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KAUPUNKIKEHITYS 2017 
Työkalut kaupunkistrategiasta 3D-kiinteistönmuodostukseen 

Torstai 30.3.2017 
 
9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 
 
9.30 Seminaarin avaus 
 
9.40 Kaupunkistrategian taso – Viiden tähden keskusta 
 Hankejohtaja Tero Tenhunen, Tampereen kaupunki 
 
10.15 Cities Skylines – Miljoonien pelaajien keskusta 
 Toimitusjohtaja Mariina Hallikainen, Colossal Order  
 
10.45 Tauko 
 
11.00 Datan valjastaminen suunnittelijan käyttöön 
 Paikkatietoasiantuntija Antti Ahola, Geosprint Oy 
 
11.25 Yhdyskuntarakenteen tila ja rakennuskannan remonttitarpeet – avoin data visualisoituna 
 Aluetieteilijä Simo Turunen, Vuolu 
 
11.50 Kovat ratkaisut vai pehmeät arvot? Kaupungin kasvun moottorit  

Tampereen yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja, DI Jaakko Stenhäll 
 
12.30 Lounas 
 
13.30 Uusi vanha joukkoliikenne – korjausvelasta pikaratikan mahdollisuuksiin 
 Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki  
 
14.15 Kansallinen maastotietokanta ja avoin data Tampereella 
 Kaupungingeodeetti Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki 
 
14.45 Iltapäivän kahvitori 
 
15.15 Mitä uutta 3D-kiinteistönmuodostus tuo hybridihankkeeseen?  

Paavo Häikiö, Maanmittauslaitos 
 
15.45 Digitaalisia ratkaisuja huomisen toimialalle 

Digipäällikkö Teemu Lehtinen, KIRA-digi 
 

16.15 Seminaaripäivä päättyy 
 
16.30 MILin vuosikokous 
 





Kaupunkistrategian taso 
– Viiden tähden keskusta -

KAUPUNKISUUNNITTELU 2017
Ajankohtaisseminaari
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Hankejohtaja Tero Tenhunen
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Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017
KAUPUNGINVALTUUSTO

Sara Hildénin taidemuseo

Tampereen Infra Liikelaitos

Tampereen kaupunkiliikenne
Liikelaitos

Tampereen Vesi Liikelaitos

Tampereen Voimia Liikelaitos

Tampereen Tilakeskus LiikelaitosHYVINVOINNIN PALVELUALUE

Pirkanmaan pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sivistys- ja kulttuurilautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Yhdyskuntalautakunta

PORMESTARI

KONSERNIOHJAUS
Hallinto - Henkilöstö - Kehittäminen - Strategia - Talous - Omistajaohjaus - Viestintä

Konsernipalveluyksikkö

KAUPUNGINHALLITUS

Konsernijohtaja

TYTÄR-

YHTIÖT JA 

-YHTEISÖT

Johtokunta

Neuvottelu-
kunta

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimikunta
Sisäinen tarkastus

Johtokunta

Johtokunta

Johtokunta

Johtokunta
Alueellinen jätehuoltolautakunta

Johtaja

ELINVOIMAN JA 
KILPAILUKYVYN PALVELUALUE

Johtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN 
PALVELUALUE

Johtaja

APO

JohtokuntaKaupunkiseudun joukkoliikenne-
lautakunta

Kaupunginhallituksen 
konsernijaosto

APO

APO
Asunto- ja kiinteistölautakunta

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Avo- ja asumispalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kasvatus- ja opetuspalvelut

Ammatillinen koulutus
Lukiokoulutus
Työllisyydenhoito
Yritys- ja yhteiskuntasuhteet
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Kehitysohjelmat

Kaupunkiympäristön suunnittelu
Joukkoliikenne
Kaupunkiympäristön rakennutt. ja ylläpito
Kestävä kaupunki
Kehitysohjelmat
Asiakas- ja tukipalvelut



Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Johtaja

SMART CITY -OHJELMA
Kehitysjohtaja

Elinvoima- ja osaamis-
lautakunta

APO

Esikuntatoiminnot
Suunnittelupäällikkö 

Asunto- ja kiinteistö-
lautakunta

Ammatillinen 
koulutus

Ammatillisen 
koulutuksen johtaja

Palveluyksiköt
• Tekniikka
• Palvelut

Työllisyyden-
hoito

Ohjelmajohtaja

Palveluyksiköt
• Hallinto-,

henkilöstö- ja 
talouspalvelut
•Monialaisen tuen 

palvelut
• Yksilöllisen tuen 

palvelut
• Yritys- ja 

yrittäjyyspalvelut

Yritys- ja
yhteiskuntasuhteet

Yritys- ja 
yhteiskuntasuhde-

johtaja

Palveluyksiköt 
• Elinkeinoyksikkö
• Yhteiskunta-

suhteet
• Kansainväliset 

asiat

Kiinteistöt, tilat ja 
asuntopolitiikka

Kiinteistöjohtaja

Palveluyksiköt
• Kiinteistötoimi
• Asumisen 

kehittäminen ja 
palvelutilaverkot
• Tilaomaisuuden

hallinta

Kehitys-
ohjelmat

Hankejohtaja

VIIDEN TÄHDEN
KESKUSTA

HIEDANRANTA

Lukio-
koulutus

Lukiokoulutuksen 
johtaja

Palveluyksiköt 
• Lukiokoulutus

TYÖLLISYYDEN 
HOIDON KOKEILU

Viiden tähden keskusta on…

• Merkittävä kaupunkistrategiaa toteuttava kehitysohjelma 

• Kokonaisnäkemys keskustan kaupunkiympäristön ja 
toimintaympäristön tavoitteista ja niitä toteuttavista 
käytännön toimista tuleville vuosikymmenille 



Keskustan Visio 2030 

• Keskusta on elävä ja vetovoimainen
• Keskustassa on 15 000 uutta asukasta ja 

15 000 uutta työpaikkaa

Tavoite - Vuonna 2030 

• Keskusta on elävä ja vetovoimainen
• Keskustassa on 15 000 uutta asukasta ja 

15 000 uutta työpaikkaa
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KESKUSTAN KEHITTÄMISEN STRATEGIAPERUSTA













TAMPEREEN KAUPUNKISTRATEGIA 2025
Yhteinen Tampere  – näköalojen kaupunki

1. Rosoisesti kaunista – kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelma 2025
2. Rock/rauta ja rakkaus – elinvoimasuunnitelma 2025 sekä Tapahtumastrategia
3. Hyvinvointisuunnitelma 2025
4. Yhdessä tehden ja rohkeasti johtaen – organisaation toimintakykysuunnitelma

PIRKANMAAN 
MAAKUNTASTRATEGIA 2040
– Rohkee, mutta sopii sulle!

Tampereen
kaupunkiseudun

rakenne-
suunnitelma

2040

Pirkanmaan
maakuntakaavat

Valtakunnalliset 
alueiden

käyttötavoitteet

TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

Visio ja tavoitetila 2030
Kehittämiskonsepti ja kehittämislinjaukset 2015–2030
Toimenpidekokonaisuudet 2015–2030

1. Liikenne ja liikkuminen
2. Rakentaminen ja arkkitehtuuri
3. Urbaanit ulkotilat ja kaupunkivihreä
4. Kaupunkikulttuuri, matkailu ja tapahtumat
5. Asuminen ja elämäntapa
6. Elinkeinot ja osaaminen

Kehittämishankkeet 2015–2020 / 2030

KESKUSTAN STRATEGINEN 
OSAYLEISKAAVA 2030 

Maankäyttö Liikenne

Tavoitteet 2030

Vuoropuhelu

Selvitykset

Vaikutukset

Toteuttamisohjelma

Seuranta

Päivitykset

Korttelisuunnitelmat

Yleissuunnitelmat

Liikennesuunnitelmat

Rakennussuunnitelmat

Kehittämishankkeet

Puisto- ja vihersuunnitelmat

Asemakaavat ja
asemakaavamuutokset

Kantakaupungin
yleiskaava 2040

Katusuunnitelmat

TAMPEREEN KESKUSTASSA VALMIUS 2030
Asukkaita 45 000 (+15 000)
Työpaikoja 45 000 (+15 000)



OHJELMAN RAKENNE



TTOIMENPIDEKOKONAISUUDET 
JA KEHITTÄMISHANKKEET 2015–2030

1 Liikenne ja liikkuminen

2 Rakentaminen ja 
arkkitehtuuri

3 Urbaanit ulkotilat ja 
kaupunkivihreä

4 Kaupunkikulttuuri, 
tapahtumat ja matkailu

5 Asuminen ja elämäntapa

6 Elinkeinot ja osaaminen

31.3.201732

Viiden Tähden Keskusta
LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

KKÄRKIHANKKEET:
• Tampereen Asemakeskus

• Kunkun parkki ja keskustan ETL

• Hämeenkatu ja kävelykadut

• Rantareitit ja Tammerkosken sillat

• Tampereen Raitiotie

TÄRKEÄÄ:
• Hyvä saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla

• Raitiotie, kävely ja pyöräily mukavimpia tapoja liikkua

• Keskustan urbaanit kaupunkitilat viihtyisää kävely-ympäristöä 
(walkup, walkable urban spaces)

• Älykkään liikenteen järjestelmät ja tekniset innovaatiot käytössä

• Autolla sujuvasti keskustaan ja auto helposti parkkiin

• Liikkumistarpeen minimointi kaupunkikeskustassa.
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Viiden Tähden Keskusta
RAKENTAMINEN JA ARKKITEHTUURI

KKÄRKIHANKKEET:
 Kansi ja Areena sekä Asemakeskus
 Kaupallinen keskusta ja liikekorttelit
 Keskustori lähikortteleineen ja –puistoineen
 Onkiniemi - Särkänniemi – Mustalahti
 Laukontori - Ratina - Ratinan suvanto
 Eteläpuiston ja Viinikanlahden asuntoalueet
 Tammelan ja Amurin  täydennysrak

TÄRKEÄÄ:
• Kaupunkirakenne toimivaksi ja ekotehokkaaksi
• Parhaat paikat ja maisemat kaikkien ihmisten käyttöön
• Rakennetut alueet ja rakennukset ihmisten elämää varten
• Ison kaupungin tunnelmaa inhimillisessä mittakaavassa
• Ympäristöystävällistä ja innovatiivista infrastruktuuria
• Kaupunkirakennustaide ja kulttuuriympäristö kunniaan
• Rakentamisen laatu kaupunkikuvassa
• Tamperelaisuus

31.3.201734

Viiden Tähden Keskusta
URBAANIT ULKOTILAT JA 
KAUPUNKIVIHREÄ

KKÄRKIHANKKEET:
• Ranta-Tampellan puistot ja rantarakenteet

• Raitiotiekatujen katuympäristöt

• Keskustorin kaupunkiaukiot

• Tammelantorin ja Pyynikintorin kaupunkiaukiot

• Uudet puistot ja liikuntapaikat

• Urbaanit korttelipihat ja puistokadut

• Rantojen reitit ja oleskelualueet
31 3 201734

TÄRKEÄÄ:
• Katkeamattomat rantareitit

• Järvien ja rantojen virkistysmahdollisuudet

• Pyynikin, Kaupin ja Iidesjärven ulkoilualueiden saavutettavuus

• Monipuoliset liikuntaympäristöt ja virkistyspalvelut

• Torit, aukiot, katutilat ja puistot imago- ja identiteettitekijöinä

• Urbaanien ulkotilojen viihtyisyys, elävyys ja aistielämykset

• Historialliset puistot ja moderni kaupunkivihreä
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Viiden Tähden Keskusta
KAUPUNKIKULTTUURI
TAPAHTUMAT JA MATKAILU

KKÄRKIHANKKEET:
• Kansi ja Areena

• Santalahden rantapuisto

• Tammelan stadion

• Tullikamarin aukion

• Onkiniemen kulttuuritehdas

• Matkailijoille ja tapahtumakävijöille suunnatut 
älykkäät opasteet ja digitaaliset palvelukanavat

TÄRKEÄÄ:
• Tapahtumien keskeinen asema matkailussa ja 

matkailumarkkinoinnissa

• Tapahtumien näkyvyys kaupunkikuvassa

• Monipuoliset ja muunneltavat tapahtumapaikat

• Yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja omaehtoisuus

• Taiteen, kulttuurin ja urheilun paikkojen tasapaino

• Tapahtumien aikainen ympäristövastuu

• Saavutettavuus.
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Viiden Tähden Keskusta
ASUMINEN JA ELÄMÄNTAPA

KKÄRKIHANKKEET:
 Uudet isot asuinalueet kehitysalustoina: 

Eteläpuisto, Ranta-Tampella, Viinikanlahti ja 
Asemanseutu

 Asuntokortteleiden täydennysrakentamisen

 Keskusta-asumisen uudet innovaatiot 

 Osuuskunta- ja ryhmärakennuttaminen

 Keskusta-asumisen älykkäät palvelut ja ratkaisut

TÄRKEÄÄ:
• Keskustassa asuu paljon ihmisiä

• Hyvät kodit, kotipihat ja kotikadut lapsille ja aikuisille

• Monipuolinen, riittävä ja laadukas asuntotarjonta

• Kaikki keskustan asunnot lähellä rantoja ja metsiä

• Asuntokaduilla ja korttelipihoilla tarpeeksi puita ja 
vihreää

• Asukaspysäköinti kunnossa mutta autottakin pärjää

• Asumisen ja asukkaiden palveluja siellä missä ihmisiäkin.
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Viiden Tähden Keskusta
ELINKEINOT JA OSAAMINEN

KKÄRKIHANKKEET:
 Keskustan tapahtumaelinkeinojen edellytysten 

kehittäminen

 Asemanseudun työpaikka-alueen kehittäminen 

 Tulli+ alueesta osa kaupallista ydinkeskustaa

 Kolmikantayhteistyö

 Elinkeinoja tukevat Smart –ratkaisut   

TÄRKEÄÄ:
 Sijainnit ja saavutettavuus optimaaliseksi

 Monipuolisen yrittäjyyden mahdollistaminen

 Kaupunkikuva, kaupunkiympäristö ja kaupunkikulttuuri 
yritystoiminnan tukena

 Työnteon, oppimisen ja tutkimuksen tulevaisuustrendit tunnistettuna

 Yliopistoista ja oppilaitoksista kehittämishakuisuutta ja hyvää 
työvoimaa

 Kolmikantayhteistyö tamperelaiseksi tavaksi toimia yhdessä





Kaupunkikehitysryhmä

Keskustahanke



43

KIITOS!







Monitoimiareenan tapahtumat tuovat täysin 
uutta kulutusta Tampereelle

• Maltilliseen arvioon perustuen tapahtumien luoma 
lisäkulutus perusvuonna Tampereella on 54 m€

• Huippuvuosina eli esimerkiksi MM-kisavuosina 
tapahtumien vaikutus on Deloitten arvion mukaan 
544 työpaikkaa

31.3.201751

Tapahtuma-ala merkittävässä kasvussa

31.3.201752























Datan valjastaminen 
suunnittelijan käyttöön
Antti Ahola
@aiahola
antti.ahola@geosprint.fi
+358445505111

Sisältö

•Dataan perustuva suunnittelu
•Mistä dataa?
•Mistä työkaluja?



Välitön palaute

3D-pohjakartta

Esri Inc.



Suunnitelma osana rakennettua

Esri Inc.

Suunnitellun vaikutukset

Esri Inc.



Case: URA Singapore

Case: URA Singapore



Case: URA Singapore

Case: URA Singapore



Case: URA Singapore

Case: URA Singapore



Automaattisesti muokkautuva malli tekee tilaa näkyvyydelle

Mistä dataa?

Toimintaympäristö Sisäiset liiketoimintatiedot

Henkilöstö Asiakkuudet

MarkkinointiTalous

Tuotanto

Omaisuus

Näiltä kaikilta löytyy avointa dataa!



Työkalut

CityEngine GeoPlanner SketchUp

Google Earth CloudCompare QGIS ArcGIS Pro

Blender Python FME

KIITOS
Antti Ahola
@aiahola
antti.ahola@geosprint.fi
+358445505111





 

Vuolu hakee yhteistyökumppaneita 3d rakennuskannan hyödyntämiseen sekä talotietoa.fi - palvelun kehittämiseen, 
ole yhteydessä 

simo@vuolu.fi   www.vuolu.fi 

Yhdyskuntarakenteen tila ja rakennuskannan 
remonttitarpeet – avoin data visualisoituna 
KAUPUNKIKEHITYS 2017 Työkalut kaupunkistrategiasta 3D-kiinteistönmuodostukseen 
Torstai 30.3.2017 

Esityksen sisältö 
 

Yhdyskuntarakenne, seuranta ja haasteet (5 min) 
 

Mikä yhdyskuntarakenne on? 
Miten seurantaa on toteutettu Tampereen kaupunkiseudulla 
Mitä haasteita seurantaan on kohdistunut? 

 
 

Yhdyskuntarakenne visualisoituna, 3d-kartat (10 min) 
 

Yhdyskuntarakennetta voidaan tarkastella uusilla visualisoinneilla 
Yhdyskuntarakennetta voidaan tarkastella uusilla ominaisuustiedoilla 
Case Kolmiulotteinen rakennuskanta suunnitteluvälineenä 

 

Rakennuskantatiedon kehittäminen, case Talotietoa.fi (10 min) 
 
Tiedon ajantasaisuus, voiko siihen vaikuttaa? 
Asukkaan ja suunnittelijan yhteistyö (mydata + avoin data) 
Tietoa rakennuksen elinkaaresta - apu korjausrakentamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
 

 

 

mailto:simo@vuolu.fi


















UUusi vanha joukkoliikenne –
korjausvelasta pikaratikan 
mahdollisuuksiin, Tampere

KAUPUNKIKEHITYS 2017

30.3.2017

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen
Kaupunkiympäristön palvelualue

MMuutamia määritelmiä
Korjausvelka

• Voisiko se olla ”Rakennetun omaisuuden 
korjauskustannus, jolla rakenne palautetaan 
täyttämään sille asetetut vaatimukset.”

Pikaraitiotie (Tampereella raitiotie)
• Urbaaniin ympäristöön rakennettu nopea ja 

nykyaikainen raideliikennejärjestelmä, joka 
voi olla osin tai kokonaan sijoittunut ja 
kytkeytynyt osaksi julkista tilaa tai aluetta.

30.3.2017 Milko Tietäväinen

omasta päästä



KKorjausvelan suuruus

”Muutamia itsestäänselvyyksiä”
• Se mitä ei ole, ei voi mennä rikki -> mitä vähemmän, sitä 

vähemmän korjattavaa??
• Tekemällä kestäviä rakenteita, sitä vähemmän korjattavaa 

lähiaikoina
• Investoinnit tehdään yleensä todelliseen tarpeeseen
• Käyttö- ja ympäristö kuluttavat ja rapauttavat omaisuutta 

huolimatta hyvästä päivittäisestä hoidosta
• Kuluminen ja rapautumien edellyttävät korjausta, kun 

rakennetta aiotaan käyttää tulevaisuudessakin
• Korjausvelka on piilevää -> korjausta voi aina ”lykätä” 

mutta onko se kaukokatseisen viisasta, on eri asia.

30.3.2017 Milko Tietäväinen



HHämeenkatu tärinästään 
kuuluisa

TTampereen katujen yms. 
korjausvelka
• Tampereella katujen ja kunnallistekniikan 

alueellinen saneeraus aloitettiin 1990-luvulla.
• Tampereen Veden strateginen tavoite on ollut, että 

putkiston saneerauksen kierto on alle 100 vuotta.
• Nyt vanhojen asuinalueiden kadut ja 

kunnallistekniikka alkaa olemaan isolta osin 
saneerattu.

• Ongelmaa on edelleen 80-luvun säästörakenteissa. 
Monessa kaupungissa lisätarpeisiin vastattiin 
määrällä laadun kustannuksella. Kevyen liikenteen 
väylät 60 cm rakennekerroksilla. Rakenne ei kestä 
yhtään talvea.



TTampereen katujen yms. 
korjausvelka
• Siltojen ja taitorakenteiden korjaaminen aloitettiin 

yhteistyössä RHK:n kanssa. Tampere on vanha 
ratojen risteyspaikka. Kunnoltaan kurjimmat sillat 
jo uusittu tai korjattu.

• Tammerkosken padot ja rantamuurit uusittu
• Keskustan arvopuistot kuten, Koskipuisto, Vanhan 

kirjaston puisto, Näsinpuisto, Työnpuisto 
peruskorjattu

• Tällä hetkellä kokonaisuus on tyydyttävässä 
kunnossa, mutta hajonta suuri

• Katujen ja puistojen korjausvelkaa ei ole laskettu 
standardimenetelmällä, suuruusluokka 100M€

IInvestoinnit 2016
Investointien jakaantuminen: kadut ja puistot

Uudiskohteet Parantaminen Korjaaminen Investoinnit 221 milj. euroa
Poistot 92 milj. euroa
Tasearvo 1,2 Mrd euroa



BBudjettitavoitteita

BBudjettitavoitteita



TTampereen kaupungin 
väestökehitys

27.3.201711

1990 172 600
2015 225 300
2025 248 800
2040 277 000

+52 700

+51 700

Tampereen isot autoväylät 
rakennetaan 80-90 luku
Liik. inv. 20 M€ / vuodessa

Isot hankkeet + Investoinnit kevyen 
liikenteen väyliin 2005-2015
Liik.. inv  30….50 M€/v

Isot liikenteen 
megahankkeet 2013->
Liik. inv 50…100 M€

Tampereen liikenneväyläinvestointien muutos

TTampereen kaupunkiseudun 
väestökehitys

27.3.201712

2015 377 000
2025 420 000
2040 481 600

+104 600

Isoja ovat liikenneinfrahankkeet jatkossakin: 3 raide Riihimäki-Tampere, 
Tampereen Läntinen oikorata, järjestelyrataphan siirto jne.
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• Strategisena päämääränä 
tiivis yhdyskuntarakenne

• Tarkoittaa kasvun 
kohdistamista nykyisen 
rakenteen sisään, keskuksiin 
ja joukkoliikenteen 
laatukäytäville

• Talouden kestävyyden 
näkökulmasta olennaista 
elinkaarikustannusten 
hallinta.

Strateginen lähtökohta
Kestävän liikenteen ja maankäytön kaupunki

Tampereen kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittyminen vuosina 1990-
2014

KKaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 (KV 
16.2.2015)
Maakuntakaava 2040
Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040
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MMAL-sopimukset
MAL-sopimus 2016-2019

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus 2016-
2019 allekirjoitettiin 9.6.2016.

Sopimus on vahva kannanotto osapuolten halusta toteuttaa kestävän 
yhdyskuntarakenteen hankkeita. Valtion merkittävä panos mm. raitiotien 
rahoitukseen tukee monipuolista asuntotuotantoa ja palvelujen 
saavutettavuutta. Elinvoimaa vahvistetaan parantamalla ulkoisia yhteyksiä ja 
tukemalla elinkeinojen sijoittumista ja digitalisaatiota.

MAL-aiesopimus 2013-2015

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-aiesopimus 2013-
2015 allekirjoitettiin 7.2.2013.

Sen mukaan maankäyttöyhteistyön sitovuutta lisätään ja maankäytön 
toteuttaminen ja liikenne kytketään entistä tiiviimmin yhteen. Myös ARA 
vuokra-asuntotuotantoa tulee vahvistaa.

MAL-aiesopimus 2011-2012

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, 
Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi allekirjoittivat yhdessä ministeriöiden 
edustajien kanssa ensimmäisen laaja-alaisen maankäytön, asumisen ja 
liikenteen aiesopimuksen 2.3.2011.
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UUusi vanha ratikka

30.3.2017 Milko Tietäväinen

kuva: Raitiotieallianssi/Viasys VDC 

kuva: Tampereen kaupunki/Ramboll Finland Oy kuva: Tampereen kaupunki/Museo

PPitkä historia: v. 1907…
Kaupunginvaltuusto 7.11.2016

27.3.201718

Raitiotiesuunnitelma 1908 Johdinautot 1948 - 1976

Nykytilanne

Lukuisia suunnitelmia lähijunaliikenteen palauttamisesta 
ja raitiotieverkosta 1980-luvun lopulta alkaen



Tampereen raitiotiehanke

Lielahti

KATURAITIOTIE Tampere rakentaa kasvunsa 
raitiotien varteen 
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MMuutostekijöitä Tampereella 
raitiotieradan varrella

Niemenranta ja Lentävänniemen keskusta

Hiedanranta

Santalahti                                 Kalevanrinne

Keskustan kehittämisohjelma, mm.
- ratapihan täydennysrakentaminen
- kansi ja keskusareena

Asemakeskus

Kaupin kampus

Tammelan stadioni

+ Turtolan täydennys-
rakentaminen
+ Hervannan keskus-
akseli

Hervantajärvi

KKaupungin tavoitteet 
raitiotiejärjestelmälle ohjaavat mm. 
Raitiotieallianssin suunnittelua ja vuorovaikutusta

27.3.201722



TTavoite – Arjen sujuvuus

27.3.201723

Mukava – tilava, esteetön ja 
tasainen kyyti

Helppo – tiheä vuoroväli, reitti ei 
muutu,

pysähtyy joka pysäkillä

Turvallinen – luotettava aikataulu, 
helposti hahmotettava

MMiksi raitiotie?
Suuri kapasiteetti ja pieni 
tilan tarve

27.3.201724

= =



TTavoitteet – tiheä vuoroväli, 
kattava pysäkkiverkosto

7,5
min

7,5
min

4 min

25 27.3.2017

TTavoitteet - Integroitu 
osa  joukkoliikenne-

järjestelmää

27.3.201726



TTavoitteet - Asuntotuotanto 
raitiotievyöhykkeellä 2016–2040,  
800 metrin etäisyys raitiotiekäytävästä

27.3.201727

Vaikutusten arvioinnin 2016 vaihtoehdot:

TToteutusmalli

27.3.201728

Kaupunginhallitus
päätti 10.11.2014:

”että raitiotien toteutus-
ja hankintamalliksi
valitaan infra-
rakentamisen 
kokonaistoimitus
allianssimallilla, ja

että raitiovaunukalusto 
kilpailutetaan erillisenä 
hankintana.”



TToteutusmallin valinta
Taustalla valtuuston 16.6.2014 asettamat reunaehdot

• 250 M€

• 2016

• Yleissuunnitelma

Hankkeessa oli nähtävissä merkittäviä epävarmuustekijöitä 
ja hankkeen rajaamisen haasteita. Suunnitteluvalmius 
oli heikko. Kustannuskatto asetettu. Kireä aikataulu.

 Allianssimalli nähtiin ainoana mahdollisena.

KKehitysvaiheen 
allianssisopimus

• Kehitysvaiheen allianssisopimus 
allekirjoitettiin
14.7.2015

• Tampereen kaupungin
allianssikumppanit kehitysvaiheessa  

• VR Track Oy
• YIT Rakennus Oy
• Pöyry Finland Oy 
• Ratatek Oy (aliallianssi)

• Kehitysvaihe päättyi 5.9.2016

27.3.201730



AAllianssin tehtävät 
kehitysvaiheessa

• Yhteisen organisaation ja johtamisjärjestelmän luominen

• Ratkaisujen innovointi ja kehittäminen

• Suunnittelu. Suunnitelmien valmiusaste kehitysvaiheen 
lopussa arviolta 40 %

• Riskien ja mahdollisuuksien yhteinen hinnoittelu

• Tavoitekustannuksen asettaminen tilaajan tavoitteisiin
suunnitteluprosessilla (Target Value Design, TVD)

• Toteutussuunnitelman laatiminen

• Takuuajan ja/tai ylläpitovaiheen toimintamallista 
sopiminen

• Avaintulosalueista ja niiden mittareista sopiminen 

RRaitiotieallianssin 
kokonaiskustannusarvio

27.3.201732
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Osa 1, 
2017…2021

Osa 2
2021…2024

Raitiotieallianssi

22.6.2016 34

Raitiotieallianssi –
suunnittelu ja rakentaminen kahdessa osassa

OSA 1
• Pyynikintori–Hervanta ja 

Pyynikintori–TaYS
• Kehitysvaihe 

15.7.2015–31.8.2016.
• Toteutusvaihe 2017–2021. 
• Kaupallinen liikenne 2021.

OSA 2
• Pyynikintori– Lentävänniemi
• Kehitysvaihe 2019–2020. 

KH päättää aloituksesta.
• Toteutusvaihe 2021–2023. 

KV päättää aloituksesta
• Kaupallinen liikenne 

2023/2024.

OSA 1

OSA 2



RRaitiotietä rakennetaan jo

HHämeenkadun rakenteet

Tyyppikuva Ramboll Finland Oy

Katukiveyksen testilaboratorio
Kuva Pasi Ruohomäki



HHämeenkatu ennen ja 2022

Havainnekuva Ramboll 
Finland Oy

5.9.2016 julkaistut raportit 

Raitiotieallianssin 
toteutussuunnitelma

27.3.2017
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Vaikutusten arvioinnin
yhteenvetoraportti

http://www.tampere.fi/raitiotie/

+ 8 + 2 liitettä + 25 liiteraporttia
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LLiikenne-ennusteet 

Matkojen määrä 
Tampereella
Lähteenä



MMiten kävi korjausvelalle?

• Selvitysten mukaan ajoneuvoliikenteen määrä ei 
hirveästi muutu raitiotien takia

• Olevaa liikenneverkkoa kuormittaa jatkossakin 
ajoneuvot. Hämeenkadulla liikenne vähenee, ja 
henkilöautojen määrän selvä väheneminen 
vähentää nastarengaskulutusta

• Raitiotien hyödyt ovat aivan muissa seikoissa kuin 
rakenteiden korjausvelan vähentämisessä

• Raitotien poistot ja korjausvelka yhtiölle
• Tampereella korjausvelalle ei ole vakavaa uhkaajaa 

nykynäkymillä

KKiitos
Lisätietoja hankkeista

http://www.tampere.fi/liikenne-ja-
kadut/liikenne-ja-

katusuunnittelu/raitiotie.html





KKansallinen maastotietokanta
tulevaisuuden paikkatiedot nyt!

1

KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

“Yli 80 % julkishallinnon tuottamasta – ja meidän päivittäin

käyttämästämme – tiedosta on paikkatietoa “

2



Paikkatieto 
arkipäiväistynyt

3

• Teknologian muutos 
mahdollistaa 
paikkatietoalan 
kehittämisen ja toisaalta 
haastaa sen

• Paikkatietojen käyttö on 
monen sellaisen 
sovelluksen pohjalla, jota 
ei ensisijaisesti ajatella 
paikkatiedon 
hyödyntämiseksi 

Paikkatieto on arkipäiväistynyt

4

Erilaiset sovellukset muuttavat 
käyttäjien käsityksen paikkatiedosta:

• Kartanlukutaito muuttuu paperisesta 
sähköiseen käyttöliittymään

• Kolmiulotteiset kohteet hahmotetaan 
kolmiulotteisina 

• Lisätyn todellisuuden sovellukset 
tulevat vaatimaan paikkatiedoilta 
uusia ulottuvuuksia



Miksi aika on nyt kypsä?

5

• Tekninen kehitys: 
Mahdollistaa tietojen hajautetun       
ylläpidon (rajapinnat, pilvipalvelut, 
laskentatehot jne.)

• Muutos ajatuksissa:
• Verkostomainen toiminta, 

organisaatiorajat ylittävä yhteistyö
• Avoin data – Big Data, Data flow, IoT jne. 

ja avoimet lähdekoodit

Paikkatietoalan ja paikkatietojen 
hyödyntämisen nykyhaasteet 

6

• Paikkatietojen hajanaisuus –
laadultaan ja kattavuudeltaan

• Tietoa on kerätty kartan piirtämistä 
varten

• Analyysien tekeminen ei onnistu
• Aineistojen monipuolisempi käyttö vaatii 

manuaalista korjaamista
• Kohteiden historiatietoja ei hallita

• Esim. poistuneet ja muuttuvat kohteet

Kuvat: Helsingin kaupunki, YIT

Keski-Pasila
22.3.2017:



Paikkatietojen keruussa tehdään päällekkäistä työtä
• Organisaatioiden välillä

• Eri kohde- ja tietomallit eivät mahdollista tietojen hyödyntämistä

• Organisaatioiden sisällä
• Muita tietoja tuottavia prosesseja ei ole sidottu paikkatietoa tuottaviin

prosesseihin
• Tietoa ”hukataan” ja toisaalta monistetaan ”matkalla”; suunnitelmasta toteutukseen

Esim. rakennussuunnittelusta kaupunkimalliin
• Organisaatioiden sisäiset ”siilot”

7

Paikkatietoalan ja paikkatietojen
hyödyntämisen nykyhaasteet

Paikkatietoalan ja paikkatietojen
hyödyntämisen nykyhaasteet

8

• Paikkatietojen
hyödynnettävyys heikkoa
/asiakasnäkökulma

• Eri aineistoja joudutaan
yhdistelemään

• Hankinta- ja teknisiä ongelmia
(maksumuurit, lisenssit, 
koordinaatistot, toisistaan eroavat
kohde- ja tietomallit jne.)



• Paikkatietojen hyödynnettävyys 
heikkoa /asiakasnäkökulma

• Paikkatiedon laatu ja kattavuus
• Yhä enemmän kuntarajat ylittävää 

suunnittelua – seutukunnat 
kilpailevat keskenään

• Sote- ja maakuntauudistus muuttaa 
tarvetta. Resurssit vähenevät ja  
paikkatietoa tarvitaan parempien 
päätösten taustalle

9

Paikkatietoalan ja paikkatietojen
hyödyntämisen nykyhaasteet

Ilkka 10.2.2017:

“ Tehtaan sijoittumisessa tärkeintä on muun muassa se, kuinka
paljon lähistöllä on raaka-ainevaroja ja olemassa olevaa
infraa, sekä se, miten tehdas sijoittuu logistisesti ja miten
lupa-asiat hoituvat. Eli kokonaisuus ratkaisee.” 
Vapo Venturesin liiketoimintajohtaja Mia Suominen sanoo.

• Kansallinen maastotietokanta (KMTK) on yhteistyöhanke, joka
yhtenäistää valtion ja kuntien tuottamat peruspaikkatiedot

• KMTK mahdollistaa avoimet,  laadukkaat ja yhtenäiset koko Suomen
kattavat peruspaikkatiedot

• Kansallinen maastotietokanta:
• Peruspaikkatiedot eli: rakennus-, liikenneverkko-, hydrografia-, maanpeitto-, 

ja korkeussuhdetietoja (sekä myöhäisemmässä vaiheessa johtotietoja)

• Määritellään yhdessä mitä ja miten aineistoja kerätään ja päivitetään
• Yhteiset kohde- ja tietomallit

10

Haasteisiin vastaaminen



KMTK mahdollistajana

11

• Yhtenäinen ja avoin data – laatu ja kattavuus
• ”Koolla ei ole väliä” – esimerkiksi 112-

paikannussovellus toimii kaikkialla 
Hangosta Utsjoelle

• Tuotetaan yhtenäiset, laadukkaat ja 
avoimet aineistot meidän ja kaikkien
muiden hyödynnettäviksi

• KMTK hyödyntää verkostomaista ja 
hajautettuun ylläpitoon perustuvaa
toimintamallia

KMTK mahdollistajana

12

• 3D-maailma kattamaan 
koko Suomi

• 2D-karttamaailmasta 
kuvaamaan 3D-kohteet 
oikeasti kolmiulotteisina

Kuva: MML, paikkatietokeskus (FGI)



KMTK mahdollistajana

13

• Pysyvä ID – pysyvä, 
maastotietokohteen 
yksilöivä tunnus

• Kaikki KMTK:n kohteet 
saavat pysyvän ID:n

• Tiedon yhdisteltävyys 
muuhun tietoon

• Elinkaaren hallinta; 
suunnitelmatiedot ja 
historiatieto kohteesta  
säilyy, vaikka kohde 
katoaa ”kartalta”. ID on 
pysyvä.

Paikkatiedon
mahdollisuudet

14

• Analyysipohjainen 
päätöksenteko nojaa 
paikkatietoon ja muiden 
tietojen yhdistämiseen siihen

• Lasten määrä verrattuna
päiväkotien määrään PK-
seudulla

• Julkisten palveluiden 
parantaminen ja 
liiketoimintamahdollisuuksien 
varmistaminen

Kuva: Antti Ahola, paikkatietoopas.com, 10.3.2017
https://paikkatietoopas.com/2017/03/10/onko-paivakoteja-tarpeeksi/#more-1852



Paikkatiedon
mahdollisuudet

15

• Yhtenäinen ja laadukas
data liiketoiminnan
tukena:

• Logistiikka, osaavan
työvoiman ja ostovoiman
analyysit

• Uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia

KMTK -ohjelman
eteneminen

16

• Käytännön työtä 
tehdään projekteissa

• Mukana MML:n, 
kuntien/kaupunkien, 
virastojen ja yritysten 
edustajia

• Projektit pääosin 
pilottiluonteisia
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Eteneminen
vaiheittain

18

Eteneminen teemoittain - KMTK rakennukset ensimmäinen teema

KKalevanrinne, Tampere
BST Arkkitehdit / YIT

CityGML LoD3
Arkkitehdin IFC-malli
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KMTK-pilotti: Kajaanin keskusta

Kajaanin rakenteilla olevan 
Monitoimitalo upotettuna kaupunkimalliin:

20

Käynnissä oleva projekti: 3D rakennelmat

Eli miten erilaiset rakennelmat, kuten
mastot ja sillat mallinnetaan
KMTK:ssa



• KMTK-ohjelma on nyt osa isompaa kokonaisuutta: Maa- ja 
metsätalousministeriön 2017 aloittama Julkisen hallinnon yhteinen 
paikkatietoalusta -hanke

• Isompi kehikko, enemmän mahdollisuuksia (esim. valtakunnallinen 
osoitetietojärjestelmä)

• Alusta tarjoaa palvelut tiedontuottajille ja tiedon hyödyntäjille
• Tarjoaa työkalut analyyseihin, päätöksentekoon ja liiketoimintaan

• Tärkein ydin on yhdessä tuotetut peruspaikkatiedot = Kansallinen 
maastotietokanta

• Kesään 2017 saakka suunnitteluvaihe, toteutus 8/2017 lähtien

21

KMTK osana paikkatietoalustahanketta

22

Paikkatietoalustahanke (MMM)
Osahankkeet: 

Tekninen paikkatietoalusta  

Osoitetietojärjestelmä 
(Osoitteet)

Maakuntien yhteinen 
paikkatietoinfrastruktuuri 
(Maakunta)

Kansallinen Maastotietokanta 
(KMTK)

Maankäyttöpäätökset  
(Maankäyttö)

Satelliittikuvien 
prosessointi- ja jakelu 
(Satelliittikuvat)

INSPIRE-aineistojen 
hallinta- ja jakelupalvelu 
(INSPIRE) 

Paikkatietojen tukipalvelut 
(TUKI)
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Näin toimii paikkatietoalusta

Tu
nn

is
ta

ut
um

in
en

Ylläpitäjät Käyttäjät

Eri yleistystasojen 
aineistoja

Digiroad
VTJ
SYKE…
…

Yhteisö

Turva

Auktori-
soitu

Tuote

Selainkäyttöliittymä

Stereotyöasema

ylläpito julkaisu

Linked Open Data

Maastotyöasema

avoin yhteistyöalusta

laatuvahti

editointi

Hakupalvelut

Karttatuotteet

Lataus- ja 
kyselypalvelut

lataus

muutostiedot
muutostiedot

?

Jokainen paikkatiedontuottaja joutuu ratkomaan käyttäjien tarpeista 
nousevia vaatimuksia, kuten digitalisointia ja harmonisointia 

Pyörää ei kannata keksiä uudestaan

On järkevää ratkoa ongelmat ja kohdata haasteet yhdessä

24

KMTK: avointa, laadukasta ja kattavaa
peruspaikkatietoa



Analyysikäyttöön sopiva maastotieto
• Kohdelähtöinen rakenne
• Uusia kohdeluokkia, ominaisuustietoja, luokituksia

3D-tieto rakennuksista ja rakenteista
• Havainnollisuutta visuaaliseen tarkasteluun
• Uusia analyysimahdollisuuksia

Pysyvät tunnukset
• Muutostietoja kohdekohtaisesti
• Tietojen linkittäminen eri tietolähteistä 

Elinkaaritietojen hallinta
• Mahdollisuus tutkia ajan myötä tapahtuneita 

muutoksia

25

KMTK tuloksena uudenlaista tietoa, 
uudenlaisia mahdollisuuksia

• Yritykset mukaan mm. rajapintojen kehittämiseen, (paikkatieto-)palveluiden 
tuottamiseen, innovaatioihin

• Kunnat mukaan ideoimaan, kehittämään ja työskentelemään
• Julkisia työpajoja, pienryhmätyöskentelyjä Pasilassa. Usein myös 

etäosallistumismahdollisuus
• KMTK-kahvila mukana osalla KMTK -seminaareista
• Kerää ja jaa tietoja Karttakertulla!

26

Osallistu!

Metsätieto 2020



TULE MUKAAN
RAKENNETAAN HUOMISEN PAIKKATIEDOT YHDESSÄ!

kmtk.maanmittauslaitos.fi
kmtk@maanmittauslaitos.fi

karttakerttu.fi
(paikkatietoalusta.fi)
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Metsätieto 2020





Mitä uutta 3D-

kiinteistönmuodostus tuo 

hybridihankkeeseen
Kaupunkikehitys 2017

Paavo Häikiö
30.3.2017

Miksi 3D-kiinteistöjä 
tarvitaan?

• päällekkäiset toiminnot yleistyvät
• tarvitaan uusia välineitä

• maanalainen rakentaminen
• kiinnityskelpoiset kiinteistöt
• käyttöoikeuksien parempi hallinta

• käyttöoikeuksia voidaan perustaa kiinteistöjen välille 
rasitteina, myös ns. pakkorasitteina -> vakuusarvo

• kiinteistöjen yhteisomistus ja hallinnanjakosopimus ei 
mahdollista rasitteiden perustamista

• muutostilanteiden hallinta
• uusia välineitä hallita hybridikohteiden muutostilanteita



Käsitteitä

• Peruskiinteistö 
• Kiinteistörekisteriin merkitty perinteinen 2D-kiinteistö. 

Peruskiinteistöt kattavat aukottomasti koko maan 3D-
kiinteistöjen muodostamisesta riippumatta. 

• 3D-kiinteistö 
• Kuten perinteinen kiinteistö ominaisuuksiltaan muuten, 

mutta sen ulottuvuus on määritetty kolmiulotteisesti. 
• Peruskiinteistön ylä-/alapuolinen 

• Kaupunkien asemakaava-alueilla maanpinnan taso on 
käytännössä vaikea määritellä, koska sitä on yleensä 
muokattu. Sen vuoksi on yksinkertaisempaa käyttää 
ilmaisua peruskiinteistön ylä- tai alapuolinen. 

K
äyttöoikeudet



Toteutustapa

• tekniset muutokset tietojärjestelmiin minimitasolla
• projektissa ei synny 3D-kiinteistörekisteriä 

teknisesti 
• tiedot kuvataan nykyisessä kiinteistörekisterissä 

uusilla ominaisuustiedoilla + maanpintaan 
projisoidulla alueella

• kiinteistörekisterin tietokantaan tallennetaan 3D-
malli kohteesta, josta tarjotaan tietopalvelua 
(CityGML-malli)

Toteutustilanne tällä hetkellä

• MML:ssa käynnissä kaksi projektia
• 3Diesel/to toteutusprojekti

• päättyy keväällä
• 3Diesel/ko käyttöönottoprojekti

• jatkuu edelleen säädösmuutosten 
myöhästymisen vuoksi

• MMM-lakityöryhmä
• toimikausi päättyi vuoden 2016 lopussa
• edustajat MMM, OM, YM, Kuntaliitto, MML



Linjauksia

• 3D-kiinteistöjä vain sitovan tonttijaon 
asemakaavan alueella

• voi olla tontti tai myös yleinen alue kuten katu tai 
puisto

• yhtenäinen asemakaavan ja sitovan tonttijaon 
mukainen käyttötarkoitus

• ei huoneistotaso, tarkoituksenmukainen tonttijako
• asemakaava mahdollistaa, ei pakota
• myös nykyiset asemakaavat voisivat olla 3D-

kiinteistönmuodostamisen pohjana
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Hybridihankkeen 
toteutusvälineet tänä päivänä

• maanvuokrasopimukset
• kolmiulotteinen hallinta-alueen määrittely
• esim. Helsingissä on tällä hetkellä noin 50 
maanalaista kolmeulotteisesti määriteltyä 
kaupungin määräajaksi vuokraamaa tilaa

• käytännössä edellyttää maanpinnan tason 
kiinteistöjen yhtenäistä omistamista

-> yleensä mahdollista vain jos kaupunki on 
vuokranantaja

Hybridihankkeen 
toteutusvälineet tänä päivänä

• hallinnanjakosopimukset
• peruskiinteistötason määräosainen yhteisomistus
• maakaariuudistuksessa 1997 hallinnanjakosopimuksen 

rekisteröimisellä pyrittiin ratkaisemaan paritalojen 
omistukseen liittyviä ongelmia

• myöhemmin käyttöala laajeni näitä huomattavasti suurempiin 
hankkeisiin

• tietääkseni malli kehitettiin Kampin kauppakeskusta varten
• yksityisoikeudellinen sopimus, joka on yhtä hyvä kuin 

osapuolet ovat osanneet laatia
• sopimusehdot vain osapuolien tiedossa, 

Kiinteistötietojärjestelmään vain merkintä sopimuksen 
olemassa olosta



Hybridihankkeen 
toteutusvälineet tänä päivänä

• toteuttamissopimukset
• sovitaan hankkeen rakentamisesta, 
rakentamisaikaisista vastuista, aikatauluista 
jne

• suurissa hankeissa kehittyy jatkuvasti 
hankkeen edetessä

Ehdotetut säädösmuutokset

• lausuntokierros luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi 12.5.2017 saakka

• avoin lausunnonantomahdollisuus
Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos
Regeringens proposition



Ehdotetut säädösmuutokset

HE-luonnoksessa muutoksia on esitetty 
seuraaviin säädöksiin

• Kiinteistönmuodostamislaki (KML)
• Kiinteistörekisterilaki (KRL)
• Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

Ehdotetut säädösmuutokset

Poimintoja esityksestä

KRL 2.2 §: ”Edellä 1 momentissa tarkoitetuista 
kiinteistöjen laaduista tontit, yleiset alueet sekä 
lunastusyksiköt voivat olla rajoiltaan sekä vaaka-
että pystysuunnassa määrättyjä kokonaisuuksia 
(kolmiulotteinen kiinteistö). Kolmiulotteiset 
kiinteistöt merkitään rekisteriin, jos ne sijaitsevat 
asemakaava-alueella, eikä asemakaavan 
sisällöstä muuta johdu. Kolmiulotteisen tontin 
merkintä rekisteriin edellyttää lisäksi sen 
sisältymistä sitovaan tonttijakoon.”



Ehdotetut säädösmuutokset

Poimintoja esityksestä

KRL 2.2 §: ”Edellä 1 momentissa tarkoitetuista 
kiinteistöjen laaduista tontit, yleiset alueet sekä 
lunastusyksiköt voivat olla rajoiltaan sekä vaaka-
että pystysuunnassa määrättyjä kokonaisuuksia 
(kolmiulotteinen kiinteistö). Kolmiulotteiset 
kiinteistöt merkitään rekisteriin, jos ne sijaitsevat 
asemakaava-alueella, eikä asemakaavan 
sisällöstä muuta johdu. Kolmiulotteisen tontin 
merkintä rekisteriin edellyttää lisäksi sen 
sisältymistä sitovaan tonttijakoon.”

Ehdotetut säädösmuutokset

Poimintoja esityksestä

MRL 78.2 §:n mukaisesti tonttijako voi olla myös 
”kokonaan tai osittain kaksiulotteinen tai 
kolmiulotteinen”

Tonttijaon kuuleminen: vastapäisen kiinteistön 
omistajan sijasta kuullaan ”myös muuta kiinteistön 
omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi olennaisesti 
vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun 
käyttämiseen” (MRL 79.1 §). Vastaavat muutokset 
myös rakennusluvasta kuulemiseen sekä 
valitusoikeuteen



Ehdotetut säädösmuutokset

Poimintoja esityksestä

• Kokonaan uusi pykälä 81 a mahdollistaa prosessin 
ohjaamisen vapaammin kuin aikaisemmin

• normaalisti tontti on pitänyt merkitä kiinteistönä 
kiinteistörekisteriin ennen rakennusluvan myöntämistä

• 3D-kohteelle rakennuslupa voidaan myötää myös ennen 
tontin lohkomista

• menettely on tarpeen niissä tapauksissa, kun ei täysin ole 
vielä selvillä rakennushankkeen ulottuvuus ja tarvitsema 
tila. Tämä täsmentyy rakennuslupavaiheessa, ja sen 
jälkeen lohkominen voidaan tehdä tarvittaessa tonttijaosta 
poiketen, jotta hanke mahtuu muodostettavalle 3D-
kiinteistölle. 

Ehdotetut säädösmuutokset

Poimintoja esityksestä

• Rakennusrasitteen perustaminen on tähän asti edellyttänyt 
asianosaisten tekemää kirjallista sopimusta (MRL 158.1§)

• Koska 3D-kiinteistöjen rakennuskelpoisuus saattaa edellyttää 
käyttöoikeuksia muiden kiinteistöjen alueella, ehdotetaan MRL:iin 
uutta pykälää 158 a

” Kolmiulotteisen kiinteistönmuodostuksen vuoksi tarpeellinen 
rakennusrasite saadaan perustaa 158 §:n 1 momentista poiketen ilman 
asianosaisten sopimusta…”. 
• Tällä lisäyksellä voitaisiin varmistaa 3D-tonttien rakentamiskelpoisuus, 

vaikka rasitetun kiinteistön omistaja vastustaisi rasitteen perustamista

-> olennaisen tärkeä osa myös 3D-kohteen 
vakuusarvon säilymistä



Ehdotetut säädösmuutokset

Poimintoja esityksestä

• yhteisjärjestelyn käyttöalaa ehdotetaan laajennettaksi asemakaavan toteuttamisesta

• MRL:ään esitetään kahta uutta pykälää, 164 a ja 164 b §:t
• 164 a § laajentaa yhteisjärjestelyn käyttöalaa asemakaavan 

toteuttamisesta: ”Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 
voi määrätä yhteisjärjestelyn 164 §:n 1 momentissa 
säädetyn lisäksi myös, jos se on tarpeen kolmiulotteisen 
kiinteistönmuodostuksen vuoksi”

• 164 b §:ssä säädetään yhteisjärjestelyn muuttamisesta 
sekä poistamisesta. Yhteisjärjestelypäätöstä voidaan joutua 
muuttamaan esimerkiksi kiinteistöjaotuksen 
muutostilanteissa tai talotekniikan uudistusten yhteydessä. 

Käyttöoikeudet

• perinteisesti käytössä olevat välineet järjestää 
käyttöoikeuksia kiinteistöjen välille
• KML:n mukaiset kiinteistörasitteet
• MRL:n mukaiset rakennusrasitteet
• MRL:n yhteisjärjestely

• kaikkiin on esitetty muutosta HE-
luonnoksessa 3D-kiinteistönmuodostamisesta 
johtuen



Käyttöoikeudet

• 3D-maailmassa
• KML 154 § kohta 11: lisätty kulkuyhteyttä 
varten tarvittavan alueen ohella myös 
kolmiulotteisesti määritelty rasiteoikeus

• kulkuyhteys esimerkiksi maanalaiseen 
parkkiluolaan

• MRL: rakennusrasite myös ilman sopimusta

Käyttöoikeudet

• Yhteisjärjestelysopimus ja 3D
• koska kiinteistöraja voi tulla myös teknisesti 
samaa rakennusta olevan kohteen sisälle, 
tarvitaan erilaisia käyttöoikeuksia 
talotekniikkaa varten enemmän kuin nyt

• käyttöoikeuksista on järkevintä sopia 
yhteisjärjestelysopimuksessa, josta 
rakennusvalvonta tekee 
yhteisjärjestelypäätöksen



Prosessi

• Prosessia ei rajoiteta yhteen muottiin 
ehdotetuilla muutoksilla

• toteuttajilla on mahdollista valita nykyisen 
pääsäännön mukainen prosessi tai muuttaa 
lohkomisen ja rakennusluvan myöntämisen 
järjestystä

Prosessiesimerkki

Asemakaavoitus

Hankeprojekti
Maanomistajat

Kiinteistönmuodostus

Rakennusvalvonta

Kirjaamisviranomainen

Kaavan laatiminen

Hankesuunnittelu

Kaavan 
voimaantulo

Päätös 3D:n käyttämisestä

3D-tonttijaon laatiminen

Toteuttamissopimus, 
yhteisjärjestelysopimus

Yhteisjärjestelysopimuksen 
tarkastaminen

3D-tonttijaon 
hyväksyminen 
ja voimaantulo

Kiinteistönmuodostus 
ja tontin rekisteröinti

3D-
määräalojen 
luovutukset tai 
esisopimukst

Rakennusluvan myöntäminen 
ennen tontin merkitsemistä 
kiinteistörekisteriin

Lainhuuto

Yhteisjärjestelypä
ätös

Kiinnitykset



3D-määräalan luovuttaminen

• kiinteistön omistaminen Suomessa
• ei lakiin perustuvaa ulottuvuuden 
määritelmää

• vakiintunut käsitys
• kiinteistön omistaminen ulottuu niin korkealle 
ilmaan ja niin syvälle maan alle kuin 
omistajalla on olemassa tosiasiallinen 
käyttömahdollisuus

Peruskiinteistö

Peruskiinteistö

Peruskiinteistö

Maanpäälliset kiinteistöt

Maanalainen kiinteistö

K
äyttöoikeudet esim

. kulkua vartenPe
ria

at
ek

uv
a



3D-määräalan luovuttaminen

• lähtötilanteessa on peruskiinteistö sekä 3D-
tonttijako

• peruskiinteistön omistaja voi luovuttaa 
peruskiinteistön alueella olevan 3D-tonttijaon 
mukaisen tontin muodostusosan 3D-määräalana

• 3D-määräala voidaan muutostilanteessa 
luovuttaa myös 3D-kiinteistöstä tai 3D-
määräalasta

• normaali maakaaren mukainen määrämuotoinen 
kiinteistökauppa

3D-määräalan luovuttaminen

• 3D-määräalan luovuttaminen tai pidättäminen alueella, jolla ei 
ole asemakaavaa eikä 3D-tonttijakoa
• kiinteistökaupan yhteydessä olisi periaatteessa mahdollista 

pidättää itsellään esim maanalaiset tilat määräalana alueella, 
joilla ei voida muodostaa 3D-kiinteistöjä

• samalla tavalla olisi periaatteessa sopimusvapauden piirissä 
mahdollista myydä ilmasta tila

• ehdotetun KRL:n mukaan tällaista rekisteriyksikköä ei voi 
syntyä

• tällainen luovutuksen kohde ei saa määräalatunnusta, 
lainhuutoa tai suojaa kolmatta vastaan eikä sen perusteella 
voida muodostaa omaa itsenäistä kiinteistöä

• tällaista luovutusta ei ole esitetty kiellettäväksi, koska 
lähtökohtana on osapuolten sopimusvapaus



Asemakaava – mahdollistaa 
ei pakota

• myös nykyiset asemakaavat voivat olla perustana 
3D-tonttien muodostamiselle

• edellytyksenä
• käyttötarkoitus määritelty selvästi myös 
korkeusaseman osalta

• rakennusalat määriteltynä eri korkeusasemissa
• rakennusoikeus ilmaistu numerona

• 3D-kiinteistöllä ei ole pinta-alaa, jonka suhteessa 
sille tulisi rakennusoikeutta

• tonttijaossa voidaan numerolla ilmaistu 
rakennusoikeus jakaa tonttien kesken

Käyttötarkoitus maan
päällä Ak

Käyttötarkoitus maan alla
LPA

Esimerkki asemakaavasta Espoosta –

peruskiinteistöjen alle voitaisiin muodostaa 

3D LPA-tontti



Kampin kauppakeskus – eri käyttötarkoitukset 

voitaisiin osoittaa omille tonteilleen





Digitaalisia ratkaisuja
huomisen toimialalle

Kaupunkikehitys 2017
Teemu Lehtinen, 30.3.2017

#kiradigi
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Kuka minä olen?
Digipäällikkö KIRA-digi kärkihankkeessa
Diplomi-insinööri (2010)

Informaatioverkostot, Aalto-yliopisto
Diplomityö: ” Vertikaalisen integraation hyödyt
ja haitat tietomallinnuksen (BIM) käyttöönotossa”

Tuleva tekniikan tohtori (2017)
Liiketoimintaverkostot digitaalitaloudessa, Aalto-yliopisto
Väitöskirja: ”Organisaationäkökulma integroitujen
projektitiimien johtamiseen”

Stanford ”alumni” (2012 ja 2014)
Tapaustutkimus kahdessa suuressa
IPD-sairaalahankkeessa

Yhteisön rakentaja
AEC Hackathon

Kahden pienen pojan isä (5v & 2v)
Sähköautoilija (Nissan LEAF)



Kiinteistö- ja rakentamisalan digiloikka
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Toimintaympäristö ketteräksi

Rajapinnat auki ja tieto liikkeelle

Kokeiluilla uutta bisnestä

Visiona avoin ja yhteentoimiva rakennetun
ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi!
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Maailma ympärillä muuttuu hurjaa vauhtia…

Tekoäly

Koneoppiminen

Liiketoimintamallit

AlustatalousBlockchain

Analytiikka

IoT

ÄlypölyRobotiikka

Käyttäytymisen
muutos
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4 isoa asiaa seuraavan 7 vuoden aikana

Shomit Ghose, Onset Ventures

1. Data
2.Data
3. Data
4.Data

“Data is deconstructing
every legacy business”

Yksittäisistä tuotteista ja palveluista
digitaalisiin ekosysteemeihin
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(HBR, November 2014)

Data yhdistää ekosysteemin toimijat!
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Siilotaloudesta alustatalouteen?
Panttaamistaloudesta jakamistalouteen?

Kyse on kulttuurin muutoksesta!
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Tietopalvelut
Hallintapalvelut

Terveyspalvelut

Rahoitus- ja 
vakuutustoiminta

Verkosto- ja 
yhteisöpalvelut

Tukipalvelut

”App store”
-palvelut

Raksa –palvelut

Kiinteistöhallinta -
palvelut

Asukas- / 
sijoittaja-
palvelut

Laatupalvelut

Analytiikka-
palvelutKIRA-väylä

Sosiaaliset
verkostot

Rekisteri- ja 
tietopalvelut

Kiinteistöjen 
elinkaarenaikaiset 

tiedot

• Käyttäjälähtöiset palvelut
• Innovatiiviset liiketoimintamallit
• Kiinteistöjen koko elinkaarenaikainen data
• Laitteiden ja koneiden ohjaus, sekä mittaus- ja 

sensorointidatan hyödyntäminen

KIRA-alan digitaalinen ekosysteemi

Esineiden 
internet

KIRA-
toimijoiden 

tietojärjestelmät

App store -
palveluiden 

tarjoajat

Vakuutusyhtiöt, 
pankit ja 
rahoitus

Palveluväylät 
(KAPA, Taltio, 

DIPA, ...)

Viranomais -
palvelut

Kauppa ja 
logistiikka

Entä jos…



BIM – Linkitettävyys ja koneluettavuus
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(Building Information Modelling Level 3, Mark Bew 28/04/2015)
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Liikkumisessa
ollaan jo aika
pitkällä…
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Millainen olisi
rakennusten Tesla?
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Tai tilat “oikeasti” 
palveluna?
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Miten saadaan
myös rakennuksiin
älyä?
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Talotekniikka + 
Internet of Things!
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Tilojen käytön ja 
ylläpidon prosessit
automatisoituvat…
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Teknologia on jo täällä…
… mutta miten otetaan 
ratkaisut käyttöön? 
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Kokeilu on uusi
suunnittelu!
Roope Mokka, Demos Helsinki
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Uudet liiketoimintamahdollisuudet
Osa 1: 

Tiedonhallinnan
harmonisointi

Osa 3:
Kokeiluhankkeet

ja pilotit

Osa 2:
Julkisen hallinnon

säädös- ja 
muutostyöt 25%

Parempi tuottavuus

25%
Toimialan kasvu

Vähemmän hukkaa

50%
Vähemmän virheitä

75%



Kokeiluhakukierrokset
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2016 2017 2018

150 k€ n. 2 M€ n. 2 M€

Kokeiluhankkeiden kokonaisvolyymi yli 10 M€
Seuraava kierros aukeaa 3.4.2017!

Kokeiluhankkeiden teemoja
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Vakiointi

IoT

Toiminta-
malli

Lisätietoja: www.kiradigi.fi

Palvelu

Tieto



4,0 
M€

10,5 
M€

2 kokeiluhakukierrosta
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25 kokeilua käynnissä yhteensä 1,8 M€

28

#BIMtag Blok.ai
Hulevesien
mallinnus

Open source
omaisuudenhallinta

3D ARK
julkaisu

Digitaalinen
elinkaari

Ylläpidon BIM
Avoin

digikampus DigiLastu Digitaalinen
energiamanagerointi

Optimaze
grafiikkapalvelu

MAKU-digi

Energialoikka
Projektin

mobiili-app VR nopea
soveltaminen

UCMore

Sairaala
BIM ylläpito

Asukasviestinnän
pilvipalvelu

BIM rakennuslupa Sähköinen
allekirjoitus

Avoin TATE
IoT rajapinta

Palveluasumisen
pilotointiympäristö

BIM TATE
määräluettelot

Digikaavoitus-
alusta

Infra-
tietoportaali
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Yhdestä paikasta 
kiinni 

talotekniikan 
tuottamaan 

tietoon.

Talotekniikan ja 
kiinteistöjen IoT avoimet
tiedonsiirtorajapinnat
KIRA-digi kokeiluhanke

“Kiinteistöjen tekniset järjestelmät ovat olleet
pitkään suljettuja ratkaisuja. Tavoitteena on 
kehittää kustannustehokkaita menetelmiä
jakaa tietoa talotekniikan ja kiinteistöjen

esineiden internetin välillä”
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Hukan poisto
1-3 4 6-8 10-12 13 14 15-17 18 1995

VE 1. Sujuva kaavaprosessi, ilman valituksia 4,5 kk

VE 2. Haastava kaavaprosessi valituksineen 47 kk
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Palvelualusta
asuntojen
omatoimiseen
myyntiin
KIRA-digi kokeiluhanke



30.3.2017RAKENNETUN YMPÄRISTÖN JA RAKENTAMISEN DIGITALISAATIO –HANKE 33

3D-kaupunkikehityspalvelu 
arkkitehtikilpailun töiden
tuomarointiin ja julkaisuun
KIRA-digi kokeiluhanke
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Future unicorns?



VR/AR/MR (19)

Services (10)

Collaboration
Platforms (8)

Building
Information (7)

Energy (7)IoT & HW (6)

Property
Mgmt (6)

Osallistu yhteisöön!

www.kiradigi.fi

@KIRAdigi

facebook.com/digikira

#kiradigi

#buildingmovement

www.kirastartup.fi
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