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Hankkeessa tehdään 
• Nykytilan kartoitusta 
• Tiedon määrittelyä 
• Vähimmäisvaatimusten 

määrityksiä 
• Käyttötarpeiden kartoitusta 
• Uuden MRL:n ja digitalisaation 

välistä suhdetta 

Hankkeessa ei tehdä 
• Palveluita 
• Tuotannollisia ratkaisuja 
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Maankäyttöpäätökset -hanke 



• Maankäyttöpäätöstietojen nykytilakartoitus ja maankäyttöpäätösten 
määrittely (Ympäristöministeriö) 

• Kaavatiedot tunnistettiin tärkeimmiksi maankäyttöpäätöstiedoiksi 

• INSPIRE-tilannekuva (Sitowise) 
• Tarkasteltiin KuntaGML:n vastaavuuksia INSPIRE tietomalleihin 
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Vuonna 2017 tehtyjä esiselvityksiä 



• Esiselvitys kuntien digitaalisista maankäyttöpäätöksien kyvykkyyksistä 
(Evolta) 

• Yleiskaavojen osalta INSPIREn edellyttämää WMS-palvelua tarjoaa 5 kuntaa 
(3,5 %) ja WFS-palvelua ei kukaan 

• Ajantasa-asemakaavat laajalti vektorimuodossa, mutta WFS-palveluiden 
kehittäminen vaatii vielä paljon kehitystä 

• 56 % kunnissa ajantasakaavojen ylläpito ulkoistettu konsulteille 

• Rakennetun ympäristön tiedon kokonaisarkkitehtuuri (Siili) 
• Nykytilan kartoitusta tehty, 2018 keväällä edetään tavoitetilan kuvaukseen 
• Toteutetaan KIRA-digin kanssa yhteistyössä päätöstietojen osalta 
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Vuonna 2017 tehtyjä esiselvityksiä 



• Selvitys Suomessa toimivista edistyksellisimmistä ja käytetyimmistä 
alueidenkäytön tietoa kokoavista tietopalvelualustoista  

• Toteuttajana Nosto Consulting, toteutettu KIRA-digin kanssa 
yhteistyössä 

• Tarkastelussa KuntaTietoPalvelu, Liiteri, Lupapiste, Paikkatietoikkuna, 
Lounaispaikka  

• ”Selvityksessä mukana olleista tietopalvelualustoista KTP on ainoa, joka tarjoaa 
tällä hetkellä koneluettavat rajapinnat. Toiminnallisuutta on mahdollista 
hyödyntää Paikkatietoalustan maankäyttöpäätöksiä koskevassa kehitystyössä.” 
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Selvitys alueidenkäytön tietoa kokoavista 
tietopalvelualustoista 



• Johtopäätöksiä selvityksen jatkotyöstä 
• Nykyisellään helposti Paikkatietoalustaan integroitavia 

maankäyttöpäätöstietoja sisältäviä tietopalvelualustoja ei ole (pl. kaupunkien, 
kuntien ja yritysten omat alustat?) 

• Palveluiden hyödynnettävyydestä ei voida tehdä johtopäätöksiä syventymättä 
palveluiden rakenteeseen 

• Tietopalvelujen ja tietopalvelualustojen tarkastelussa on selkeästi erotettava 
puhtaasti tekninen tarkastelu ja hallinnolliset/poliittiset seikat 

• Maankäyttöpäätökset –hankkeessa ei tehdä tietopalveluja, vaan 
keskitytään tiedon määrittelyyn 

• Ei-rakenteellista tietoa mahdotonta jatkojalostaa 
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Selvitys alueidenkäytön tietoa kokoavista 
tietopalvelualustoista 



• Raportti valmistui 12/2017 
• Työn tavoitteet 

• Selvittää maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset 
• Luoda vastaavuustaulukoita ja koodiluetteloita 
• Arvioida kansallisia tietomalleja 

• Toteuttajana Gispo 
• Työn ohjausryhmässä YM, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki, MML 
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Tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen 
kansainväliset vähimmäisvaatimukset 



• Maankäyttöpäätösten keskeiset kansainväliset vähimmäisvaatimukset 
tulevat INSPIRE-direktiivistä 

• Tekniset vaatimukset maankäyttöpäätöksille johdettu OGC:n ja ISO:n 
standardeista. Työssä tarkasteltiin myös esimerkiksi CityGML:n vaatimuksia. 

• Paikkatieto on keskeinen maankäyttöpäätöstiedon tietoelementti 
• Olemassa olevat maankäyttöpäätöstiedot tulisi saattaa INSPIRE-

yhteensopiviksi  
• INSPIRE ei vaadi uuden tiedon keruuta 
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Kansainväliset vähimmäisvaatimukset 



• Kansallinen aineistoluettelo määrittelee mikä aineisto Suomessa on 
ns. INSPIRE-aineisto 

• INSPIRE-tietoaineistoksi tunnistettu paikkatietoaineisto sisältää 
varmasti jotain INSPIRE-tietomallien tietoja 

• Maankäyttöpäätöstietojen keskeisimmät INSPIRE-teemat 
• Maankäyttö (Land Use, LU) 
• Suojellut Alueet (Protected Sites, PS) 
• Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja 

raportointiyksiköt (Area management / restriction / regulation zones & 
reporting units, AM) 
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Kansainväliset vähimmäisvaatimukset 



• INSPIRE-direktiivin toteutuksen vaiheet 
• Aineistojen tunnistus 
• Metatietojen laadinta 
• Katselupalveluiden toteuttaminen 
• Latauspalveluiden toteuttaminen 
• Yhteentoimivuuden varmistaminen 
• Seuranta ja raportointi 

• “Vasta kerätyt ja rakenteeltaan voimakkaasti muutetut 
paikkatietoaineistot”, tulee olla INSPIRE-yhteensopivia heti 
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Kansainväliset vähimmäisvaatimukset 



1. Jos kansallinen INSPIRE-aineisto sisältää INSPIRE-tietomallin 
kuvaamaa tietoa, niin se pitää olla saatavilla INSPIRE-
tietotuotteessa. 

2. Jos INSPIRE-tietomallissa vaaditaan tietoa joka voidaan laskea tai 
muodostaa olemassa olevasta tiedosta, se pitää olla INSPIRE-
tietotuotteessa  Voidable ei ole sama kuin vapaaehtoinen. 

3. INSPIRE-tietomalli on vähimmäisvaatimus INSPIRE-tietotuotteille. 
Aineistojen omistajat ovat vastuussa tietotuotteiden 
muodostamisesta. 
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Kansainväliset vähimmäisvaatimukset 



• KuntaGML-aineiston käyttöön ja sen muodostamiseen sisältyy useita 
teknisiä haasteita 

• Asiakasohjelmien heikko hyödynnettävyys 
• Puutteellinen dokumentointi 

• KuntaGML ei ole INSPIRE-yhteensopiva, eikä vastaavuustaulukoita ole 
• KuntaGML:n maankäyttöpäätöstietoja koskevat tietomallit tulisi suunnitella 

uudelleen huomioiden INSPIRE:n tietomallit ja tekniset vaatimukset.  

• Kunnilla ristiriitaiset mielipiteet KuntaGML:n hyödyistä 
• HAME-hankkeessa tuotettu harmonisoitu aineisto on pääosin 

INSPIRE-yhteensopiva 
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Kansallisten tietomallien arvio 



• Tarvitaan hierarkkinen, kansallinen Kaavatyyppi-koodiluettelo. Kaavan 
vaiheen ilmaiseva koodiluettelo otetaan tarkasteluun 

• Tarvitaan kansallinen koodiluettelo kaavamerkintäpäätösten 
mukaisista merkinnöistä siten, että se sisältää kaikkien kaavatasojen 
mukaiset merkinnät 

• YM tulee tarkastelemaan asemakaavojen suojelumääräysten siirtoa 
PS-teemasta LU-teemaan 

• Kaavojen digitointiin paikkatietomuotoon tarvitaan selkeä ohjeistus 
• Käynnistetty YM:n ehdotuksesta JHS-178 päivitysprosessi kuntien 

paikkatietopalvelurajapinnoista 
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Työstä tehtyjä johtopäätöksiä 



• Kansalliset tarpeet on otettava ensisijaisesti huomioon, mutta 
tietomallia kehitettäessä, on järkevää että kansallisista päätöstiedoista 
on helposti johdettavissa INSPIRE-tietotuotteet 

• Selkeää ohjeistusta tarvitaan digikaavoituksen edistämiseksi 
• Löydöksiä tullaan jatkojalostamaan kuntapiloteissa 
• 13.4. työpaja ajantasa-asemakaavan ylläpitomenetelmistä 

yhteistyössä FLIC:n kanssa 
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Yhteenveto 
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