nyt? Miltä teistä tuntuis, jos kaavat olisi niin ymmärrettäviä että lapsetkin ymmärtäisi niitä? Tässä hankkeessa ollaan mm. näiden asioiden äärellä ja miten tähän päästäisiin. Mun nimi on Satu Taskinen ja olen projektipäällikkönä tässä Ympäristöministeriön hankkeessa. Mun tehtävänä on mahdollistaa yhdessä teidän kanssa maankäyttö- ja rakennuslain digiloikan tekemistä. 
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Presenter
Presentation Notes
Tässä on kiteytys tästä hankkeesta, joka on siis ympäristöministeriön hanke, jossa kehitetään maankäyttö- ja rakennuslain digiloikkaa. Hankkeen pääpaino on edistää alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän digitalisaatiota erityisesti asemakaavan kautta. Maankäyttöpäätökset on myös osa isompaa Paikkatietoalusta hankekokonaisuutta jota hallinnoi MMM ja koordinoi MML.
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TIETOMALLIPOHJAINEN ASEMAKAAVA JA KAAVAN POHJAKARTTA 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN PROSESSIT JA TIETOARKKITEHTUURI                                    (yhteistyössä KIRAdigin kanssa) 
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KANSAINVÄLISET 
MINIMIVAATIMUKSET 

VALMISTELU 

OPTIOT: RAKENNUSKIELTOJEN JA SUUNNITTELUTARVEALUEIDEN TIETOMALLIT SEKÄ 
YLEISKAAVAN TIETOMALLI 

ASEMAKAAVOJEN TIETOMALLIEN JA RAJAPINTOJEN HALLINTAMALLIT KUNNILLE 

TOTEUTUNEEN MAANKÄYTÖN KANSALLINEN 
AINEISTO 

MAAKUNTAKAAVAN TIETOMALLI 

NYKY
-TILA 

Presenter
Presentation Notes
Tässä kuvassa näkyy kaikki hankkeen projektit, ns. työpaketit. KA: Muodostetaan käsitys nykyisestä ja tulevasta rakennetun ympäristön tiedon kokonaisuudesta ylätasolla sekä tunnistetaan keskeiset yhteentoimivuutta tukevat ydintiedot ja kyvykkyydet. Ensimmäinen versio tästä tavoitetasosta on valmistumassa piakkoin ja tulossa on työpajojen sarja tavoitetasosta. Digitalisaatio säädöstyössä on Ministeriön sisäinen painopistealue vuonna 2018Miten asiat otetaan säädöstyössä huomioonOrganisoidaan yhteistyö muiden ministeriöiden kanssa
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Mitkä ovat hankkeen ajurit? 

Presenter
Presentation Notes
Tämä hanke kuuluu digitalisoidaan julkiset palvelut kärkihankekokonaisuuteen, jossa Julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöiseksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Tämäkin hanke toteuttaa myös mm. kokeilukulttuuria pilotoimalla mahdollisia toimintatapoja.Koneluettava tieto on tulevaisuudessa välttämättömyys: esineiden internet, massadata, robotiikka…Teknologian kehitystä ei pystytä tarkasti ennustamaan  hankkeen tulee mahdollistaa useat eri vaihtoehdot!Inspire-direktiivin tavoitteena on yhteiskäyttöiset paikkatiedot ja yhteinen paikkatietoinfrastruktuuri. Tässä hankkeessa edistetään kolmea teemaa: Maankäyttö (ajantasa-asemakaava, YK, maakuntakaava, maastotietokanta), Aluehallinnan, rajoitusten ja säätelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt aineistot (mm. rakennuskiellot, suunnittelutarvealueet), Suojellut alueet –teeman aineistot (mm. asemakaavojen suojelumerkinnät, muinaisjäännökset, suojeltu rakennusperintö) 



Digikaavoituksen tavoitetasoa 
MAANKÄYTTÖPÄÄTÖKSET JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
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2019-2021 
• Kansainväliset velvoitteet 

täyttävä, koneluettava 
asemakaavan tietomalli 
testattu kuntapilotein ja 
tietomalliehdotukset 
luovutettu MRL 
uudistukseen (2019) 

• Määritetty keskeisten 
maankäyttöpäätösten 
kansainväliset velvoitteet 
täyttävät, koneluettavat 
tietomallit (2020-2021) 

• Määritetty keskeisten 
maankäyttöpäätösten 
elinkaaret ja hallintamallit 
(2019-2021) 
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Digikaavoitus: Tiedon rakenteiden tavoitetasot 

2022 (MRL uudistettu) 
• Kansainväliset velvoitteet 

täyttävät, koneluettavat 
maankäyttöpäätösten 
tietomallit 
hyödynnettävissä 

• Digikaavoitus omaksuttu 
toimivaksi osaksi 
alueidenkäytön 
suunnittelua 

• Tietomalleissa on 
huomioitu elinkaari ja 
hallintamallit ovat selvillä  

• Kunnat, julkisen hallinnon 
toimijat ja yritykset ovat 
tietoisia hallintamalleista 
ja osaavat käyttää näitä 

 
 
 
 

2030 
• Kaikki Suomen 

maankäyttöpäätöstiedot 
ovat rakenteellisia ja 
koneluettavia 

 
 

Presenter
Presentation Notes
2030: Mikä tarkoittaa sitä, että ne on helposti jaettavissa eri toimijoiden saataville ja niiden sisältö voidaan esim. visualisoida eri tavalla eri käyttäjäryhmille ja käyttötilanteisiin.Näihin päätöstietoihin lukeutuu siis myös muita kuin kaavoja, esim. suunnittelutarveratkaisu, rakennuskielto, rakennuslupa.2022: Asemakaavaa Esimerkkinä käyttäen tavoitteena on että meillä on asemakaavan tietomalli, jonka mukaisesti toteutetaan juridisesti sitova tietomallipohjainen asemakaava.Nyt tähän liittyy myös, että Ympäristöministeriö laatii ohjeistuksen miten vanhoja kaavoja voidaan digitalisoida, YM laatii myös kaavatyyppi-koodiluettelot, ja merkinnät- ja määräykset koodiluettelot



2019-2021 
• Testattu onko mahdollista 

siirtyä käyttämään MML:n 
standardimuotoista kansallista 
maastotietokantaa 
kaavoituksessa (2018-2019) 

• Selvitetty tarvitaanko 
tulevaisuudessa vahvistettavaa 
kaavan pohjakarttaa (2018-
2019) 

• Testattu ja määritelty miten 
kuntien omat kaupunkimallit 
tai nykyiset aineistot toimivat 
kaavan pohjakarttana (2018-
2019) 

• Tutkittu nykyisien maankäytön 
suunnittelun aineistojen 
toimivuutta osana digitaalisia 
lähtötietoja sekä tunnistettu 
näiden mahdolliset 
jatkokehittämistarpeet (2018)  
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Digikaavoitus: Kaavoituksen lähtötietojen ja 
suunnitteluprosessin tavoitetasot 

2022 (MRL uudistettu) 
• Formaattiriippuvuus 

vähenee. Tieto 
ylläpidetään vain yhdessä 
paikassa ja se on muille 
hyödynnettävissä 
rajapintojen kautta. 

• Digitaalinen kaava on 
tietotuote, joka voidaan 
esittää minkä tahansa 
sijaintia ilmaisevan 
aineiston päällä 

• Kaikki keskeiset 
kaavoituksen lähtötiedot 
ovat helposti 
hyödynnettävissä ja 
löydettävissä 

 
 
 
 

2030 
• Digikaavoitus on vallitseva 

käytäntö alueidenkäytön 
suunnittelussa, ja 
suunnittelu- ja lähtötieto 
muodostavat yhteisen, 
helppokäyttöisen 
paikkatietovarannon 

• Kaupunkimallit ovat 
laajasti käytössä kunnissa 
ja kaupungeissa 
 

 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Tietomallipohjainen kaava on jo suunnitteluvaiheessa helposti jaettavissa eri toimijoiden saataville. Tietoa ei tarvitse siirtää järjestelmästä toiseen, vaan suunnitelmaa voi helposti peilata kaavoituksen lähtötietoja ja paikkatietoanalyysejä vasten.



KUNTAPILOTTI  
Tietomallipohjainen asemakaava 
ja kaavan pohjakartta 
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• 5 kumppanuuskuntaa (Toimittajaverkosto valitsee kilpailutuksen yhteydessä) 
• Tutkitaan ja määritellään tietomallipohjaista suunnittelua jo käynnistyneen 

kaavaprojektin rinnalla tai suunnittelemalla jo valmistunut kaava 
tietomallipohjaisesti 

• Määritetään asemakaavan tietomallia ja kokeillaan uusia digitaalisia 
aineistoja suunnittelun lähtötietoina 

• Kunta yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa ottaa käyttöön uutta 
asemakaavan tietomallia  

• Ohjelmistotoimittaja kehittää kunnan kanssa asemakaavan rajapintajulkaisua 
• Validointipisteitä, joissa katsotaan että toteutus etenee aikataulussa ja 

viestitään kaikille tahoille toteutuksesta -> yhdessä oppiminen 
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Kuntapilotti 

Presenter
Presentation Notes
Kaikki halukkaat kunnat ja tahot ovat tervetulleita sparraamaan kuntapilottilaisia ja oppimaan siinä rinnalla.



• Kaavoittaminen tuottaa digitaalista kaavatietoa & kaavan käsittelyn 
prosessit ovat digitaalisia 

• Kuntien tuottama digitaalinen kaavatieto noudattaa standardoidun 
tietomallin mukaista muotoa 

• Kaikki kaavasovelluksia kehittävät ja ylläpitävät toimittajat ovat 
päivittäneet sovelluksensa tuottamaan standardoidun tietomallin 
mukaista kaavatietoa 

• Kuntien tuottamat kaavatiedot ovat saatavilla kansallisten 
tietopalveluiden kautta 
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Pilotoitava tavoitetaso 2022 

Presenter
Presentation Notes
Digitalisaatio ei ole mikään itseistarkoitus. Tarkoituksena on suunnitella mm. hyvää ja kestävää elinympäristöä ja mahdollistaa aito vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa. Digikaavoitusta tehdään jo nyt, mutta tässä tehdään tutkimusta, jotta saadaan edelleen parannettua digitaalisia toimintatapoja.Kaavoittaminen tuottaa digitaalista kaavatietoa & kaavan käsittelyn prosessit ovat digitaalisia -> tämän edellytyksenä on standardimuotoiset tiedon rakenteet ja että niitä noudatetaan ja ylläpidetään myös kaavasovelluksissa.Toimittajat ovat saaneet Kuntapilotin aikana ja sen jälkeen tarkkaa tietoa päivittämisen edellyttämistä muutoksista. 



• A osa: Tulevaisuuden 
maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset 
vähimmäisvaatimukset 

• B osa: Tietomallipohjainen asemakaava ja 
kaavan pohjakartta 

• C osa: Tietomallipohjaisen asemakaavan 
rajapintajulkaisu 

• D osa: Maankäyttöpäätöstietojen 
rajapintojen ja tietomallien elinkaaren 
hallinta  

• TP 4: Teknisiä vaatimuksia 
Paikkatietoalustalle 
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Tulevaisuuden digikaavoitus ja kuntapilotti 

Presenter
Presentation Notes
Tämä pilotti on toteutussuunnitelmassa osa isompaa työpakettia (tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä) ja nyt tästä on jo toteutettu tuo A osa, jolla me varmistetaan kansainvälisten standardien toimivuus. Kuntapilotin teknisessä toteutuksessa ohjaa ja sparraa meille jo kilpailutetut toimittajat: He myös toteuttavat D osan pilottiprojektin päätyttyä. Tämäkin on toki vuorovaikutteinen prosessi sidosryhmien kanssa.



Kokonaisuudet: 
1. Asemakaavan tietomalli  

2. Kaavan pohjakartta ja kaavoituksen lähtötiedot 

3. Asemakaavan rajapintajulkaisu 

4. Suunnitteluprosessi ja suunnittelujärjestelmä 

5. Kunnan ja konsultin valitsema tutkimuskysymys 
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Käyttötapaukset:   
1. Uudenlaisten tietojen käyttäminen kaavoituksen lähtötietona 

• MML:n/kunnan pistepilvidata yhtenä lähtötietona  
• Mahdollisesti GTK:n maaperän rakennettavuustietoja 

2. Asemakaavan vireilletulo 
• Kaavan ulkoraja ja siihen liittyvät tiedot julkaistaan 

Paikkatietoalustaan 

3. Asemakaavan luonnoksen tai ehdotuksen nähtäville asettaminen 
sähköisessä muodossa 

• Kaavaluonnos- tai ehdotus julkaistaan Paikkatietoalustassa  

4. Asemakaavan hyväksyminen 
• Kaikki kaavan tiedot julkaistaan Paikkatietoalustaan 

5. Asemakaavamuutoksen hyväksyminen 
• Voimassa olevan asemakaavan tiedot viedään 

Paikkatietoalustaan 
• Kaavamuutoksen tiedot ja muuttuneet alueet päivitetään 

Paikkatietoalustaan 

6. Ajantasa-asemakaavan kokoaminen 

 

- Kaavan muutostietojen toimittaminen Verolle 
- Kaavatietojen toimittaminen Metsäkeskukselle 

 

Presenter
Presentation Notes
Millainen on tulevaisuuden tietomallipohjainen asemakaava? Miten tietomallipohjainen asemakaava visualisoidaan? Tarvitaanko tulevaisuudessa erillistä vahvistettavaa kaavan pohjakarttaa? Miten erilaisia nykyisiä ja uusia kehitteillä olevia suunnittelun lähtöaineistoja (esim. erilliset kunnan teettämät luonto- tai meluselvitykset) voisi hyödyntää tehokkaammin osana kaavan lähtötietoja? Mitkä ovat vaatimukset rajapinnoille uudistetussa maankäyttö- ja rakennuslaissa? Mitkä ovat säästöt tai kustannukset uusille toimintatavoille? Miten tietomallipohjainen asemakaava olisi liitettävissä kunnan käytössä olevaan asianhallintajärjestelmää? 



• Marraskuu 2017: Kansainväliset vähimmäisvaatimukset selvillä 
• Joulukuu 2017: Yritystyöpaja kuntapilotista 
• Tammikuu: Asemakaavan tietomallin luonnoksen työstöä 
• Helmikuu: Kuntakirje Manner-Suomen kuntiin. Kuntailmoittautuminen oli avoinna 

9.3.2018 asti! 

• Maaliskuu: Tarjouspyyntö julkaistu 20.3.2018 (auki n. 30 päivää) 
• Huhtikuu: Tarjouspyyntö sulkeutuu 
• Toukokuu: Hankintapäätös 
• Kesäkuu: Vuoden kestävä kuntapilotointi alkaa 
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Aikataulu 

Presenter
Presentation Notes
Joulukuu: Yritystyöpajassa myös annettiin palautetta ja kehitettiin asemakaavan tietomallin luonnosta ja rajapintatoteutuksia Tammikuu: Tässä mukana Kuntaliitto. Ja nyt seuraavaksi ennen kuin tietomalli viedään pilotteihin niin valittava Toimittaja antaa seuraavan luonnosehdotuksen tietomallista. Ja tässä tilaisuudessa ja sen jälkeenkin voi antaa kommentteja ja kehitysideoita. Kuntakirje: Lähetetty kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, jossa kerrottu tästä hankkeesta, MRL uudistuksesta digikaavoituksen ja kaavoitusjärjestelmän näkökulmasta sekä sitten tietysti tulevasta kuntapilotista. 



 
Satu Taskinen 

Projektipäällikkö 

Ympäristöministeriö 

satu.taskinen@ym.fi 
 

Hankesivut: http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/ 

14 

KIITOS! 
 
Kysymyksiä, kommentteja? 

mailto:satu.taskinen@ym.fi
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