Kaavojen tietomallityö ja uusien
lähtötietoaineistojen hyödyntäminen
Metsävaikutusten arvioinnin kehittäminen kaavoituksessa – 10.12.2018
Topi Tjukanov, ympäristöministeriö
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Maankäyttöpäätökset-hanke

Hankeaika: 2017-2019

Edistää maankäytön ja rakentamisen suunnittelun digiloikkaa
1.

Miksi Maankäyttöpäätökset-hanke?
• Nykyisin maankäyttöä koskeva tieto
tuotetaan ja ylläpidetään monin eri
tavoin kunnissa ja maakunnissa.
• Tieto on siiloutunut eri toimijoiden
välille, eikä tietoa voida hyödyntää
yhteisesti sähköisessä muodossa.
• Suurin osa
maankäyttöpäätöstiedosta ei ole
saatavilla koneluettavassa
standardissa muodossa.
Tarvitaan yhteiset tiedon rakenteet ja
toimintatavat

2.

Hankkeen tavoitteet
• Kehittää maankäyttö- ja rakennuslain
uudistuksen digiloikkaa erityisesti
edistämällä alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmän digitalisaatiota.
• Luodaan suuntaviivat
maankäyttöpäätösten tietomallien
saattamiseksi koneluettavaan ja
kansainväliset standardit täyttävään
muotoon.
• Luodaan asemakaavan tietomalli ja uusi
pohjakarttakonsepti.
• Auttaa kuntia INSPIRE-velvoitteiden
toimeenpanossa.

3.

Tulevaisuuden digikaavoituksen visio
• Ohjaus ja valvonta automatisoituvat.
• Suunnittelu on demokraattisempaa ja tietoon
perustuvaa.
• Suunnittelu on tietomallipohjaista.
• Suunnitelma- ja lähtötiedot ovat saatavilla
avointen rajapintojen kautta.
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Kaavojen tietomallityö
Kuntapilotti: Tietomallipohjainen kaava ja kaavan pohjakartta
Toteutus: Sitowise, Trimble, Symetri, AE Partners
Hankeaika: 2018/08 – 2019/06
4

Tietomallirakenne

Tutkitaan ja määritellään
uudistuvan MRL:n mukaista
tietomallipohjaista suunnittelua
viidessä pilottikunnassa.
•

•

Tieto- ja prosessimäärittelyt
asemakaavoitukseen.
Pilottikunnat: Tampere, Kuopio,
Kempele, Lahti, Inkoo

Tarkistettu XMLskeemaluonnos

4 kk

Laatusääntöjen
laatiminen

Digitaalinen
asemakaava-aineisto

Lähtötietotarpeet,
selvitykset

Kuvaustapa,
kaavakartta/-malli,
selostus

Prosessi
Prosessin vaiheiden,
toimijoiden,
tietotarpeiden
kuvaus

V1: Visio uudeksi
kaavoitusprosessiksi
(9/2018)

INSPIREyhteensopivuus

Palaute PTA-työlle

Benchmarkkaus
YIV2015

5 kk

Kuntapilotti

Pohjakartta,
lähtötiedot

kuntapilotointi
Locus, Louhi

Rajapintamäärittely

PTA-pilotointi

•

Tarvitaanko yhteinen paikka josta
kaavat olisivat saatavilla
yhtenäisessä tietorakenteessa?

Hanke käynnistyy

Lehdistötiedote
Internet-sivut
Sidosryhmä- ja
kuntahaastattelut
Avoin visiotyöpaja

Kaavoitusprosessin
pilotointi

Tiedonsiirtopilotit

Työskentely
pilottikunnissa
Tiedonjako ja
keskustelu
verrokkikunnissa
Blogit
Palaute PTA-työlle

Historiatiedon
tallennus

Asemakaavan
lähtötietomallin
määrittäminen

V3a: valmis
tietomallirakenne

4 kk

V2: Kuntapilottien
opetukset
(1/2019)

Mitä hallinnon yhteinen
Paikkatietoalusta voi tarjota
kaavoitukseen?

Vuorovaikutus

Asemakaavaaineiston
määrittäminen

V3b: Ajantasaasemakaavan
tietokokonaisuus

Pilottikuntien yhteinen
työpaja
Kaavoitusprosessin
dokumentointi

Avoin jatkuva
raportointi

Käyttöönoton
toteutuspolku

V3c: valmis uusi
asemakaavaprosessi

Sidosryhmäviestintä
Medianäkyvyys

V4: Tulosseminaari
(5/2019)

Tulosseminaari

Jatkokehitystarpeet ja
seuranta
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Hankkeen kulku
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Tietomallityö pähkinänkuoressa
• Kehitetään yhtenäistä tietorakennetta (asema)kaavoille
• Kaavasta voitaisiin poimia tarvittavat tiedot automaattisesti
• Raportointi, seuranta, pinta-alojen laskenta jne.

• Kansallinen GML SimpleFeatures rakenne, josta helposti johdettavissa
INSPIRE-yhteensopivuus
• Skeema avoimesti kaikkien hyödynnettävissä: https://github.com/YMrakennettu-ymparisto/kaavatietomalli
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Visio tietomallipohjaisesta asemakaavaprosessista
Pilotoidaan asemakaavaprosessin
eri vaiheita
Kuntien tuottama digitaalinen
kaavatieto noudattaa standardoidun
tietomallin mukaista muotoa

Kuntien tuottamat kaavatiedot
saatavilla kansallisten
tietopalveluiden kautta
Kaikki kaavasovelluksia kehittävät ja
ylläpitävät toimittajat tuottavat
standardoidun tietomallin mukaista
kaavatietoa
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Uudet lähtötietoaineistot
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Uudet lähtötietoaineistot
• Selvitysten ja lähtöaineistojen kertakäyttöisyys on selkeä haaste
• Kuntapilotissa kehitteillä kaavan lähtötietomalli
• Perustuu YIV 2015 lähtötietomalliin

• Tarkastelussa KMTK-aineiston hyödyntäminen kaavan pohjakarttana
• Miten kantakartta ja KMTK suhtautuvat toisiinsa?

• Inkoon kuntapilotissa tarkastelussa 360-kuvien, uusien
laserkeilausaineistojen ja viistoilmakuvien hyödyntäminen
kaavoituksen lähtötietona
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Toteutuneen maankäytön tulevaisuuden
tietopohja (TOMAATTI)
• Toteuttajina SYKE & YM
• Hankeaika 2018/08 – 2018/12
• Tutkimuskysymksiä
• Mitä tietoja alueidenkäytön suunnittelu tarvitsee lähtötietoina ja millaisia
aineistojen tulisi olla?
• Mitä muita käyttötarpeita rakennetun ympäristön tiedoille on kaavoituksen
lisäksi, esim. kaupunkipolitiikan tarpeet huomioiden?
• Mikä on kaavan pohjakartan ja kaavan lähtötietojen välinen suhde?
• Mitä tilastotietoja tarvitaan?
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Lista nykyisistä aineistoista

Luokittelu
Aineiston nimi
Maankäyttö ja -peite
Maastotietokanta
Kansallinen maastotietokanta
Corine land cover (2012)
Kuntien kantakartat
Taustakartat
Peruskartta
Maastokartta
Merikartta
OpenStreetMap

Ylläpitäjä/Omistaja Jakelija?
Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos
SYKE
Kunnat/MML

• Tunnistettuna lähes sata eri tietoaineistoa
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi
Omistaja
Jakelija
Tarkkuustaso
Lisenssi / käyttöehdot
Kattavuus
Ajantasaisuus
…

Yhdyskuntarakenne
Väestöruutuaineistot 1x1 km
Väestöruutuaineistot 5x5 km
Taajamat
Asuinalueet
Kylät ja pienkylät
Taajamien lievealueet
Kaupunkiseudut
Harva ja tiheä taajama-alue
Yhdyskuntarakenteen
vyöhykkeet
Kaupunki-maaseutu
-luokitus
Kauppa ja palvelut
Oppilaitokset
Päivittäistavarakaupat
Vähittäiskauppa
Keskusta- ja kaupan alueet
Liikkuminen ja liikenne
Digiroad
Rataverkko
Rautatieliikennepaikat
Tieluokittelu
Nopeusrajoitus
Kevyen liikenteen väylä
Liikenne-taajama
Luonnonvarat
Maaperä
Kallioperä
Pohjavesialueet
Kaivokset
Mineraaliesiintymät
Monilähteisen valtakunnan
metsien inventoinnin (MVMI)
kartta-aineistot

Saavutettavuus
Vallu-järjestelmän linjaautoreitit
Liikenneviraston liikennedata
(Digitraffic)?
Pääkaupunkiseudun matkaaikamatriisi 2015
Pääkaupunkiseudun matka-CO2matriisi 2015
Oppilaitosten
saavutettavuusvyöhykkeet
Päivittäistavarakauppojen
saavutettavuusvyöhykkeet
Maankäytön rajoitukset
Maasto- ja vesiliikenteen
rajoitusalueet
Luonnonsuojelu- ja erämaaalueet
Natura-alueet
Rakennussuojelu (ELYt)
Puolustusvoimien suoja-alueet
Vesialueiden aineistot
Väylät
Merikarttaelementit
Energiantuotanto rannikolla
Jätevedenpuhdistamot
Kalankasvatus
Läjityskohteet rannikolla
Merihiekan- ja soranottoalueet
Rannikon suunnitteilla olevat
tuulivoimalat 2015
Rannikon toiminnassa olevat
tuulivoimalat 2015
Ruoppaukset rannikolla ennen
vuotta 2012
Ruoppaukset rannikolla vuonna
2012 ja sen jälkeen
Ruoppaukset rannikolla, vuosi ei
tiedossa
Satamat
Teollisuus rannikolla
Ydinvoimalat
Laajat ja matalat lahdet
Laguunit
Syvyysmalli
Ympäristöhäiriöt
Tulvariskialueet
Tulvariskiruudut
Tulvavaaravyöhykkeet

VRK

Rakennukset,
huoneistot +
omistajatiedot
ARA:n käyttö- ja
luovutusrajoituste
n alaiset
Tilastokeskus Tilastokeskuksen Soveltuu
yritysrekisteriin
teollisten
perustuva
toimipaikkojen
toimipaikkasijaintien
MML
Kiinteistöjaotus,
kiinteistötunnukse
t. Kiinteistön
sijainti
kiinteistörekisteri
kartalla.
Kiinteistöjen ym.
rekisteriyksiköide
n rajat, rajamerkit

VTJ/VRK 6/2015, ARA SYKE, Liiteri

Tuotanto- ja teollisuuslaitokset Tilastokeskus

Kiinteistörekisterikartta

MML

Metatiedot

Rasteri Vektori

Kattavuus

Tarkkuus/mittakaavaSaatavuus

Käytön rajoitukset (maksullisuus,
Ajantasaisuus/päivityssykli
tietosuoja,
Latauspalvelu
rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi tms.)

Katselupalvelu Asemakaava
YleiskaavaMaakuntakaava

x

Valtakunnallinen 1:10 000 - 1: 20 000 Perustiedot avoin, maksuton. Yksityiskohtaisempi
Ylläpito jatkuvaa
tietosisältö maksullinen.

x

Valtakunnallinen

1:700 - 1:20 000

x

x

Liiteri, viranomaiskäyttöön
Käyttö sallittu viranomaistehtävien
Ylläpito jatkuvaa,
hoitamiseen
vuosittain. Liiterissä viranomaisille, joilla on Liiteri-sopimus.
https://liiteri.ymparisto.fi/
x
x

x

x

http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/f6f81412-297e-45f9-ace3-bf3b1bb52a9f
Valtakunnallinen
1:10 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/f6f81412-297e-45f9-ace3-bf3b1bb52a9f
vuosittain.
https://liiteri.ymparisto.fi/
x
x
x

http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/089ca80a-9e23-46a7-8a2e-dc680437af7e
x Valtakunnallinen
1:5 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
x
x
x

Tilastokeskus
Tilastokeskus
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE

Tilastokeskus
Tilastokeskus
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE
SYKE

Tilastokeskus
Tilastokeskus
Tilastokeskus
SYKE

Tilastokeskus, SYKE
Tietoja Tilastokeskuksen
Mukana
oppilaitosrekisteristä.
peruskoulut,
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={7753FF3C-D1E8-453A-B3F1-8412A2AD1CD1}
peruskouluasteen erityskoulut,
x Valtakunnallinen
lukiot ja perus- ja lukioasteen
1:20 000koulut avoin,
sekä näiden
maksutonKäyttöoikeus
oppilasmäärät koko
on Suomesta.
seuraavilla
Ylläpito jatkuvaa,
tahoilla:-ympäristöministeriö
vuosittain.
(YM), Suomen ympäristökeskus (SYKE),
https://liiteri.ymparisto.fi/
Asumisen rahoitusx
jaxkehittämiskeskus
x
(ARA), aluehallintovirastot (AVIt) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökesku
Tilastokeskus, SYKE
Tilastokeskuksen yritysAineisto
ja toimipaikkarekisterin
kokonaisuudessaan
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={2A5BD858-ECAB-4E8B-B3B1-7FD0FE0DA798}
kaikkien
ympäristöhallinnon
myymälöissä
xkäytössä.
tapahtuvan
Valtakunnallinen
Julkisiin
vähittäiskaupan
internet-palveluihin
1:20toimialojen
000
tuotettu
avoin,
toimipaikat.
maksutonKäyttöoikeus
neljä osa-aineistoa: Päivittäistavarakaupat
on seuraavilla
Ylläpito jatkuvaa,
tahoilla:
(laaja
-ympäristöministeriö
vuosittain.
tietosisältö), Päivittäistavarakaupat,
(YM), Suomen ympäristökeskus
Erikoiskaupat (SYKE),
sekä
https://liiteri.ymparisto.fi/
Moottoriajoneuvokaupat
Asumisen rahoitusx
jaxkehittämiskeskus
ja huoltamot.
x
(ARA), aluehallintovirastot (AVIt) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökesku

Liikennevirasto
Liikennevirasto
Liikennevirasto
Liikennevirasto
Liikennevirasto
Liikennevirasto
Liikennevirasto

LiikennevirastoSisältää tieverkon keskilinjageometriathttp://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/34155a94-b58b-4ad0-87e6-f96d2db0f3ba
sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja.
x Valtakunnallinen
1:10 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
LiikennevirastoYksiraiteinen ratalinja-aineisto Liikenneviraston
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/41b95d0a-99cd-4cb7-be57-33723938249c
hallinnoimasta rataverkosta.
x Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
LiikennevirastoPistemäisiä kohteita,
Kuvaa
joissauseimmiten
junat pysähtyvät.
mahdollisen
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/4569bf2d-0a6e-4b29-9b2f-d25f877b08b0
asemarakennuksen
x sijaintia.
Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
LiikennevirastoLiikenneviraston ylläpitämä maantieverkko
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/d4ac4175-7123-4a52-9a3b-05160c7a8af1
toiminnallisesti luokiteltuna.
x Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
LiikennevirastoPysyvät nopeusrajoitukset
Kattaa Liikenneviraston
tieosuudellehttp://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/501a8f6b-7d6b-47d7-94fd-778f5263dee7
merkittynä.
ylläpitämän maantieverkon
x Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
LiikennevirastoPolkupyörätiet ja jalkakäytävät, jotka sijaitsevat
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search;jsessionid=1fyf8baoa58so1fba894hgijhl#/metadata/ce69fd05-ebe8-4433-8fdc-c107c81d2e9b
yleisen tien suuntaisesti
x Valtakunnallinen
siten, että niiden voidaan
1:20katsoa
000 hoitavan
avoin,kyseisen
maksuton
tien kevyen liikenteen.
Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
LiikennevirastoTieosuudet, jotka kiinteistörekisteristä http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/cd01e37d-0eb0-40bd-9f54-2547678815f5
lasketun tilastollisen taajaman
x raja
Valtakunnallinen
sulkee sisäänsä.
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/

SYKE

Väestömäärä 1 km xSoveltuu
1 km -ruuduittain,
väestöjakauman
viitevuoden
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/a901d40a-8a6b-4678-814c-79d2e2ab130c
tarkasteluun
viimeisenä
ja erilaisten
päivänä
x ikäryhmittäin.
alueellisten
Valtakunnallinen
analyysien tekemiseen.
1:1 000
Alle
avoin,
10 asukkaan
maksuton
ruuduista ilmoitetaanYlläpito
vain väestömäärä.
jatkuvaa,http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/a901d40a-8a6b-4678-814c-79d2e2ab130c
vuosittain.
https://liiteri.ymparisto.fi/
x
x
x
Väestömäärä 5 km xSoveltuu
5 km -ruuduittain,
väestöjakauman
viitevuoden
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search;jsessionid=1jbywxnabpzgp1ahgp4stizizt#/metadata/5c938855-d6ca-40ed-aa9e-cf104f9563fc
tarkasteluun
viimeisenä
ja erilaisten
päivänä
x ikäryhmittäin.
alueellisten
Valtakunnallinen
analyysien tekemiseen.
1:1 000
Alle
avoin,
10 asukkaan
maksuton
ruuduista ilmoitetaanYlläpito
vain väestömäärä.
jatkuvaa,http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search;jsessionid=1jbywxnabpzgp1ahgp4stizizt#/metadata/5c938855-d6ca-40ed-aa9e-cf104f9563fc
vuosittain.
https://liiteri.ymparisto.fi/
x
x
x
Suomen virallinen taajamarajaus
Yhdyskuntarakenteen
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={CB02E608-6E6B-417E-87DA-BD7C8CB53712}
jakaminen taaja- ja haja-asutukseen
x Valtakunnallinen
on yksi valtakunnallisen
1:100 000
yhdyskuntarakenteen
avoin, maksuton
seurannan perusjaoista.
Ylläpito jatkuvaa,http://www.syke.fi/avointieto
vuosittain.
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
Taajamien asutut alueet,
Asuinaluerajaus
jaettu kolmeen
on http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={E4DBC005-823B-469F-9AAB-51450438F41A}
valtakunnallinen
luokkaan talotyypin
tilastollinen
ja rakentamisen
x aluerajaus.
Valtakunnallinen
tehokkuuden mukaan.
1:100 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,http://www.syke.fi/avointieto
vuosittain.
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
YKR-aluejaon kylät jaYhdyskuntarakenteen
pienkylät
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={802F4259-8AB3-473A-810C-FA3BE4FE5C92}
kuvaamista ja muutoksen seurantaa
x Valtakunnallinen
varten kehitetty yhdyskuntarakenteen
1:100 000
avoin, maksuton
elementtejä kuvaava aluejako.
Ylläpito jatkuvaa,http://www.syke.fi/avointieto
vuosittain.
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
Taajamille muodostettu
Lievealueet
yhden kilometrin
perustuvat
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={64764F78-0F35-438B-9EA4-FDAC3384840D}
lievealue
SYKEssä laadittuun
(taajaman taajamarajaukseen.
reunasta
x ulospäin).
Valtakunnallinen
1:100 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,- vuosittain.
https://liiteri.ymparisto.fi/x
x
Kaupunkiseutu muodostuu
Rajattu SYKEssä
suurimpien
yhdyskuntarakenteen
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={29205135-177D-4244-ABF3-BEE74782E567}
kaupunkikeskustenseurannan
keskustaajamasta,
xtarpeisiin.
Valtakunnallinen
siihen fyysisesti ja1:100
toiminnallisesti
000
avoin,
tiiviisti
maksuton
liittyvistä lähitaajamista sekä
Ylläpito
näitäjatkuvaa,
ympäröivästä
http://www.syke.fi/avointieto
5 v. välein.
lievealueesta.
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
Taajamarajaus jakautuu
Rajattu
tiheään
SYKEssä
taajama-alueeseen
yhdyskuntarakenteen
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={674D6DB4-5FD9-434A-855F-F51316704630}
ja harvaan
seurannan
taajama-alueeseen.
xtarpeisiin.
Valtakunnallinen
1:100 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,http://www.syke.fi/avointieto
vuosittain.
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
Muodostettu luokittelemalla
Rajattu SYKEssä
ja yhdistelemällä
yhdyskuntarakenteen
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={96F338EA-75AF-432C-A780-31A3CDECBDF2}
YKR:n 250 xseurannan
250 metrin
xsekä
ruutuja
Valtakunnallinen
maankäytön
jalankulku-,
ja liikenteen
joukkoliikenne1:100suunnittelun
000 ja autovyöhykkeisiin
avoin,
tarpeisiin.
maksuton keskustaetäisyydenYlläpito
ja joukkoliikenteen
jatkuvaa,http://www.syke.fi/avointieto
tarvittaessa.
palvelutason perusteella.
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
Paikkatietopohjainen
Toteutettu
luokitus, hallinnollisista
jossa Suomen
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BBDD349C3-3656-4B3C-A590-77901C058DA2%7D
alueet
rajoista
luokitellaan
riippumattomalla
seitsemään
x 250
Valtakunnallinen
metrin
alueluokkaan.
tilastoruutujaolla.
1:100 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,http://www.syke.fi/avointieto
tarvittaessa.
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x

Keskusta-alue ja kaupan
Keskusta-alueet
alue rajaukset.
kuvaavat
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={7D2F780B-39D7-4C83-9A2A-C3E3D6534B61}
vuotta 2010 ja keskustojen
x ulkopuoliset
Valtakunnallinen
kaupan alueet
1:100vuotta
000 2012.
avoin,
Rajaukset
maksuton
perustuvat 250 m x 250 Ylläpito
m tilastoruutuihin.
jatkuvaa,http://www.syke.fi/avointieto
epäsäännöllistä.

https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x
https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x

Geologian tutkimuskeskus
Geologian tutkimuskeskus
Maaperän koostumus
Soveltuu
ja rakenne
maankäytön
https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
suunnitteluun, maankamaran
x raaka-aineiden
Valtakunnallinen
1: 20tutkimukseen
000, 1: 200 000,
ja inventointiin,
1: 1 000
avoin,
000 maksuton
ympäristönhoitoon ja tieteelliseen
Ylläpitotutkimukseen.
jatkuvaa,https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
tarvittaessa.
https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
x
x
Geologian tutkimuskeskus
Geologian tutkimuskeskus
Kivilajitiedot aluerajauksina,
Soveltuu kallioperähavaintomineraalisten
https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
raaka-ainevarojen
Valtakunnallinen,
ja kairauspisteet
kartoitukseen,
sekä
tarkimmassa
x olennaiset
kiviaineshuoltoon,
(1:100
tektoniset
1: 000)
100 000,
puutteellinen
havainnot,
1:tieteelliseen
200 000,litologiset
kattavuus
1:1 000
ja
avoin,
soveltavaan
000primäärirakenteet,
maksuton
tutkimukseen,
malmimineraalit
maankäytön
Ylläpito
jasuunnitteluun
metamorfiset
jatkuvaa,https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
tarvittaessa.
jaindeksimineraalit.
ympäristöhallinnon kallioperään liittyviin suojeluohjelmiin.
https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
x
x
SYKE, ELY-keskukset SYKE
Vedenhankintaa varten
Voidaan
kartoitetut
hyödyntää
ja luokitellut
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BF8321822-0A0D-4AC4-81E3-B9E3BE6386A2%7D
maankäytön
pohjavesialueet
suunnittelussa sekä
x pohjaveden
Valtakunnallinen
suojelutehtävissä
1:20 000ja EU:n avoin,
vesipuitedirektiiviin
maksuton
liittyvissä tehtävissä
Ylläpito jatkuvaahttp://www.syke.fi/avointieto
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
Geologian tutkimuskeskus
Geologian tutkimuskeskus
https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
x Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
x
x
Geologian tutkimuskeskus
Geologian tutkimuskeskus
Kaikki Suomen mineraaliesiintymät
https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
x Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
tarvittaessa.
https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
x
x

© LuonnonvarakeskusLuonnonvarakeskus
Kuntakohtaiset metsävara-arviot ja karttamuotoisia
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi
metsävaratietoja,
x
1990-1994;
Valtakunnallinen
2009, 2011, 2013
20m x 20m hila

Ylläpito jatkuvaa,http://kartta.luke.fi/
epäsäännöllistä.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi
x
x

Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/

https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x

LiikennevirastoLiikennemäärä Liikenneviraston
Moottoriajoneuvojen
ylläpitämillä
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search#/metadata/b293f6ee-0cfb-4f9a-be1c-b5bc3007bd68
kokonaismäärä
maanteillä (kpl)
x Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/

https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x

Liikennevirasto

LiikennevirastoLinja-autoreitit

Liikennevirasto

avoin, maksuton

https://julkinen.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/ows?REQUEST=GetCapabilities
x Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton

Helsingin yliopiston Geotieteiden
CSC, Tieteenja
tietotekniikan
maantieteen
Matka-aika- keskus
ja
laitos
etäisyystiedot kävellen, joukkoliikenteellä
https://etsin.avointiede.fi/dataset/urn-nbn-fi-csc-kata20170314114711009417
ja autolla kaikista
Pääkaupunkiseutu
pääkaupunkiseudun1:100
YKR-ruuduista
000
avoin,
kaikkiin
maksuton
pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin

x

x

Helsingin yliopiston Geotieteiden
CSC, Tieteenja
tietotekniikan
maantieteen
Tiedot liikkumisesta
keskus
laitos aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä
https://etsin.avointiede.fi/dataset/urn-nbn-fi-csc-kata20170717171715096876
ja kulkuneuvolla
x Pääkaupunkiseutu
ajetuista matkan pituuksista
1:100 000
joukkoliikenteellä
avoin, maksuton
ja henkilöautolla kaikista pääkaupunkiseudun
http://www.mapple.fi/
YKR-ruuduista kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin
http://www.mapple.fi/ x
SYKE
SYKE
Oppilaitoksille (ala-asteet,
Etäisyydet
yläasteet
linnuntietä
ja http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={64764F78-0F35-438B-9EA4-FDAC3384840D}
lukiot) on muodostettu 250, 500,
x 1Valtakunnallinen
000, 2 000, 3 000 ja 5 000
1:20
metrin
000 etäisyysvyöhykkeet
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,- vuosittain.
https://liiteri.ymparisto.fi/
x
x
SYKE
SYKE
Päivittäistavarakaupoille
Etäisyydet
on muodostettu
linnuntietä
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={64764F78-0F35-438B-9EA4-FDAC3384840D}
250, 500, 1 000, 2 000, 3 000xja 5 000
Valtakunnallinen
metrin etäisyysvyöhykkeet
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,- vuosittain.
https://liiteri.ymparisto.fi/
x
x

x

http://www.mapple.fi/

http://www.mapple.fi/

x
x

SYKE, ELY-keskukset

SYKE
Maastoliikennelain ja
Väylärajoituksia
vesiliikennelain
koskevan
nojalla
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={01A88DB7-7672-4671-95C4-3CD2AEAC5A99}
asetetut
paikkatietoaineiston
liikennerajoitukset
ylläpitovastuu
x Valtakunnallinen
on Liikennevirastolla
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttp://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot
https://liiteri.ymparisto.fi/
x
x
x
SYKE, Metsähallitus, ELY-keskukset
SYKE
LuonnonsuojelulainMyös
nojalla
luonnontilaisina
tai asetuksella
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={2627E9FE-B657-48E1-A98D-000D4CD5CA38}
säilytettävät
valtion maillejatai
osittain
lääninhallituksen
luonnonmukaisesti
x Valtakunnallinen
päätöksellä
käsiteltävät
yksityismaille
1:20
laaja-alaiset
000perustetut
avoin,
erämaa-alueet
luonnonsuojelualueet
maksuton
Ylläpito jatkuvaahttp://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
x
SYKE (osittain ELY-keskukset)
SYKE
Suomen Natura2000-verkoston kohteethttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={36FA93DC-F156-427E-973E-E83F7AFC6306}
sekä lisäksi syyskuussa 2016 kuultavana
x Valtakunnallinen
olleet täydennyskohteet
1:20 000 (Ehdotus
avoin,
Suomen
maksuton
Natura 2000-verkostoehdotuksen
Ylläpito jatkuvaahttp://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot
täydentämisestä)
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
x
SYKE, ELY-keskukset SYKE
Lailla rakennusperinnön
Myössuojelemisesta
vireillä olevathttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={1500436E-FD0E-4560-A933-847F16EFCC94}
sekä
ja sitä
hylätyn
edeltäneellä
päätöksen
rakennussuojelulailla
saaneet
Valtakunnallinen
x kohteet ja(ei
suojellut
alueet
Ahvenanmaa)
kohteet
1:500 -ja1:2000
alueet avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
x
x
x
Suomen ympäristökeskus, Merenkulkulaitos
Puolustusvoimien suoja-alueet
Valmistettu SYKEssähttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B61D3FA7B-D8AC-40BA-A552-9FCED8F87375%7D
merenkulkulaitoksen aineistosta
Valtakunnallinen
x
(merialueet)
1:10 000 - 1:4 000 000
Ympäristöhallinnon Ylläpito
käyttöönjatkuvaa,
/ tehtävien
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
tarvittaessa
tueksi
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x

Liikennevirasto

LiikennevirastoViralliset vesiväylätiedot
Väyläomaisuuden
ja merenkulun
hallintaan
http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fin/catalog.search;jsessionid=1wkylujjbmv8r19sd989dlr09s#/metadata/76cab44a-0900-4e6a-816f-0883ca8cefc0
turvalaitteiden
tarkoitettua
tiedotperusrekisteritietoa
x Valtakunnallinen
1:20 000
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
viikottain

https://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
x
x
x

Suomen ympäristökeskus,
SYKE ELY-keskukset
Ympäristökuormitustietoja
Aineisto1970-luvulta
sisältää myös
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B9707160B-8B54-48DB-9151-4A41FD46D159%7D
lähtien
biokaasulaitokset Kokoxrannikko, 5-10 km sisämaahan
1:10 000 - 1:4 000 000julkinen
Aineisto on haettu
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
VAHTI:sta 25.2.2016
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Suomen ympäristökeskus,
SYKE ELY-keskukset
Ympäristökuormitustietoja
Ei sisällä1970-luvulta
jätevesipuhdistamoiden
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BCE26C069-1F54-4F78-8FE2-A1C025E8C9E8%7D
lähtien
purkupisteitä
Kokoeikä
xrannikko,
kalankasvatusaineistoa
5-10 km sisämaahan
1:10 000 - 1:4 000 000avoin, maksuton
Aineisto on haettu
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
VAHTI:sta kesäkuussa 2014 ja muokattu 26.2.2016
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Suomen ympäristökeskus,
SYKE ELY-keskukset
Kalankasvatus ja verkkoaltaat
Ympäristökuormitustietoja
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BF4A6DADE-650B-4BA2-8E69-11ED37EC1335%7D
1970-luvulta lähtien
Kokoxrannikko, 5-10 km sisämaahan
1:10 000 - 1:4 000 000avoin, maksuton
Aineisto on haettu
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
VAHTI:sta 25.2.2016
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Suomen ympäristökeskus
SYKE
Vesistötyöt VESTY - Vesistöhankkeet
Järjestelmään pääsee
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BCA4578AC-3B2E-488F-8A0D-C91E470DAE49%7D
Hertta -palvelun kautta
Kokoxrannikko, 5-10 km sisämaahan
1:10 000 - 1:4 000 000avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
tarvittaessa
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Metsähallitus, SYKE Metsähallitus Merihiekan- ja soranottoalueet
Aineisto sisältää viisi
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B46D1A89C-7CE9-420E-B592-4018AC17EEE8%7D
merihiekan- ja soranottoaluetta
x Suomen
Suomenmerialue1:10
rannikolla, AVI:n
000 - myöntämiä
1:4 000 000avoin?
lupa-alueita, joilla
Ympäristöhallinnon
hiekan- ja soranotto
Ylläpito
käyttöön
on käynnissä
jatkuvaa,
/ tehtävien
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
tarvittaessa
tueksi
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x

Suomen ympäristökeskus,
SYKE Suomen Tuulivoimayhdistys
Suunnitteilla olevat
ryAineistossa
tuulivoimalat
voirannikolla
ollahttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B9B856E2E-6F8F-4B9A-8618-9923F238852D%7D
puutteita, sillä jotkut toimijat
Merialueet
x eivät halua
ja n. 10
paljastaa
km sisämaahan
1:10
kaikkia
000tietojaan
- 1:4 000 000avoin?
ja kaikki projektit eivät
Ympäristöhallinnon
välttämättä ole Lähtöaineistoa
tulleet
käyttöön
Suomen
/ tehtävien
päivitetään
Tuulivoimayhdistys
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
tueksitarvittaessa
ry:n tietoon
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x

Suomen ympäristökeskus,
SYKE Suomen Tuulivoimayhdistys
Toiminnassa olevatrytuulivoimalat
Aineistossa voirannikolla
ollahttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B9B856E2E-6F8F-4B9A-8618-9923F238852D%7D
puutteita, sillä jotkut toimijat
Merialueet
x eivät halua
ja n. 10
paljastaa
km sisämaahan
1:10
kaikkia
000tietojaan
- 1:4 000 000avoin?
ja kaikki projektit eivät
Ympäristöhallinnon
välttämättä ole Lähtöaineistoa
tulleet
käyttöön
Suomen
/ tehtävien
päivitetään
Tuulivoimayhdistys
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
tueksitarvittaessa
ry:n tietoon
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Suomen ympäristökeskus,
SYKE ELY-keskukset
Ruoppaukset ennenVESTY:n
v. -12 (VESTY)
kaikki ruoppaushttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b1A50B09C-2DEF-46C0-8664-19A3A5BF89CE%7d
sekä niitto- ja ruoppauspisteet,
Merialueet
x
ja
jotka
n. 2 osuvat
km sisämaahan
Suomen
1:10 000 -rannikolle
1:4 000 000avoin, pyydettävissä
Ympäristöhallinnon
(Lasse Järvenpää/SYKE)
Ennen
käyttöön
v. -12
/ tehtävien
tueksi

http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x

Suomen ympäristökeskus,
SYKE ELY-keskukset
Ruoppaukset v. -12 ja
VESTY:n
sen jälkeen
kaikki(VESTY)
ruoppaushttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b1A50B09C-2DEF-46C0-8664-19A3A5BF89CE%7d
sekä niitto- ja ruoppauspisteet,
Merialueet
x
ja
jotka
n. 2 osuvat
km sisämaahan
Suomen
1:10 000 -rannikolle
1:4 000 000avoin, pyydettävissä
Ympäristöhallinnon
(Lasse Järvenpää/SYKE)
Ylläpito
käyttöönjatkuvaa,
/ tehtävien
- tarvittaessa
tueksi

http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x

Suomen ympäristökeskus,
SYKE ELY-keskukset
Ruoppaukset joidenVESTY:n
vuosi eikaikki
tiedossa
ruoppaushttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7b1A50B09C-2DEF-46C0-8664-19A3A5BF89CE%7d
sekä niitto- ja ruoppauspisteet,
Merialueet
x
ja
jotka
n. 2 osuvat
km sisämaahan
Suomen
1:10 000 -rannikolle
1:4 000 000avoin, pyydettävissä
Ympäristöhallinnon
(Lasse Järvenpää/SYKE)
Ylläpito
käyttöönjatkuvaa,
/ tehtävien
- tarvittaessa
tueksi
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Suomen ympäristökeskus,
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukset
Satamat
ELY(VAHTI) Lupien ja päästöjenhttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BD1539BE1-7A48-4CC8-AEC9-B32C7650A399%7D
seurantaa varten
x Koko meren rannikko
1:10 000 - 1:4 000 000avoin, maksuton
?
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Suomen ympäristökeskus,
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukset
Rannikon
ELY teollisuusOsa
5-10valvonta
km sisämaahan
ja kuormitustietojärjestelmä
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BBDBE0944-5B2C-4CE8-A404-34B8292DF808%7D
Meren
VAHTIa
rannikkoalueet
x
5-10 km1:10
sisämaahan
000 - 1:4 000 000avoin, maksutonTarkoitettu ELY:n yl-alueen
Aineisto(ympäristöon haettu
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
VAHTI:sta
ja luonnonvarayksikkö)
25.2.2016
valvojille, AVI:en ympäristölupahakemusten
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
xkäsittelijöiden
x
sekä kuntien
x
lupakäsittelyn ja -valvonnan tehtäviä hoitaville virkamiehille, muodostaa po
Suomen ympäristökeskus,
Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukset
Ydinvoimalat
ELY
Osa valvonta ja kuormitustietojärjestelmä
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BD1539BE1-7A48-4CC8-AEC9-B32C7650A399%7D
VAHTIa
x
Koko maa 1:10 000 - 1:4 000 000avoin, maksutonTarkoitettu ELY:n yl-alueen
Ylläpito(ympäristöjatkuvaahttp://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat
ja luonnonvarayksikkö) valvojille, AVI:en ympäristölupahakemusten
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
xkäsittelijöiden
x
sekä kuntien
x
lupakäsittelyn ja -valvonnan tehtäviä hoitaville virkamiehille, muodostaa po
Metsähallitus, SYKE SYKE
Mahdolliset laajat matalat
Luontodirektiivin
lahdet
kansallisessa
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B6655C0FA-9562-4015-B97A-0D07A19CF72C%7D
raportoinnissa 2013
x käytetty
Kaikki merialueet1:10
aineisto, joka kuvaa
000 - 1:4
luontodirektiivin
000 000avoin, maksutonYmpäristöhallinnon
luontotyypin Laajat matalat lahdet
Ylläpito
käyttöön
(1160)
jatkuvaa,
/ tehtävien
mahdollisia
http://www.syke.fi/avointieto
tarvittaessa
tueksi
esiintymiä
(viimeist.
Suomessa
2019)
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Metsähallitus, SYKE SYKE
Mahdolliset rannikon
Sisältää
laguunit
vuoden 2013
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B74345ACE-9D96-4A52-9E2F-7E8FE38C7809%7D
Luontodirektiiviraportointia
Kaikki rannikkoalueet,
x varten tuotetun
alle 2,5 m
aineiston
mpy
1:10
olevat
000
Luontodirektiivin
- laguunit
1:4 000 000avoin,
luontotyypistä
maksutonYmpäristöhallinnon
Rannikon laguunitYlläpito
käyttöön
(1150) jatkuvaa,
/ tehtävien
http://www.syke.fi/avointieto
tarvittaessa
tueksi
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
x
Suomen ympäristökeskus
SYKE
VELMU syvyysmalli Suomen merialueethttp://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B16329288-9ABA-4563-906F-9A121F1FF18A%7D
kattava aineisto, jokax kuvaa mallinnettua
Koko merialue
syvyyttä
(Itämeri)
1:10
(m) 000
20m- resoluutiolla
1:4 000 000avoin, maksutonYmpäristöhallinnon Ylläpito
käyttöönjatkuvaa,
/ tehtävien
http://www.syke.fi/avointieto
tarvittaessa
tueksi
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_9_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparist
x
x
SYKE, ELY-keskukset SYKE
SYKE
SYKE, ELY-keskukset SYKE

Luokiteltavat ja epävarmat (kuuluvatko mukaan?)
Liiterin Poroharava-aineistot?
SYKE, LUKE
Ranta-alueet
SYKE, Maanmittauslaitos
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet
SYKE
Suokasvillisuusvyöhykkeet
SYKE
Maa-aineistenottoluvat
SYKE
Maailmanperintökohteet
Muinaisjäännösrekisterikohteet
Rakennettu kulttuuriympäristö
Kansalliset kaupunkipuistot
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet
Hallinnolliset alueet?

Kommentit

Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos
Koko Suomen kattava
Sarjassa
maastoa
on kuvaava
myös yleistettyjä
aineisto tuotteita aina
x 1:8 000
x 000Valtakunnallinen
asti (vektori:
1:10 000
1:4 (rasteri),
500 000 asti)
1:100 000 (vektori)
avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaa,https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
osa teemoista 5-10 v. välein
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintap
x
x
x
Liikennevirasto
LiikennevirastoMerikartassa kuvataan
Avoimena
meri- jadatana
vesialueiden
julkaistu
pohjanmuodot
1:50 000 aineisto,
sekätarkempia
rantaviivat,
Merialueet
mm.
vesiväylät,
viralliset
ja suuret
satamat,
merikartat
järvet
1:50
esteet
ja
(maksullinen)
000
vesiväylät
jne. sekä
avoin,
navigoinnin
maksutonapuna
(tarkemmat
käytettävät
viralliset
kohteet.
Ylläpito
ovat maksullisia)
jatkuvaahttps://julkinen.liikennevirasto.fi/oskari/
https://julkinen.liikennevirasto.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities
x
x
Open Street Map Foundation
Open Street Map
Peruspaikkatiedot,
Foundation
pääpaino
Käyttäjäyhteisö
reitti- ja
ylläpitää,
väylädatassa
hyvä ajantasaisuus
(tiet, radat,
(x) palvelut
x jne...)
Valtakunnallinen (maailmanlaajuinen)
1:10 000 - 1:20 000 avoin, maksuton
Ylläpito jatkuvaahttps://wiki.openstreetmap.org/wiki/Downloading_datahttps://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
x
x
x

Rakennukset ja kiinteistöt
Rakennus- ja huoneistorekisteri VTJ/VRK 6/2015
(RHR)
ARA rakennukset

Tietosisältö?

Maanmittauslaitos
Maastoa kuvaava aineisto. Mm. liikenneverkko,
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fin&metadata=ddad3347-05ca-401a-b746-d883d4110180
rakennukset ja rakenteet,
x Valtakunnallinen
hallintorajat, nimistö,
1:5 000
maankäyttö,
- 1:10 000 vedet
avoin,jamaksuton
korkeussuhteet.
Tiestöä ja nimistöä
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain
https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintap
sekä muita
x elementtejä
x
noin
x 5 - 10 vuoden välein.
Maanmittauslaitos
Peruspaikkatiedot
(?)
avoimina
Tekeillä KMTK-hankkeessa
koko yhteiskunnan käyttöön. Erityinen painotus
Valtakunnallinen
3D-aineistoihin.
1:5 000 - 1:10 000 ? avoin, maksuton
SYKE
Koko Suomen maankäyttöä
Eri tarkkuustason
ja maanpeitettä
aineistot
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={A58329D8-3ED0-47B8-B789-3095EE55C255}
kuvaava
kansainväliseen
aineistox (karkeampi)
x Valtakunnallinen
ja valtakunnalliseen1:100
(tarkempi)
000 käyttöön.
avoin, maksuton
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
http://www.syke.fi/avointieto
(tehty 2000, 2006 ja 2012 tilanteesta, tulossa myös
https://wwwp2.ymparisto.fi/Karpalo/SilverlightViewer.aspx
2018)
x
x
MML (?)
Mm. rakennukset jaKuuluuko
rakenteet,ennemmin
liikenneväylät,
taustakarttoihin?
erilaiset maa- xja vesialueet,
Kuntakohtainen
korkeustiedot (ei
ja nimistö.
kattava)
1:500 - 1:4 000 Kunnilta suoraan,Maksullinen
tai kootusti MML:nVaihteleva
palvelussa KTJ selaintietopalvelun mukainen (ml. hinnoittelu)
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
x
x
x

Vesistö- ja meritulvien
MMM
merkittävät
20.12.2011tulvariskialueet
nimeämät
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={83B57B72-1D1D-4DE4-BC61-180F3EE028AF}
vesistö- ja meritulvien
x merkittävät
Valtakunnallinen
tulvariskialueet.
1:50Alueiden
000
rajauksissa
avoin, maksuton
on otettu huomioon tulvakartoituksen
Ylläpito jatkuvaa,
tarpeet.
http://www.syke.fi/avointieto
tarvittaessa
Tulvariskiruudut kuvaavat
Laskettu
tulvavaara-alueelle
tulvavaaravyöhykkeiden
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B7F0ABF2F-A175-4D9A-A04B-C6514B94D082%7D
sijoittuvaa
sekäasukasmäärää
rakennus-xja huoneistorekisterin
jaValtakunnallinen
rakennuksien kerrosalaa
rakennuspisteiden
1:20
250
000
m ruuduittain
(RHR) päällekkäisanalyysillä
Asukasmääräerikseen
vain viranomaiskäyttöön
Ylläpito
kullekin
jatkuvaa,
tulvan? tarvittaessa
todennäköisyydelle (toistuvuusajalle)
250 m ruuduittain Tulvavaaravyöhykkeet
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={C2B3FC73-060B-4053-BA04-54D86F4DE7E5}
kuvaavat tietyn vedenkorkeuden
x Valtakunnallinen
aiheuttamaa tulvan
1:20 000
peittämää
- 1:100 000
aluetta
avoin,
ja vaaran
maksuton
astetta tietyllä todennäköisyydellä
Ylläpito jatkuvaa,
(toistuvuusaika)
http://www.syke.fi/avointieto
tarvittaessa

kokoamisalueet, aidat, kämpät jne?

http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Index.html?Viewer=Tulvakartat
x
x
?
x
x
x
http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Index.html?Viewer=Tulvakartat
x
x
x

Poronhoitoalue?

SYKE
SYKE
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Mitä tietoaineistoja, työkaluja ja menetelmiä
tarvitaan maankäyttöön liittyvissä tehtävissä?
Tietojen vakiointi ja
yhteismitallistaminen
Tiedon maksuttomuus

Aineistojen laatu ratkaisee

Metatiedot kuntoon

Tietojen
reaaliaikaisuus

Päivityssykli entistä
nopeampaa

13

Mistä aihepiireistä puuttuu tärkeitä
tietoaineistoja?
Tietoa on, mutta sitä ei
osata hyödyntää

Henkilötietojen suoja?

Tiedon jakamisen
kulttuuri puuttuu
Liikenne ja
materiaalivirrat

Kauppa

Palautteet/mielipiteet
Virkistäytyminen?
Kaavojen
toteutuminen

Luonnon
monimuotoisuus

YVA:t ja ympäristöluvat

14

Mitkä ovat ne tehtävät tai tavoitteet, joihin
erityisesti tarvitaan parempi tietopohja?
Tiedolla johtaminen
Tarvitaan parempaa
historiatietoa
Alueidenkäytön
seuranta
Ennakointi
(ilmastonmuutos)

Asukkaiden
osallistuminen

SOTE
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Kaavojen digitoinnin selvitys
Selvityksen välituloksia
Toteutus: Ramboll & Ubigu
Hankeaika: 2018/08 – 2018/12
16

Tausta ja tutkimusmenetelmät
• Osa kunnista aloittanut nykyisten kaavojen digitoinnin, kansallista ohjeistusta digitoinnille ei
ole
• Onko kaavojen digitointiin tarpeen luoda kansallista ohjeistusta tai säädöspohjaa?
• Tiekartta mahdolliselle toteutukselle

Haastattelututkimus

• Yhteensä 25 organisaatiota
• Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit sekä kaikki maakuntien liitot
• Yhteensä 50 asiantuntijaa vastasi näistä organisaatioista

Kyselytutkimus

• Omat Webropol-kyselyt kunnille ja muille sidosryhmille.
• Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin (311), joista 73 vastasi kyselyyn.
• Kyselyn tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva kuntakaavojen digitalisoinnin tilasta ja tavasta.
• Vastaajien lukumäärä kunnan asukasluvun mukaan:
• Muiden sidosryhmien osalta vastauksia 41 kpl.
• Tarkoituksena oli saada kokonaiskuva sidosryhmien näkemyksistä kaavojen digitalisoinnin tilasta ja tavasta.

Kansainvälinen vertailu
• Tanska, Norja, Ruotsi

17

Poimintoja kyselyiden tuloksista - KUNNAT
Voimassa olevien asemakaavojen määrä
•

Vastanneista enimmillään 3 800 kpl / kunta

•

Suomessa asemakaavoja 57 500 (lineaarinen monimuuttujaregressio), aiempi tieto n. 25 000 kpl

Voimassa olevien asemakaavojen ikä
•

pinta-alallisesti 26 % laadittu 70-luvulla tai aiemmin

•

Käsin piirrettyjä asemakaavoja voimassa n. 13 % kaikista, lisäksi 15% vain rasterina

18

Poimintoja kyselyiden tuloksista – MUUT
ORGANISAATIOT
Kaavojen hyödyntäminen ja tarpeet
●

Hyödynnetään jo nyt laajasti; metsäsektori, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset, viranomaistahot, tutkimus,
kiinteistösektori, rakentaminen jne.

Kuinka suuri tarve kehittää yhdenmukaisempaa valtakunnallista digitaalista kaavatietoa (N=42)?

Ovatko kaavatiedot riittävällä tavalla digitaalisina saatavilla (N=43)?

19

Kaavojen digitointi muissa Pohjoismaissa
Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa käsitelty samoja teemoja viime vuodet
Tanskassa kaikki kaavat digitoitu yhtenäiseen valtakunnalliseen tietomalliin ja portaaliin
○ Työ teetettiin Intiassa ja maksoi n. 4 M€
○ Työ haluttiin tehdä hyvin nopeasti, parhaillaan korjataan kiireestä tulleita virheitä
Norjassa on suurimpien kaupunkien kaavoja viety yhteiseen tietomalliin ja portaaliin
○ 2018-2020 seuraavat 160 priorisoitua kuntaa järjestelmään - tähän budjetoitu n. 1 M€
○ Tekniikkana “geosynkronointi” - käytännössä ei ole yhtä valtakunnallista tietokantaa, vaan valtakunnallinen
näkymä, joka koostuu kuntien järjestelmistä rajapintaitse yhteisen tietomallin mukaisesti julkaistuista
kaavatiedoista
Ruotsissa tilanne muistuttaa Suomea.
o Tarve kaikkien kaavojen digitoimiselle tunnistettu - parhaillaan etsitään kustannustehokkainta lähestymistapaa.
On jo tehty yksi lakimuutos, jonka mukaan hallitus tai sen valtuuttama viranomainen voi laatia yhteisiä digitaalisia
standardeja kaavatietoihin ja kaavojen pohjakarttoihin

20

Yhteenveto
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Kaavojen digitoinnille selkeä tarve
•

•
•

•

Digitoinnille tarvitaan yhtenäinen kansallinen tekninen ohjeistus sekä mieluusti jonkinlainen ohjausinstrumentti
(laki, asetus, suositus, tms.)
• Digitointityölle tarvitaan valtion tason resursointia ja ohjausta: YM (+ SYKE), MML
Pitäisi pyrkiä nykyisten ajantasakaavojen kaltaisiin, juridisesti ohjaaviin ajantasaisiin kaavoihin - tämä on kuitenkin
käytännössä hyvin haastavaa ja kallista
Kaavat tulisi olla saatavilla avoimesti paikkatietoformaatissa standardirajapintojen kautta
Tavoitteeksi lainsäädäntö, jossa vain kansallisessa mallissa / indeksissä oleva kaava voi olla lainvoimainen

22

Kaavoituksen lähtötiedot
• Lähtötietojen vakiointi on erittäin haasteellinen tehtävä
• Optimaalinen tiedon jalostusaste vaihtelee merkittävästi

• Kansallisia aineistoja tulee kehittää
• Aineistojen laatuun ja metatietoihin tulee panostaa
• Kattavilla metatiedoilla aineistoista tulee myös löydettävämpiä
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Kaavatietojen koneluettavuus edellyttää vakiointia
Koneluettavuus:
•
•
•
•

Tehostaa yhteistyötä maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa
Säästää aikaa poistamalla manuaalisia työvaiheita
Vähentää virheitä asemakaavan suunnittelussa ja tulkinnassa
Parantaa merkittävästi asemakaavatiedon hyödynnettävyyttä muissa prosesseissa

Mille tasolle kaavamerkinnät ja -määräykset voidaan vakioida?
• Koneluettavuus vaatii yhtenäisiä käsitteitä ja koneen kannalta ymmärrettävää sisältöä -> Miten ns. vapaata
tekstiä tulkitaan koneellisesti ja onko sen sisällyttäminen kaavoihin tarpeellista?

Mikä on kaavan tietosisältö tulevaisuudessa?
• Mikä on suunnittelutietojen, lähtötietojen ja kaavan pohjakartan välinen suhde?
• Miten kaavatiedot linkittyvät muihin maankäyttöpäätöksiin, esim. poikkeamisiin ja rakennuslupaan?
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KIITOS!
Kysymyksiä, kommentteja?
Topi Tjukanov

Maankäyttöpäätökset-hankkeen nettisivut:

Projektiasiantuntija

http://maankaytto.paikkatietoalusta.fi/

Ympäristöministeriö

topi.tjukanov@ym.fi
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