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Liite 2 Toimenpidekartan vaiheistus
Toimenpidekartta lähestyy strategian mukaista etenemistä alan perinteisten päätason toimintojen
kautta. Tiekartalla toimenpiteet on vaiheistettu seuraavasti. Kunkin vaiheen yhteydessä on listattu
niihin liittyvät toimenpiteet.
●

Lähtökohtana on sitoutuminen yhteisten kansainvälisten standardien käyttöönottoon ja
kehitystyöhön.
○
○
○
○
○

●

Sanastot ja nimikkeistöt on elinkaaren kattavasti kehitettävä kansainvälisten standardien
mukaisiksi. Tämän johdosta myös alan pelisäännöt ja mallit on päivitettävä vastaavasti.
○

○
○
○
●

Kehitystyö tulee organisoida ja resursoida. Kehitystyötä tehdään käytännössä lähellä
substanssia ja yhteentoimivuus saavutetaan yhteistoimintaelimen koordinaation
avulla.
Rakennetun ympäristön tietomallivaatimusten yhdistäminen (YIV ja YTV)
Kansallisten yhtenäisten toimintatapojen seuranta, palaute ja säännöllinen päivitys
Järjestelmällinen pelisääntöjen ja määrittelyiden käyttöönotto

Rakennuskohteiden tietomallien ja paikkatiedon koneluettavuus luo pohjan tiedonhallinnan
automaatiolle, minkä tulee olla mahdollista jo ensi vuosikymmenen alkupuolella.
○
○
○
○
○
○
○
○

●

Viranomaistahojen sitouttaminen
Suunnittelijoiden sitouttaminen
Tilaajatahojen aktivointi ja sitouttaminen
Rakennuttajatahojen sitouttaminen ja pätevöittäminen
Tuotetiedontuottajien sitouttaminen

Koneluettavien, uusia standardeja tukevien tehtäväluetteloiden ja sopimusmallien
laadinta.
Vakioitujen hanketietojen tietorakenteiden ja tiedonjakomenettelyiden laadinta.
Viranomaistoimintoihin, kuten lupaprosessit, rakennustarkastus ja kaavoitus, liittyvät
standardit
BIM+GIS prosessiin liittyvien standardien kehitys
Kansainvälisten ja kansallisten standardien kehitys
Suunnittelun tiedonhallinnan vaatimusten, ohjauksen ja toimintaympäristön kehitys
Rakennuttamisen tiedonhallinnan toimintaympäristön ja käyttötapausten kuvaaminen
Rakentamisen elinkaaritietojen vastaanoton ja tallettamisen toimintatapojen kehitys

Standardisoitu rakennuskohteiden tietomalli-, paikka- ja tuotetieto mahdollistavat
elinkaaritiedon kertymisen rakennusten ja infrastruktuurin digitaalisiin kaksosiin.
○
○
○
○
○
○
○

Lähtötietovarastojen tunnistaminen, luokittelu ja arviointi
Lähtötietojen ja vaikutusten arvioinnin automatisointi
Yhteisten lähtö- ja selvitystietojen sopiminen suunnittelussa ja viranomaisilla
Fyysisen ja digitaalisen lopputuotevaatimuksen laatiminen
Toteumatietojen mahdollistaminen automaattisesti elinkaaritiedoksi
Tietomallipohjaisten tilojen ja väylien kunnossapidon ja käytön palveluiden ja
tuotetietojen käyttöönotto
Mallipohjaisen viranomaisyhteistyön kehittäminen ja käyttöönotto
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○
○
○
○
○
○
●

Ohjelmistojen ja käsittelyn pilotointi
Valtion ja kuntien yhteiset kehityshankkeiden ja tietopalveluiden toteuttaminen

Matkalla kohti laajaa ja velvoittavaa standardien mukaista toimintaa tarvitaan organisaatioiden
sisäistä sitouttamista kannustimin, koulutusta ja mahdollistavaa regulaatiota.
○
○
○
○

●

BIM-GIS yhteensopivan omaisuuserien hallinnan kehittäminen (AIM)
Yhtenäisten tietorakenteiden kehittäminen
Rakentamisen mittausteknologian sovittaminen tukemaan avoimia standardeja
Viranomais- ja lupaprosessien digitalisointi ja automatisointi
Standardoitujen tuotetietokantarajapintojen kehitys
IOT:n ja monitoroinnin hyödyntämisen käyttöönotto kunnon seurannassa

Pilotointi- ja kokeiluhankkeet auttavat uusien käytäntöjen ja standardien käyttöönotossa.
○
○

●
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Säädösten laatiminen ohjaamaan yhtenäiseen sähköiseen, tietomallipohjaiseen
työskentelyyn
Digitaalisen valvonnan regulaation laatiminen
Edellytysten ja vaatimusten luonti digitaalisille tuotetiedoille
Digitaalisen luottamusmiestoiminnan käyttöönotto

Teknologian kiihtyvä kehitys, standardien evoluutio ja kansainvälinen kilpailu edellyttävät
kaikilta osapuolilta jatkuvaa parantamista, jotta visio on mahdollista saavuttaa vuoteen 2030
mennessä.
○
○
○
○
○

Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja prosessien kehittäminen
Tiedon tuottajien yhteistyöfoorumin ja kehityshankkeiden käynnistäminen
Digitaalisten toimintamallien sisällyttäminen alan koulutusohjelmiin
Suunnittelijoiden, rakentajien ja muiden alan toimijoiden jatkuva koulutus ja parhaiden
käytäntöjen jakaminen
Standardien tunnistaminen ja käyttöönotto omissa tehtävissä
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LIITE 3 Nykytilan kuvaus
Tässä liitteessä on arvioitu rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisoinnin nykytilannetta eri
toimijoiden näkökulmasta: talonrakentaminen, infra, paikkatieto ja kaupunkimallinnus sekä
omaisuudenhallinta ja tuotetiedot. Päällekkäistä tai toisiinsa liittyvää standardisointia ja harmonisointia
tehdään usealla eri sektorilla. Strategiaehdotuksen keskeinen tavoitetila on löytää laaja-alainen
koordinoitu etenemismalli koko rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisointityölle ja
standardien käyttöönotolle.

1.Talonrakentaminen
1.1 Kansainvälinen standardisointityö
Talonrakentamisen tiedonhallintaan liittyy sekä eurooppalaista (CEN, EU, ETIM) että globaalia (ISO,
IEC, buildingSMART) standardien kehitystä. Suomi on sekä EU:n että CEN:n jäsen, joten
eurooppalainen kehitys koskettaa meitä huomattavasti konkreettisemmin kuin globaalit
standardisointihankkeet. Toisaalta monet globaalit standardit siirtyvät automaattisesti ns. Wienin
sopimuksella myös CEN standardeiksi. Osallistuminen niiden kehitystyöhön ja/tai kommentoitiin on
tarpeellista ja usein välttämätöntä, mikäli haluamme niiden palvelevan parhaalla mahdollisella tavalla
myös meitä suomalaisia.
Kansainvälisessä terminologiassa rakentamisen digitaalinen tiedonhallinta kytkeytyy voimakkaasti
tietomallinnus eli BIM -käsitteen alle. Tietomalli viittaa siten laajempaan kokonaisuuteen kuin
Suomessa usein esitetty näkemys pelkästä kolmiulotteisesta suunnittelumallista. Tietomallintamisen
standardisointi käsittää näin ollen tietomallin ohella myös digitaalisen tiedon hallintaan liittyviä
prosesseja ja määrityksiä tilaamisesta tieto-omaisuuden ylläpitoon.
Vaikuttamisen kannalta on huomioitavaa, että CEN-standardit hyväksytään ns. painotetulla
äänestyksellä eli väkirikkailla jäsenmailla on suurempi painoarvo äänestyksessä. ISO-standardit
puolestaan hyväksytään suoralla äänestyksellä eli jokaisella maalla on koosta riippumatta yksi ääni.
ISO-standardien läpimeno vaatii siten huomattavasti laajemman kansainvälisen hyväksynnän.

Eurooppalainen kehitys
Rakentamisen tiedonhallinnan standardisoinnin keskeisin osapuoli on tällä hetkellä CEN Technical
Committee 442, joka valmistelee eurooppalaisia tietomallintamisen standardeja. Työ on
kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa on implementoitu neljä olemassa olevaa ISO-standardia
eurooppalaisiksi standardeiksi ja nämä ovat saaneet virallisen CEN statuksen 19.10.2016:
●

●

EN ISO 16739 Industry Foundation Classes – tunnetaan paremmin lyhenteellä IFC.
Suomessa IFC on käytetyin tiedonsiirtomuoto talonrakennuksen tietomallihankkeissa ja
käytössä käytännössä kaikissa tietomallipohjaisissa projekteissa.
ISO 12006-2 ja ISO 12006-3 – Nämä kaksi standardia muodostavat yhdessä tietojen
luokittelukehyksen (Framework for classification and object-oriented information), jolla
voidaan täydentää mm. rakennustuotetietoa IFC-mallin komponentteihin. Kehyksestä
käytetään lyhennettä IFD.
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ISO 29481-1 Information delivery manual eli lyhennettynä IDM on vakioitu, tekninen tapa
kuvata käyttötapauksia, niihin liittyvä prosesseja ja tiedonsiirron vaatimuksia.

Toisessa vaiheessa laaditaan kokonaan uusia, tietomallintamiseen liittyviä standardeja. Tämän
vaiheen standardit tukeutuvat osin edellä kuvattuihin, jo implementoituihin ISO-standardeihin, mutta
ne voivat olla myös kokonaan uusia. Uusilla standardeilla luodaan pohjaa tietomallien laajemmalle
hyödyntämiselle rakentamisen ja ylläpidon digitalisaatiossa. Toisessa vaiheessa tullaan laatimaan
myös olemassa olevia ISO/CEN-standardeja täydentäviä, Guideline- ja Technical Report
-dokumentteja, joiden laadintaprosessi on varsinaista standardisointia kevyempi, mutta vaikutus voi
olla vähintään yhtä merkittävä.
CEN TC442:n työryhmien ja niihin liittyvien ISO TC59 SC13 työryhmien tuottamat standardit ja
dokumentit tulevat lähivuosina vaikuttamaan laajasti rakentamisen tiedonhallinnan sisältöön ja
käytäntöihin myös Suomessa.
CEN:n rinnalla toimii myös muita eurooppalaisia standardin kaltaisia määrittelyitä tekeviä tahoja kuten
talotekniikan nimikkeistöstä tunnettu ETIM. Vaikka niillä ei ole virallista CEN-standardien mukaista
asemaa, ei se vähennä niiden arvoa ja niitä saatetaan käsitellä virallisten standardien kaltaisesti.

Globaali kehitys
Talonrakennuksen tiedonhallinnan standardeja kehitetään globaalisti kolmella pääareenalla:
-

ISO TC59 SC13; rakennusten sekä maa- ja vesirakennustöiden tietojen organisointi ja
digitalisaatio mukaan lukien tietomallintaminen (BIM)
IEC; sähköalan standardien kehitys
buildingSMART International; erityisesti tietomallintamiseen liittyvien standardien kehitys

Globaalisti kehitettävät standardit eivät juridisesti kosketa suomalaisten arkea (ellei niitä ole liitetty
Wienin sopimuksen kautta CEN standardardeiksi). Niillä voi kuitenkin olla merkittäviä vaikutuksia
esimerkiksi käyttämiimme ohjelmistoihin. Esimerkkinä voidaan pitää buildingSMARTin kehittämää ja
ISO:n standardisoimaa IFC-tietomalliformaattia.
Tiedonsiirron ja sanastojen ohella globaalisti kehitetään myös tilaamiseen ja hankkeen
tiedonhallinnan prosesseihin liittyviä standardeja. Näistä keskeisimpiä ovat ISO 19650 osat 1 ja 2,
jotka julkaistaan marraskuussa 2018. Ne ovat Wienin sopimuksen alaisia ja julkaistaan siten
automaattisen myös CEN-standardeina.

Osallistuminen kansainväliseen standardisointiin
Tällä hetkellä Suomen osallistuminen kansainväliseen talonrakentamisen tiedonhallinnan
standardisointiin on yksittäisten aktiivisten henkilöiden varassa, viime aikoina kiinnostus on tosin ollut
hieman kasvussa. BuildingSMARTin puolella suurinta kehityspanosta kantavat muutamat
ohjelmistotalot. CEN TC442:n kokouksissa Suomea on tähän mennessä edustanut yksi henkilö. ISO
TC59 SC13 -komiteassa kokousedustajia ei ole ollut lainkaan.
Mikäli näiden komiteoiden ja työryhmien työhön halutaan vaikuttaa ja niiden tuottamia standardeja
täysimittaisesti hyödyntää, tulee resursseja lisätä huomattavasti.
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1.2 Kansallinen kehitystyö
Rakennusalan standardisoinnin vastaavana SFS:n toimialayhteisönä toimii Rakennustuoteteollisuus
RTT, jonka seurantaryhmissä päätetään Suomen kannoista vaikutettaessa eurooppalaiseen
CEN-standardisointiin ja kansainväliseen ISO-standardisointiin. Lisäksi niissä valmistellaan
tarvittaessa ryhmän vastuualueelle kuuluvia kansallisia standardeja. RTT vastaa seuraavien teknisten
komiteoiden toiminnoista Suomessa (6/2018):
●
●
●

33 eurooppalaisen standardisointijärjestön (CEN) teknistä komiteaa (TC)
5 TC 250:n alatyöryhmää (SC)
13 kansainvälisen standardisointijärjestön (ISO) TC:tä

(Rakentamisen standardisointi Suomessa)
RTT vastaa koko Rakennusteollisuus RT-liittoyhteisön osalta vaikuttamisesta rakentamisen teknisiin
säädöksiin sekä standardisoinnista. RTT:n vastuulla on noin puolet rakentamista koskevasta
kotimaisesta, eurooppalaisesta ja kansainvälisestä standardisoinnista.
Rakennussektorin standardisoinnin koordinointia hoitamaan on perustettu rakennussektorin
standardisoinnin tukiryhmä RASEK, jonka sihteeristöä RTT hoitaa. Tietomallinnuksen seurannasta
vastaa Rakennustuoteteollisuuden Building Information Modelling (BIM) seurantaryhmä (CEN TC
442). Lisäksi KIRA-digi -hankkeessa on käynnistetty useita kokeiluhankkeita, jotka liittyvät
talonrakentamisen standardisointiin.
Standardit eivät pelkällä olemassaolollaan riitä ratkaisemaan nykyisiä tiedonhallinnan haasteita.
Niiden käyttöönottoa tulee edistää aktiivisesti laajalla keinovalikoimalla; ohjeilla ja vaatimuksilla,
koulutuksella sekä regulaatiolla. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 dokumenttisarjalla on luotu hyvä
pohja sekä koulutukselle että tietomallipohjaiselle suunnittelulle. Sarja kaipaa kuitenkin pikaista,
standardeihin pohjautuvaa uudistamista
Lisäksi nykyiset talonrakennuksen ja infrarakentamisen tietomalliohjeet tulisi yhdistää yhdeksi
kokonaisuudeksi. Määrittämällä regulaation keinoin tietomallit osaksi rakennuslupaprosessi
puolestaan otettaisiin yksi keskeinen avainprosessi mukaan tietomallintamisen ketjuun. Se toimisi
myös motivaattorina standardien käyttöönotolle.

1.3 Talonrakentamisen näkökulma standardisointiin
Talonrakennus on monessa mielessä varsin konservatiivinen toimiala. Sen ominaispiirteitä ovat mm.
●
●
●
●
●

suhdannevaihtelut ja työvoiman suuri liikkuvuus;
projektimainen työskentely, jossa jokaiseen projektiin kootaan uusi työryhmä;
lopputuotteiden eli rakennusten ainutkertaisuus;
toimijoiden suuri ja määrä ja keskimäärin pieni koko sekä
pirstaleinen, monimuotoinen tilaaja- ja omistajaryhmä.

Suureksi osaksi näiden ominaispiirteiden vuoksi talonrakennussektorin prosessien ja tiedonhallinnan
kehitys on ollut hidasta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Standardisointi koetaan liian hitaana
ja joustamattomana tapana harmonisoida asioita. Yhtenäiset käytännöt, nimikkeistöt ja toimintatavat
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koetaan kahlitsevina ja muutosvastarinta on suurta kaikilla rintamilla suunnittelijoista urakoitsijoihin ja
rakennuttajista kiinteistöjen ylläpitäjiin.
Talonrakennussektorilla on viime vuosina tunnistettu digitalisaation mahdollisuudet. Digitaaliset
ratkaisut eivät kuitenkaan lisää tuottavuutta, mikäli tietojen siirto järjestelmästä toiseen on hankalaa tai
mahdotonta. Digitaalisten ratkaisujen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää myös eri toimijoiden
toimintamallien yhtenäistämistä.
Huomionarvoista ovat myös rakennusalan viennin tarpeet. Monilla potentiaalisilla markkina-alueilla
tiedonhallinnan vaatimukset ovat jo nyt korkeammalla tasolla kuin Suomessa ja niitä ohjataan
paikallisilla standardisointitoimilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen markkinoille
kehitetty ohjelmisto ei välttämättä kelpaa rajojemme ulkopuolella. Tämä on erityisesti alan pienten
ohjelmistoyritysten haaste ja niiden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla on vaarassa heikentyä.
Tämä ei koske pelkästään talorakennussektoria, se on laajemmin koko rakennetun ympäristön
toimijoiden ongelma.
Lisäksi talosektorillakin kohteen elinkaari on pitkä, jopa satoja vuosia. Korjaamista ja muuttamista
tapahtuu paljon elinkaaren aikana. Tähän saakka ei tiedonhallinta (suunnittelu ja lupamenettely) ole
vaatinut eikä mahdollistanut ajantasaisen tiedon ylläpitoa kohteesta (korjaukset ja luvat kohdentuvat
aina jollekin osalle rakennusta). Nyt avautuu aivan uuden mahdollisuudet saada ja ylläpitää
ajantasaista kokonaiskäsitystä kohteista.
Talonrakentamisen standardisoinnin tarpeet kytkeytyvät vahvasti tietomallintamiseen. Niillä
suunnitellaan, rakennetaan ja jatkossa myös ylläpidetään rakennuksia. IFC-standardin määrittämä
struktuuri ja sen laaja käyttö Suomessa on vahva perusta, jolle kansallista, harmonisoitua
tiedonhallintaa voidaan rakentaa. Se ei kuitenkaan vielä riitä täyttämään koneluettavuuden tarpeita,
siihen tarvitaan yhtenäisiä nimikkeistöjä, jotka kattavat luokittelut, ominaisuustiedot ja tuotetiedot.
Lisäksi tulee yhtenäistää tiedonhallinnan toimintamallit ja kehittää tehtäväluetteloita tukemaan
digitalisaation tarpeita.

“ IFC standardin määrittämä struktuuri ja sen laaja käyttö Suomessa on
vahva perusta, jolle kansallista, harmonisoitua tiedonhallintaa voidaan
rakentaa.”
Digitalisaatio ja koneluettava tiedonvaihto edellyttää nykyistä kurinalaisempaa tiedon tuottamista ja
dokumentointia kaikissa elinkaaren vaiheissa. Alan toimijoiden tulee ymmärtää, että tiedon
hakemiseen käytetään aina moninkertaisesti enemmän aikaa kuin sen tuottamiseen. Helpottamalla
tiedon hakua voidaan saavuttaa sekä aika- että kustannushyötyjä ja samalla parantaa rakennusten
laatua.
Standardisoinnille on siis suure tarve. Katse tulisi kääntää erityisesti kansainvälisten standardien
kehitystyöhön jota tehdään mm. CEN TC442:ssa ja ISO TC59 SC13:ssa. ISO:n ja CEN:n
julkaisemien standardien määrittelyä tehdään myös niiden ulkopuolella, esimerkiksi IFC-alustan
kehitystä tehdään buildingSMART-yhteisössä. Näin ollen myös siellä tapahtuvaa kehitystoimintaa
tulee seurata ja siihen tulee myös osallistua, jotta varmistetaan standardien soveltuvuus kansallisesti.
Talonrakennussektorin ominaispiirteistä johtuen ilman keskitettyä yhteiskunnan tukemaa
kehityspanosta ja sitä tukevaa regulaatiota tämä ei onnistu hallitusti ja riskinä on, että digitalisaatiosta
ei saada kaivattuja hyötyjä tai se jopa lisää prosessien monimutkaisuutta.
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2 Infrasektori
2.1 Kansainvälinen standardisointityö
CEN TC442:n työryhmät ovat keskittyneet tähän saakka lähinnä talonrakennukseen, mutta vuoden
2018 lopulla on aktivoitu CEN TC442 WG6 Infrastructure-ryhmä. Suomen edustajia tähän ryhmään
ollaan hakemassa. Toisaalta monet TC 442:ssä valmistellut asiat, palvelevat myös infraa.
Infran osalta aktiivisin standardisointityö tapahtuu tällä hetkellä buildingSMART internationalin piirissä.
IFC:tä on totuttu käyttämään etenkin rakennuksiin liittyvän suunnittelun tiedonsiirrossa, mutta nyt sitä
laajennetaan vastaamaan infran tarpeita. Vuoden 2017 alussa julkaistiin ensimmäinen infraan liittyvä
IFC:n laajennus (4.1), mikä pitää sisällään väylän geometriatiedot. Laajennus kulkee nimellä IFC
alignment.
Tällä hetkellä bSI:n alla etenevät seuraavat infran standardisointiin liittyvät projektit, jotka ovat
standardisointiprosessin eri vaiheissa. Näistä aktiivisia ovat:
-

IFC Bridge: Arvioitu valmistuminen 02/2019
IFC Road: Arvioitu valmistuminen on 12/2019
IFC Rail: Arvioitu valmistuminen on 12/2019
IFC Ports & Harbours: Arvioitu valmistuminen on 12/2019
IFC Common Schema (muille yhteinen osuus): Arvioitu valmistuminen on 12/2019

Aloitevaiheessa olevat projektit:
-

IFC Tunnel: aloitusaika ei ole tiedossa

OGC:n ylläpitämä InfraGML kuvaa infrasuunnittelun ja -rakentamisen kohteita ja ominaisuuksia
paikkatietona. Se perustuu LandInfra -käsitemalliin. Tällä hetkellä sen oleellinen osa LandInfraa on
liikenneväylien geometriatiedon käsitemallin kuvaus, jonka OGC ja buildingSMART ovat laatineet
yhteistyössä. InfraGML:ssä ei ole vielä kuvattu varusteita ja laitteita eikä maanalaista infraa
rakennekerroksia lukuunottamatta.

2.2 Kansallinen kehitystyö
Infrasektorin tietomallinnuksen standardisointityö on keskittynyt Suomessa buildingSMART Finland
alle. Osallistuminen kansainväliseen bSI:n standardisointityöhön koordinoidaan myös bSF:n kautta.
Infra-alan tiedonsiirron standardisointityö sai alkunsa jo 2001 tehdyllä infra-tietojärjestelmät
esiselvityksellä. Silloin tehdyssä standardisoinnin tilannekatsauksessa todettiin olemassa oleva
teollisuusstandardin LandXML:n olevan sopiva pohja infran tiedonsiirron kehittämiselle. Silloisen
IAI-organisaation IFC-standardi oli vielä nuori ja vahvasti talonrakennukseen suuntautunut standardi.
LandXML-standardista päätettiin tuottaa kansallinen dokumentaatio, Inframodel.
Inframodel2-versiota testattiin pilottihankkeiden kautta ja 2007 se oli suosituksena Väyläviraston
tarjouspyynnöissä. Merkittävin edistyminen tapahtui kuitenkin RYM:in PRE-ohjelmassa. Sen
InfraFINBIM-työpaketissa tiedonsiirtoa ja tiedonhallintaa kehitettiin yhdessä 18 alan toimijan kanssa.
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Infran tilaajat tukivat hanketta 30 eri elinkaaren vaiheeseen liittyvällä pilotilla. Kehitys oli pohjana
nykyiselle InfraBIM-yhteistyöfoorumille, jonka kotipesä löytyi Rakennustietosäätiöstä ja sen
erityispäätoimikunnan bSF:n Infra-toimialaryhmästä. Tuloksena oli myös koko alalle yhteiset
tietomalliohjeet. Tärkeimpään rooliin nousi yhdessä oppiminen ja uusien toimintatapojen käyttöön
yhdessä yritysten ja infran omistajien kanssa. Erittäinen tärkeää oli myös toimiva kehitystyön
rahoitusmallia sekä mahdollisuus hyödyntää tutkimuslaitosten ja yliopistojen osaamista.
Inframodel-kehitystyön aikana on osallistuttu aktiivisesti infra-tietomallinnuksen kehitykseen bSI:ssa.
Kehitystyössä laadittu LandXML MVD on hyväksytty teknisenä raporttia bSI:ssa ja se on osaltaan
laajentanut OpenBIM-ajatteluja IFC:n rinnalla. Infamodel-kehitystyössä saadut kokemukset ja
suomalaiset tarpeet näkyvät myös IFC4.1 Alignment-versiossa.
Inframodel kuuluu osana InfraBIM-ohjekokonaisuuteen, jossa InfraBIM-nimikkeistö tarjoaa yhteisen
nimikkeistön ja Yleiset Inframalliohjeet YIV kuvaa, mitä ja millä tarkkuudella tietomallinnus tulee tehdä
eri vaiheissa. Tiedonvälityksessä tulee aina ottaa huomioon nämä kolme perusasiaa. Väylävirasto ja
suuret kaupungit ovat vaatineet tietomallinnettujen suunnitelmien malliaineiston luovutuksen
InfraBIM-ohjeistuksen mukaisesti, mikä yhtenäistänyt ja edistäneet merkittävästi alan toimintaa.
Taitorakenteiden osalta tiedonsiirrossa käytetään Suomessa IFC-standardia. bSI:n IFC Bridge
-hankkeessa on ollut mukana silta-asiantuntijoita Väyläviraston johdolla. Tuloksia on käsitelty myös
6D-silta-hankkeessa.

KIRA-digi
KIRA-digissä on ollut ja on käynnissä useita kokeiluhankkeita, jotka liittyvät infran tiedonhallinnan ja
tietomalinnuksen kehittämiseen ja standardisointiin. Näistä voidaan mainita:
Johtotietojen käsitemalli
Kokeilussa luodaan verkkotoimialalle yhteinen johtotietojen käsitemalli, jonka tavoitteena on edistää
verkkotoimialan standardisointia.
Tietomallit tiesuunnitelman hallinnolliseen prosessiin
Työssä selvitetään, mitä suunnitelmamallin käyttö maantielain mukaisessa hallinnollisessa
käsittelyssä edellyttää mallilta, ja kehitetään mallia näiden vaatimusten pohjalta.
Kalliolouhintaporauksen prosessi digiaikaan
Tavoitteena on saada maanpäällliset poravaunut integroitua mukaan hankkeen digitaaliseen
tietovirtaan. Digitaaliset suunnitelmat siirtyvät pilvestä poravaunujen ohjausjärjestelmiin sekä
porauksen toteuma takaisin pilvipalveluun ja seuraavien työvaiheiden käyttöön
MAKU-digi: Maankäytön suunnittelun kustannukset näkyviksi
Kokeilu tuotti neljän suuren kaupungin yhteisen näkemyksen maaperäkartan luokituksista
rakennettavuutta varten sekä syntyvästä tietorakenteesta, kun maaperätiedot esitetään ns.
hilamallina. Samalla luotiin esitys yhtenäiseksi tavaksi maaperän rakennettavuustiedon
jäsentämisestä ja esitystavasta. Hanke esittää näiden tulosten vakioimista valtakunnallisiksi
käytännöiksi. Lisäksi hankkeessa tuotettiin esitys kaavatiedon, erityisesti asemakaavatiedon,
koneluettavaksi tietomallirakenteeksi ja selvitettiin sen suhdetta kiinteistötunnukseen ja pysyvään
rakennustunnukseen.
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2.3 Infra-alan näkökulma standardisointiin
Infran suunnittelussa ja rakentamisessa on viimeisen 5-6 vuoden aikana on tietomallinnuksen
hyödyntäminen mennyt isoin harppauksin eteenpäin. Mutta edelleen törmäyksiä, kitkaa, tiedon
hukkaa tapahtuu pikemminkin työkalujen ja toimintatapojen takia kuin varsinaisten standardien vuoksi.
Tiedon virtaamisen haasteita tunnistetaan Infra-alalla eri kokonaisuuksien kannalta useita. Infra-alan
suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävät standardit ovat nyt vahvasti siirtymässä IFC-struktuurin
suuntaa. Virtauksen haasteita on tunnistettu myös erityisesti talosektorin ja infra-sektorin välisessä
yhteistyössä. Selkeä kehitettävä asia liittyy infrahankkeen lähtötietojen hankkimiseen. Täällä aiemmin
mainittu IDBE-kehitystyö ohjaa nyt muutosta erityisesti paikkatietostandardien sovittautumisena
rakentamisen tarpeisiin (kuva 1). Keskeinen struktuuri tässä on GML.

Kuva 1 Integrated Digital Built Environment (IDBE) -kehitys on käynnistynyt muutama vuosi sitten ja
tarkastelee vahvasti paikkatiedon mallintamisen ja rakentamisen tietomallintamisen liittymistä
toisiinsa. (OGC & bSI, 11/2017)

Suuria odotuksia on myös mahdollistaa rakentamisessa syntyvän toteumatiedon siirtyminen käytön
aikaisiin omaisuuden hallinnan tehtäviin. Tässä kehityksessä kohdataan myös paikkatiedon
julkaisuformaattien suuntaus yleisten web-standardien käyttöön (W3C). Myös linkitetyn datan
konsepteja on jo pilotoitu. Niiden avulla eri prosessien välillä pystytään hyödyntämään kohdekohtaiset
tietomuutokset reaaliaikaisesti. Tällä teknologialla voi nähdä merkittäviä mahdollisuuksia juuri käytön
aikaisten prosessien muutoksessa. Tarvittavan standardisoinnin painopiste on tällöin yksilöivissä
tunnisteissa, joita on käsitelty tarkemmin liitteessä 7.
Nimistö- ja sanastokysymykset nousevat infra-alalla esiin samalla painolla kuin muissakin sektoreissa.
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“Tiedon virtaamisen haasteita tunnistetaan Infra-alalla eri
kokonaisuuksien kannalta useita. Suuria odotuksia on mahdollistaa
rakentamisessa syntyvän toteumatiedon siirtyminen käytön aikaisiin
omaisuuden hallinnan tehtäviin.”
Kuvassa 2 on esitetty, miten standardisointimenetelmät kohtaavat infrahankkeen nykytilassa.
Kuvassa 3 on taas tavoitetila, jossa infrahankkeen standardit ovat perustuvat yhtenäisiin
kansainvälisiin käytäntöihin. Tämä on mahdollista 5-10 vuoden aikajänteellä.

Kuva 2 Standardisointimenetelmät kohtaavat infrahankkeen nykytilassa.
Esimerkkinä standardisoinnin jalkautuksen haasteista voidaan mainita KuntaGML, jolla on
standardisoitu kuntien paikkatietoaineistoja. Sen mukaisia aineistoja on kuitenkin huonosti saatavilla,
koska kunnat eivät ole ryhtyneet menetelmän systemaattiseen käyttöön. Samat tiedot välitetään
muilla vakiintuneilla ja osin kuntakohtaisilla menetelmillä.
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Kuva 3 Tavoitetilassa infrahankkeen standardit ovat perustuvat yhtenäisiin kansainvälisiin
käytäntöihin.

3 Paikkatieto
3.1 Kansainvälinen standardisointityö
Merkittävimmät paikkatietoalan kansainväliset standardisointijärjestöt ovat ISO ja OGC. ISO:ssa
paikkatietoalan standardisoinnista vastaa TC 211 -komitea.
Keskeinen paikkatietoalaa Euroopassa edistävä säädös on INSPIRE-direktiivi, joka tekee myös
konkreettisia määrityksiä paikkatiedon standardisoimiseksi. INSPIRE-direktiivin mukainen
paikkatiedon infrastruktuuri tulee toteuttaa vaiheittain EU:n jäsenvaltioissa loppuvuoteen 2020
mennessä. INSPIREn määrittelyn keskiössä ovat rajapinnat, aineistot, metatiedot sekä raportointi, ja
se perustuu seuraaviin EN ISO -standardeihin:
EN ISO 19115-1:en - Määrittelee paikkatiedon perusteet
EN ISO 19119:en - Määrittelee paikkatietoon liittyvät palvelut
CEN ISO/TS 19139:en - Määrittelee metatietojen XML-muodon
OGC :n tuottama Geography Markup Language (GML) on XML-pohjainen ‘kielioppi’, joka kuvaa
maantieteellisiä kohteita ja niiden ominaisuuksia. GML palvelee sekä mallinnuskielenä että
tiedonvälitysformaattina. GML:n rajapintatoteutuksena palvelee OpenGIS® Web Feature Service
Interface Standard. GML on myös ISO standardi (ISO 19136:2007).
Paikkatietojen standardisoinnin osalta on syytä huomioida, että samoja paikkatietoja ja siten myös
niiden standardeja sovelletaan usealla eri toimialalla. Rakennetun ympäristön lisäksi keskeisiä
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toimialoja on biotaloudessa erityisesti metsä- ja maatalous. Paikkatiedot liittyvät vahvasti myös mm.
liikenteen ja logistiikan toimialoihin sekä turvallisuussektoriin.
Maanmittauslaitos on keskeinen toimija paikkatietojen standardisoinnissa. Kansainvälisissä
standardisointiin liittyvissä organisaatioissa MML on sekä OGC:n että ISO/TC221:n jäsen ja seuraa
molempien organisaatioiden toimintaa aktiivisesti. On huomioitava, että ISO:n virallinen linkki
Suomessa on SFS ry (Suomen Standardisoimisliitto).

Kuva 4. Maanmittauslaitoksen ja Maa- ja metsätalousministeriön asiointuntijoiden roolit
kansainvälisessä ja kansallisessa paikkatietojen standardisointityössä.
Kuvassa 4 on esittetty Maanmittauslaitoksen ja Maa- ja metsätalousministeriön asiointuntijoiden roolit
kansainvälisessä ja kansallisessa paikkatietojen standardisointityössä:
ISO/TC211
MML osallistuu kv-yleiskokouksiin 2 krt/v. Suomi on ns. P-jäsen (Participant) ja velvoitettu
osallistumaan kokouksiin. Tarvittaessa on myös nimettyjä projektien asiantuntijoita. MML
kommentoi ja äänestää uusien standardien luonnoksia ja standardipäivityksiä ISOn virallisen
prosessin mukaisesti. MML myös käyttää toiminnassaan useita ISOn standardeja, myös
muitakin kuin paikkatietostandardeja. Suomessa ISO/TC211:a edustaa SFS:n SR 304
(Standardisointiryhmä 304).
OGC
MML osallistuu ja seuraa toimintansa kannalta olennaisimpien työryhmien (WG) toimintaa.
Tarvittaessa kommentoidaan kehitettävänä olevia standardeja OGC-prosessin mukaisesti.
MML pilotoi joitakin standardeja omissa kehittämishankkeissa tai -projekteissa ja
tuotannollisessa käytössä on useita OGC-standardeja. Trimble Solutions Oy on jo pitkään
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pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan OGC:n kehitystä. Muutamia muitakin suomalaisia toimijoita
seuraa toimintaa.
IHO (International Hydrographic Organisation)
Suomessa aktiivisin toimija on Väylävirasto.
DGIWG (Defence Geospatial Information Working Group)
MML organisaationa ei osallistu DGIWG:n toimintaan.
W3C
Kehitystä seurataan lähinnä OGC:n kautta (Esim. OGC/W3C:n Spatial Data on the Web
-projekti). MML:llä on tuotannollisessa käytössä useita de facto -standardeja
UNGGIM (the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information
Management)
MML:n kv-asioita hoitava taho osallistuu vuosittaisiin yleiskokouksiin ja Eurooppa-tasolla on
MML-edustaja sekä asiantuntija, joka MML-edustajana osallistuu UNGEGN-toimintaan
(United Nations Group of Experts on Geographical Names).
CEN/TC 287
Komitean toiminta on viime vuosina ollut vaatimatonta. Jotkut ISO-standardit hyväksytään
Eurooppa-tasoisiksi (CEN-standardeiksi) virallisessa prosessissa.
INSPIRE
INSPIRE-direktiiviä kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä. Eri jäsenmaiden asiantuntijoista
koostuva MIG-ryhmä MIG (Maintenance and Implementation Group) on Euroopan komissioon
perustettu yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on päivittää Inspire-direktiiviin liittyviä teknisiä
ohjeita, kerätä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä direktiivin toimeenpanosta ja välittää tietoa
jäsenmaiden paikkatiedoista vastaaville organisaatioille.
MIG-ryhmä on jaettu kahteen pysyvään alaryhmään:
MIG-P (MIG policy-related group) käsittelee strategisen tason kysymyksiä. Se ohjaa
toimintaa, päättää käynnistettävistä projekteista, priorisoi työohjelman työaiheita ja
hyväksyy muutosehdotukset työohjelmaan. Suomen edustajat MIG-T-ryhmässä ovat
Maa- ja metsätalousministeriöstä ja Maanmittauslaitokselta.
MIG-T (MIG technical group) käsittelee teknisiä kysymyksiä. Se keskustelee
Inspire-direktiivin ylläpitoon ja toimeenpanoon liittyvistä teknisistä kysymyksistä sekä
valmistelee ja päivittää säännöllisesti työohjelmaa, jonka MIG-P hyväksyy. Suomen
edustajat MIG-T-ryhmässä ovat metsätalousministeriöstä ja Maanmittauslaitokselta.
MIG-työryhmiin asiantuntijat valitaan Euroopan komission ylläpitämästä asiantuntijapoolista
(Pool of Experts). Pooli on avoin kaikille ja ilmoittautumiselle ei ole määritelty takarajaa.
Ilmoittautumisen yhteydessä asiantuntijoilta kerätään englanninkieliset ansioluettelot, joiden
perusteella asiantuntijat valitaan työryhmiin.
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Suomalaisia paikkatietoalan asiantuntijoita kannustetaan ilmoittautumaan aktiivisesti mukaan
asiantuntijapooliin.
INSPIRE-yhteistyötä Pohjoismaiden välillä tehdään INSPIRE Nordic Network -ryhmässä,
jossa on edustajat MML:stä.
ISA-2 (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens)
EU-komission asettama määräaikainen ohjelma (2016 - 2020), joka tukee viranomaisia
kansallisesti ja kansainvälisesti yhteentoimivien digitaalisten julkisten palveluiden
tuottamisessa. Nykyistä ohjelmaa edelsi ISA (2011 - 2015). Kokouksissa VM:n puolesta
edustus on MML:stä.

3.2 Kansallinen kehitystyö
Paikkatietoalan standardit ja suositukset pyrkivät Suomessa määrittelemään, miten
paikkatietoaineistot ja -palvelut tulee toteuttaa. Tavoitteena on, että paikkatietoaineistot,
paikkatietopalvelut ja paikkatietojärjestelmät ovat yhdenmukaisia ja yhteentoimivia.
Suomessa paikkatietoalan standardisoinnista vastaa SFS:n paikkatiedon seurantaryhmä SR 304.
Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ennen ISO:n ja OGC:n yleiskokouksia. (Paikkatiedon
standardisointiyhteisöjen ABC, Riitta Vaniala, Positio-lehti 2/2018)
Maa- ja metsätalousministeriö toteuttaa paikkatietojen yhteiskäyttöä ohjaavaa toimintaa, joka
syventää paikkatietojen yhteiskäyttöä ja INSPIRE-direktiivin toimeenpanoa.
INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY määrittelee vaatimuksia viranomaisten hallinnassa olevien
paikkatietoaineistojen muodostamalle paikkatietoinfrastruktuurille ja sen hallinnalle. Direktiivin
toimeenpanoa varten on Suomessa säädetty laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) ja lakia
täydentävä asetus (725/2009). Komission johdolla on lisäksi valmisteltu joukko teknisiä
toimeenpanosääntöjä.
Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaa paikkatietoasiain neuvottelukunta.
Kehittämistä ja käyttöä tukee eri sidosryhmien muodostama yhteistyöverkosto ja
Maanmittauslaitokseen sijoitettu sihteeristö. Kehittämisen suuntaamista varten on laadittu kansallinen
paikkatietostrategia.

Perusrekisteritiedot
Maanmittauslaitos on perusrekisteriviranomainen ja ylläpitää KTJ -rekisteriä (kiinteistö- ja lainhuuto- ja
kiinnitysrekisteri) sekä Osakehuoneistorekisteri (vuoden 2019 alusta). Rekisterien tietoja käytetään
rakennetun ympäristön prosesseissa sekä suunnittelun lähtötietoina, että käytön aikaisessa
omaisuuden hallinnassa.
Digitaalinen rakennettu ympäristö perustuu korkeus- ja koordinaattijärjestelmiin, joiden perustaa
Maanmittauslaitos ylläpitää. Myös paikannuksen perustana oleva infrastruktuuri liittyy rakennettuun
ympäristöön.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta (Patine)
PATINE seuraa ja arvioi kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä, koordinoi INSPIREn
toimeenpanoa. Puheenjohtaja on Maa- ja metsätalousministeriöstä.
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PATINEn työtä valmistelee ja toteuttaa Maanmittauslaitokseen sijoitettu laajennettu sihteeristö.
Sihteeristössä on mukana merkittävimmät INSPIRE-tiedontuottajat. Laajennettu sihteeristö tukee
INSPIRE-sihteeristön ja neuvottelukunnan toimintaa INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa ja
paikkatiedon infrastruktuurin toteuttamisessa ja hyödyntämisessä

Paikkatietoverkosto
Paikkatietoverkosto on avoin yhteistyöfoorumi, joka edistää paikkatietoalan tiedonvaihtoa ja kehitystä.
Verkoston sihteeristönä toimii INSPIRE-sihteeristö. Verkostolla on neljä kärkiteemaa: paikkatiedon
koulutus ja osaaminen, tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen, rakennetun ympäristön
tietovarantojen yhteentoimivuus ja käsitteistö sekä paikkatietostrategian toimeenpanon tukeminen.

Kuntien paikkatiedon yhteistyöryhmä
Kuntaliiton ylläpitämä Kuntien paikkatiedon yhteistyöryhmä (KPY) on työskennellyt kuntien
paikkatietojen yhteentoimivuuden edistämiseksi. Ryhmään kuuluu sekä kuntia että kuntien
järjestelmätoimittajia. Työskentelyn tuloksena on tuotettu KuntaGML-niminen rajapintamäärittelyjen
sarja, joka perustuu GML:ään.
Kuntien teknisen ja ympäristötoimen tiedonvaihdon tehostamiseksi käynnistettiin Kuntaliitossa
valmistelutyö helmikuussa 2001. Tavoitteeksi asetettiin standardimuotoisten tietopalvelurajapintojen
toteuttaminen kuntien käyttämiin tietojärjestelmiin. Hanke päädyttiin toteuttamaan palvelut käyttäen
OGC:n (Open Geospatial Consortium) kehittämiä rajapintastandardeja. Kuntien tuottamien tietojen
määrittelyssä käytetään GML-käsitekieltä ja palveluina WMS- ja WFS-tiedonsiirtoprotokollaa. Hanke
nimettiin käytetyn tekniikan mukaan KuntaGML-hankkeeksi. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa eri
järjestelmien tiedonsiirto kunnan prosessien välillä, sekä myös yhteistyökumppanien tarpeisiin.
Määriteltyjen rajapintojen käytöstä kunnissa ei ole saatavilla kattavaa tietoa.
Rasti-hanke kartoitti KuntaGML-rajapintojen (20 kpl WFS-palveluita) tilannetta syyskuussa 2018 (Liite
8). Selvityksen pohjalta voi todeta, että KuntaGML-rajapinnoista osa on jalkautunut merkittäväksi
osaksi kuntien järjestelmäintegraatiota. Osa taasen ei ole kehittynyt toimiviksi ratkaisuiksi ja ovat nyt
jo vanhentuneet ilman tarvelähtöistä edelleen kehitystä ja panostusta. WFS ja ennen kaikkea WMS
-palvelut ovat avanneet menestyksellisesti paikkatietoja tarvitsijoiden käyttöön.
Tietopalvelurajapintojen kehittämistä on jatkettu KuntaTietoPalvelu 2020 -hankkeessa, jossa on
jatkettu KuntaGML-tietomallien määrittelyä ja toteuttamista. Hankkeessa on myös pyritty
madaltamaan kuntien kynnystä ottaa käyttöön määriteltyjä rajapintapalveluita. Juuri käynnissä oleva
3Dkunta-projekti pyrkii määrittämään kunnille yhteisen tavan kaupunkimallien koneluettavaksi
muodoksi soveltaen CityGML-standardia. Viimeksi mainitussa projektissa hyödynnetään aikaisempien
rajapintamääritysten toteutuksia ja on edetty tiivistämään yhteistyötä KMTK-hankkeen kanssa
ilmeisten päällekkäisyyksien eliminoimiseksi.

Maastotietojärjestelmä
Maastotietojärjestelmä 2030 selvitys on toteutettu Maa- ja metsätalousministeriön toimesta vuonna
2015. Selvityksessä on muodostettu visio Vuoden 2030 MTJ-ytimestä, jossa on yhteinen tietomalli ja
keskeisiin käyttötarpeisiin vastaava maastotietoaineistot. Keskitetysti tuotetut MTJ:n tietotuotteet ja
-palvelut kattavat MTJ:n peruskäyttötarpeet. Tietoaineistossa on suurikaavaisia ja alueelliselta
kattavuudeltaan rajoitettuja, eli kuntien aineistoja ja koko maan kattavia eri toimijoiden ylläpitämiä
maastotietoja. Maastotietojärjestelmä 2030 -selvityksen pohjalta on 2015 käynnistetty Kansallinen
maastotietokanta -hanke (KMTK), joka on liitetty osaksi Hallinnon Paikkatietoalusta-hanketta.
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Hankkeen yhteydessä on toteutettu Rakennusten ja rakenteiden käsitemalli, joka on parhaillaan
JHS-prosessissa.

Paikkatietoalusta-hanke
Keskeinen paikkatietojen yhteentoimivuutta edistävä aktiviteetti on 2017 käynnistynyt Maa- ja
metsätalousministeriön Hallinnon paikkatietoalusta -hanke, joka kestää vuoden 2019 loppuun.
Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot. Projektissa
Kansallinen maastotietokanta -osahanke pyrkii luomaan digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän
tarpeita vastaavan maastotietojen paikkatietovarannon. Maankäyttöpäätökset-hankkeessa luodaan
hallinnointiperiaatteet ja kriteerit harmonisoiduille maankäyttöpäätöstiedoille. Rakennetun ympäristön
toimintaan liittyy myös Osoitetietojärjestelmä-osahanke, jonka tavoitteena on muodostaa
valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä. Maakuntien paikkatietoinfrastruktuuri -osahanke liittyy
rakennetun ympäristön toimintaan maakuntien paikkatietopalveluiden osalta, mutta se on odottanut
maakuntauudistuksen linjausten selkiytymistä.

JUHTA
JHS Paikkatiedon ohjausryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja se toimii JUHTAn ja
Paikkatietoasianneuvottelukunnan (PATINE) alaisuudessa. Ryhmä pyrkii koordinoimaan laajemmin
paikkatiedon standardisointia. Useita paikkatietoalan suosituksia on julkaistu JUHTA-prosessin kautta.
parhaillaan JHS menettelyssä käsitellään KMTK:n rakennukset ja rakenteet -käsitemallistandardi ja
muodostamisohjeet. Paikkatiedon JHS:t ovat pitkälle kansainvälisten versioiden oppaita ja/tai
INSPIRE vaatimusten kansallisia tarkennuksia/selvennöksiä. JUHTAn JHS Paikkatiedon
ohjausryhmän puheenjohtaja on Maanmittauslaitoksesta. Ryhmän resurssit ovat alimitoitettuja
kasvaneisiin haasteisiin nähden.

KIRA-digi
KIRA-digissä on ollut ja on käynnissä useita kokeiluhankkeita, jotka liittyvät paikkatietojen
tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen kehittämiseen ja standardisointiin. Tällaisia hankkeita ovat mm:
Kuntien tietojärjestelmien avoimien rajapintojen ohjeellinen vaatimusmäärittely
Kuntien tietojärjestelmien avoimien rajapintojen vaatimusmäärittely on pieni jatkokokeilu Kuntien
rakennetun ympäristön tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen -projektille. Jatkokokeilun
tavoitteena on ensimmäistä kertaa ihan kunnolla määritellä kuntien rakennusvalvontojen
tietojärjestelmien avoimien kaksisuuntaisten rajapintojen toiminnalliset ja ei-toiminnalliset
vaatimukset. Samoin kuvataan erilaiset käyttötapaukset, joissa ko. avointa rajapintaa pitää pystyä
käyttämään
Tampereen yleiskaavan digitalisointi
Hankkeen tavoitteena on kehittää tietomalli kunnan toteuttaman strategisen maankäytön
suunnittelun myötä tuotetun maankäyttöpäätöstiedon jakamiseen ja jatkokäytön tarpeisiin.
Helsingin asemakaavan digitalisointi
Hankkeen tarkoituksena on asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, että tieto palvelee
mahdollisimman hyvin kaikkia maankäytön suunnittelun vaiheita ja parantaa tiedon
yhteentoimivuutta niin käsitteiltään, rakenteiltaan, tekniseltä jakelumuodoltaan kuin revisioiden
hallinnan kannalta. Tiedonhallinnan kehittämisellä pyritään saamaan maankäyttötiedon elinkaari
hallituksi kaikkien osapuolien näkökulmasta ja mahdollistamaan laadukkaan ja luotettavan tiedon
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hyödyntäminen teknisesti nykyaikaisten avointen rajapintojen kautta läpi koko maankäytön
suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon arvoketjun.
Digikaava parantaa kaavoitusta ja rakennusalaa
Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää digikaavoituksen käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja. Tällä
voidaan nopeuttaa kaavoitusprosessia muun muassa tehostamalla vuorovaikutuskäytäntöjä
nykyistä monikanavaisemmiksi ja joustavammiksi eri sidosryhmien välillä. Näin myös rinnakkaisia
ja alisteisia suunnitelmia voidaan laatia yhtäaikaisesti siten, että tieto on sitä tarvitsevien osapuolten
saatavissa ja kommentoitavissa reaaliaikaisesti.

3.3 Paikkatietojen näkökulma standardisointiin
Rakennetun ympäristön toimintojen käyttämät oleellisimmat paikkatietovarannot syntyvät arviolta
80%:sti kuntien prosesseissa. Suomessa on heterogeeninen kuntarakenne. Paikkatietojen ylläpidon
menettelyjen kehitys on johtanut siihen, että kuntien paikkatiedot löytyvät nyt eri lailla toteutetuista
tietojärjestelmistä. Aikaisempi kartta-ajatteluun perustuva toiminta on myös johtanut erilaisiin
käytäntöihin tietojen ylläpidon periaatteiden ja myös tietosisältöjen osalta.

Kuva 5. Kuntien prosesseissa syntyvät paikkatiedot ovat keskeisessä roolissa rakennetun ympäristön
toiminnassa.
Lähes 70% ihmisistä asuu ja 80% uusista asunnoista rakennetaan kaupunkiseuduille (Timo Aro,
2017). Rakentamisen suunnittelu, rakentaminen ja käytönaikainen ohjaus nojautuu yksistään tästäkin
syystä vahvasti kuntien paikkatietoihin.
INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY määrittelee vaatimuksia viranomaisten hallinnassa olevien
paikkatietoaineistojen muodostamalle paikkatietoinfrastruktuurille ja sen hallinnalle ja koskettaa näin
myös rakennetun ympäristön paikkatietoja. INSPIRE’n ei uskota yksin riittävän kansalliseksi

paikkatietoinfrastruktuuriksi, vaan siinä nähdään laajennustarpeita kansallisten tarpeiden pohjalta.
Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaa Paikkatietoasiain neuvottelukunta (Patine).
Kehittämistä ja käyttöä tukee eri sidosryhmien muodostama yhteistyöverkosto ja
Maanmittauslaitokseen sijoitettu sihteeristö. Kehittämisen suuntaamista varten on laadittu kansallinen
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paikkatietostrategia. Direktiivin mukainen toimintamalli ei toistaiseksi ole johtanut kattavasti sen
mukaisten standardien käyttöönottoon kuntien paikkatiedoissa.
Kuntien tietojärjestelmien toteutukset ovat jo hyvän aikaa kehittyneet kartta-ajattelusta
paikkatietoajatteluun, jossa myös perinteisestä karttatuotannosta on siirrytty tuottamaan suunnittelun
pohjatietoa niin, että reaalimaailman kohde esitetään älykkäänä kohdetyyppinä (katualue, rakennus,
puu jne). Keskeiset järjestelmäympäristöt määräävät tietojen muotoa.
Rakennetun ympäristön eri toimialoilla on kehitetty kaupunkimalli-konseptia, jossa keskeinen
innovaatio on kolmiulotteisen kaupungin tietomallin aikaansaaminen prosessien tueksi ja uusien
innovaatioiden mahdollistamiseksi. Nykyinen lähinnä 2D-muodossa oleva kantakartta-aineisto on
kunnissa muuttumassa 3D-tietovarastoksi, jota kutsutaan myös kaupunkimalliksi. Muutos on luonteva
jo senkin vuoksi, että monet kantakartan perustana olevat lähtötiedot tuotetaan nykyisinkin
kolmiulotteisina. Kaupunkimallien tuotannon kehittämisen yhteydessä kehitetään menetelmiä, joilla
rakennusten kolmiulotteiset BIM-mallit voisivat toimia suoraan kaupunkimallien päivityksen
lähtötietona. Pilotointivaiheessa BIM-malleina on käytetty suunnitelmamalleja. Toteumamalleja ei tällä
hetkellä vielä synny.
Kaupunkimallien tietosisältö sisältää tällä hetkellä lähinnä rakennukset, mutta muunkin kuntien
kantakarttatiedon odotetaan siirtyvän tulevaisuudessa 3D-ylläpidon piiriin. Tällöin voidaan alkaa
puhumaan kunnan/kaupungin digitaalisesta kaksosesta, joka sisältää jatkuvasti
paikkatietomenetelmillä ylläpidettävän 3D-kopion koko kunnasta. Myös muita dimensioita on tulossa
mukaan (4D-aika, 5D-kustannukset ym). Aineistojen aikaleiman avulla voidaan palata tutustumaan
paikkatiedon historiatietoihin ja toisaalta erottaa toteutumaton suunnitelmatieto nykytilanteesta.

Kuva 6. Peruspaikkatietojen yhteentoimivuuden visio

“Peruspaikkatietojen yhteentoimivuuden visiossa tiedot ovat yhteentoimivia
kattavasti valtakunnallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla.”
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Kokonaisuudessaan rakennetun ympäristön prosesseissa käytettävien peruspaikkatietojen
yhteentoimivuuden visiossa tiedot ovat yhteentoimivia kattavasti valtakunnallisella, alueellisella ja
kunnallisella tasolla sekä rakentamisen eri hankkeissa. Tavoitetilaan pääsemiseksi eri toimijoiden
standardisointityö tulee saada hallittavaan ja yhteiseen rakenteeseen, jossa rakennetun ympäristön
toiminnoissa tarvittavien peruspaikkatietojen yhteentoimivuus saavutetaan eri toimintatasojen läpi.
Peruspaikkatiedoilla tarkoitetaan tässä nykyisen maastotietokannan ja kuntien kantakarttojen
tietosisällön mukaisia kohteita.
Paikkatietojen keskeiset kansainväliset standardit ovat syntyneet OGC:n toiminnan yhteydessä.
Samat standardit on adoptoitu ISO-standardeiksi ja ovat käytössä myös Inspire-direktiivissä.
Standardien yhteensopivuus tietomallipohjaista rakentamisen digitalisaatiota varten etenee bSI:n ja
OGC:n yhteistoiminnassa. Rakentamisen digitalisaation kehityksen kannalta keskeinen toimenpide on
yhtenäistää paikkatiedot valtakunnallisella tasolla siten, että lähtökohtana on kuntien prosessit,
olemassa olevat tietovarastot sekä tiivis kansainvälisten standardien seuranta ja hallittu käyttöönotto.
Suomessa MML:n ja MMM:n tekemää standardisointityötä ei ole aktiivisesti liitetty rakennetun
ympäristön tiedonhallinnan standardisointiin. Myös liitos kuntaliiton standardisointityöhön on löysä. On
selvää että standardisoinnin yhteistyömallissa tulee kiinnittää huomiota toimivan ratkaisun
löytämiseen. Merkittävä osa kansallisestikin tärkeimmistä paikkatiedoista syntyy rakennetun
ympäristön prosesseissa.
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4 Kaupunkimallit
Kaupunkimallinnus palvelee ylätason käsitteenä (kaupunki)ympäristön tietosisältöjen järjestynyttä
keräämistä, hallinnointia ja hyödyntämistä. Näille tietosisällöille on yhdistävänä tekijänä sitoutuminen
paikkaan. Tietosisältöjä voivat olla yhtä hyvin
1. kiinteistöjä, rakennusoikeuksia, kaavoja ja erilaisia muita sopimuspohjaisia kysymyksiä
koskeva tieto,
2. luonnonympäristöä, mm. maaperää, vesiolosuhteita jne koskeva tieto kuin
3. yhdyskunnan rakennusten, rakenteiden ja infrastruktuurin geometriaa ja laadullisia
ominaisuuksia koskeva tietokin.
Kaupunkimallinnuksella on oma rajattavissa oleva roolinsa ja toiminta-alueensa, joka on useissa
tapauksissa verrattavissa perinteiseen paikkatietoon. Se on vuorovaikutuksessa toisiin ilmiöihin:
yhtäältä rakennusten ja infran tietomallinnukseen (BIM) ja toisaalta yhteiskunnan taloudellisiin ja
toiminnallisiin prosesseihin ja ilmiöihin, joiden havainnoinnissa ja hallinnassa se voi toimia alustana ja
välittävänä tekijänä.
Kaupunkimallin tiedolla on myös ajallinen ulottuvuus: leikkausajankohdan toisintamisen ohella siihen
voidaan dokumentoida historiallisia, sittemmin muuttuneita tietoja esimerkiksi puretuista rakennuksista
tai tuhoutuneista luontokohteista. Kaupunkimallin tyypillinen käyttökohde on myös suunnitellun
tulevaisuuden ympäristön esittäminen joko havainnollistamistarkoituksessa visuaalisessa muodossa
tai numeerisena lähtötietona erilaisille laskennoille ja simuloinneille (esimerkkeinä liikenteen
toimivuustarkastelut, kustannuslaskennat ja vaikutusten arviointia palvelevat simuloinnit).

4.1 Kansainvälinen standardisointityö
Kaupunkitiedon alueella alan kansainvälistä kehitystyötä on tehty erityisesti Saksassa Münchenin ja
Berliinin yliopistoissa, missä paikkatiedon ominaisuuksia on Thomas Kolben pohjatyön perusteella
laajennettu semanttiseksi kolmiulotteiseksi kaupunkimalliksi. Erotuksena visualisointitarkoituksiin
laadittaville 3D-havainnollistuksille kaupunkimalli on tietorakenteeltaan vakioitu ja sisältää
geometriaan sidottua ominaisuustietoa.
GML:stä on olemassa laaja kirjo erilaisia toteutuksia sekä luonnon- että rakennettuun ympäristöön.
Kaupunkimallinnuksen vakiintuneeksi kansainväliseksi tiedonsiirtostandardiksi on valikoitunut
CityGML-tiedonsiirtoformaatti, jonka sovellusskeema perustuu XML:n Geography Markup Language
version 3.1.1 (GML3) laajennukseen. Formaatilla on ISO TC211-standardi. Formaatin kehitystyö
tapahtuu OGC:n piirissä SIG3D-työryhmän toimesta. CityGML-formaatista on käytössä versio 2.0.
Versiosta 3.0 on julkaistu ensimmäinen luonnos, ja sen julkaisua suunnitellaan keväälle 2019.
CityGML:n kehityksessä otetaan huomioon yhteensopivuus INSPIRE-direktiivin vaatimuksille, ja sen
rakenne seuraa samojen tutkijoiden kehittämää avointa kaupunkitiedon tietokantaformaattia
3DcityDB:tä.
Tämänhetkiset CityGML-toteutukset ovat keskittyneet lähinnä rakennusten mallintamiseen eri
käyttötarkoitus- ja tarkkuustasoilla. Lähtökohtana on virtuaalimallien ja tiedonsiirron standardisointi
GML-menetelmillä. CityGML-skeemaan on laadittu joukko alakohtaisia laajennoksia (application
domain extentions, ARE), jotka tarjoavat mahdollisuuden laajentaa CityGML-dataa alakohtaisesti
esimerkiksi ilmanlaadun, kiinteistönhallinnan, kulttuuriympäristöjen jne tarpeisiin. Esimerkiksi
Hollannissa on laadittu oma kansallinen ADE, joka sisältää mm. patorakenteisiin liittyvää
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ominaisuustietoa. Lisäksi CityGML-skeemaa on mahdollista laajentaa paikallisten tarpeiden mukaan
yleisten objektien ja ominaisuuksien avulla (generic objects and attributes).

4.2 Kansallinen kehitystyö
BuildingSMART Finlandin kaupunkiryhmä on erityisesti kaupunkitietoon ja kaupunkimallinnukseen
keskittyvä löyhä yhteydenpitofoorumi alan julkisille ja yksityisille toimijoille. Ryhmä toimii läheisessä
yhteistyössä Kuntien paikkatiedon yhteistyöryhmän kanssa.
Vuonna 2016 julkaistiin KPY:n ja bSF:n kaupunkiryhmän yhteistyönä kaupunkimallinnuksen ohjekirja.
CityGML:n soveltamista kuntien yhteistyöverkostoon kehitetään parhaillaan kuntien yhteisessä
3Dkunta-projektissa.
BSF:n kaupunkiryhmä suosittaa, että kaupunkimallitiedon jäsentämisessä käytetään mahdollisimman
pitkälle CityGML- ja 3DcityDB-formaatteja niiden kansainvälisessä muodossa, ja mahdolliset
paikalliset laajennustarpeet ratkaistaan kansallisesti turvautumalla kansallisesti sovittaviin yleisiin
objekteihin ja ominaisuuksiin.
CityGML-formaattia käytetään useissa suomalaisissa kunnissa kaupunkitiedon välittämiseen, ja
erityisesti Kuopio ja Helsinki ovat pilotoineet avoimen 3DcityDB-tietokantaformaatin käyttöä.
Haasteena CityGML-formaatin laajalle käytölle on, että alan ohjelmistot tukevat sitä vielä
puutteellisesti.
CityGML-formaatti on käytössä myös Paikkatietoalustan Kansallinen maastotietokanta (KMTK)
-osahankkeessa, jossa on luotu Rakennukset ja rakenteet -teeman kohteiden 3D-muodostamisohjeet.

KIRA-digi
KIRA-digissä on ollut ja on käynnissä useita kokeiluhankkeita, jotka liittyvät kaupunkimallien
kehittämiseen ja kaupunkimallitietojen standardisointiin. Tällaisia hankkeita ovat mm:
Kalasataman digitaaliset kaksoset
Kokeilussa tuotetaan Kalasataman alueesta digitaaliset kaksoset -kaupunkimallit. Avoimen datan
digikaksoset toimivat rakennetun ympäristön koko elinkaaren prosessien sekä
Smart-kaupunkikehityksen suunnittelu-, testaus-, sovellus- ja palvelualustana.us
Avoin kaupunkidata vauhdittaa kaupunkivisualisointia
Kokeiluhankkeessa testataan CityGML-aineiston hyödyntämistä nykyaikaisen
kaupunkivisualisaation luomisessa. CityGML on avoin, kansainvälisesti standardisoitu datamalli ja
tiedonsiirtoformaatti digitaalisten 3D-kaupunkimallien tallentamiseen.

4.3 Standardisointi kaupunkitietojen näkökulmasta
Älykkään kaupungin suurimmat tietotarpeet liittyvät yksityisten ja julkisten omaisuuserien hallintaan ja
näiden tietojen kuljettamiseen prosessien välillä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Kaupunkiympäristöä
koskeva tietokokonaisuus (kaupunkimalli) voidaan siten nähdä talo-, infra- ja paikkatiedon synteesinä,
joka yhdistää staattisen ja dynaamisen tiedon ajantasaiseksi kaupunkiympäristön tilannekuvaksi.
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Tämä tilannekuva on ensisijaisesti geometrinen, mutta sen elementteihin voidaan liittää toiminnallisia
ominaisuuksia eri prosesseista. Kaupunkimallin keskeisiä elementtejä ovat rakennusten ja
rakenteiden ohella niiden väliset liikennealueet, kadut ja puistot ja laajemmin käsitettynä myös luontoja virkistysalueet ominaisuuksineen.

“Edellytyksenä kaupunkitiedon monipuoliselle käytölle on, että
hyödynnettävät tiedot esimerkiksi rakennuksista, liikennealueista ja
ajoneuvoista noudattavat yhtenäistä tietorakennetta.”
Eri käyttäjäryhmät hyödyntävät kaupunkitietoa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
●

●

●

Käyttäjät tarkastelevat mennyttä ja nykyistä kaupungin tilannetietoa lähtöaineistona
kaupungin ja oman toimintansa suunnittelulle, vuorovaikutukselle ja vaikutusten arvioinnille.
Tyypillisiä käyttäjiä ovat kaavoittajat, hankesuunnittelijat, kansalaiset ja elinkeinoelämä.
Käyttäjät hyödyntävät ajantasaista kaupunkitietoa omaisuudenhallinnassa eri näkökulmista.
Esimerkiksi katujen ylläpito, kiinteistösalkkujen hoitajat tai vaikkapa verottaja voivat hyödyntää
kaupunkitietoa toiminnassaan.
Käyttäjät ohjelmoivat omaa toimintaansa, esimerkiksi investointeja, tiedossaan olevan
tulevaisuuteen katsovan kaupunkitiedon nojalla. Tällaisia käyttäjiä voivat olla esimerkiksi
operaattorit, johtolaitokset ja kunnallistekniikan investointiohjelman laatijat, jotka haluavat
tietää, millä tavoin kaupunkirakenne on lähivuosina kehittymässä.

Nopeasti kehittyvä kaupunkitiedon hyödyntämisen osa-alue on lähes reaaliaikainen kaupungin
rakennusten ja käyttäjien tilannekuva, jota käytetään esimerkiksi automaattisten ajoneuvojen
navigointiin ja hallintaan tai vaikkapa viestintäverkon reaaliaikaiseen optimointiin kaupunkitilassa
liikkuvien käyttäjien perusteella. Tällaisen tilannekuvan muodostaa erittäin luotettavan ultranopean
tiedonsiirron palvelukokonaisuus (Ultra Reliable Low Latency Service, URLLS), jonka keskeinen
mahdollistava osa on käyttöönottovaiheessa oleva 5G-teknologia. Uuden sukupolven teknologialla
voidaan tarjota sekä erittäin suuren kapasiteetin palveluja (esimerkiksi suurelle määrälle
kaupunkitilassa keskenään kommunikoivia sensoreita) että erittäin matalaa tiedonsiirron vasteaikaa
(alle 5 ms esimerkiksi erittäin nopeaa reagointia edellyttäville automaattiliikenteen sovelluksille).
Keskeisiä kaupunkitiedon tuottamisen keinoja ovat kaavoitus selvityksineen, rakennusten ja
ympäristön luvitus, valmiin ympäristön kartoitukset sekä ympäristöstä erilaisten sensorien avulla
kerättävä ajantasatieto.
Edellytyksenä kaupunkitiedon monipuoliselle käytölle on, että hyödynnettävät tiedot esimerkiksi
rakennuksista, liikennealueista ja ajoneuvoista noudattavat valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
yhtenäistä tietorakennetta. Lisäksi niiden välisen tiedonsiirron tulee olla yhtenäistä, jotta
kokonaisuudesta muodostuu tiedon ekosysteemi ja alusta erilaisten uusien kaupunkipalvelujen
kehittämiselle. Tämä koskee niin “perinteisiä’” kaupungin avoimia tiedonsiirtoformaatteja (IFC, GML,
Inframodel) kuin uusia koneiden ja tietokantojen välillä tapahtuvan tiedonsiirron protokollia (LwM2M,
MQTT ym).
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Standardisointikehityksen pitäisi johtaa yhtenäisiin valtakunnallisiin kaupunkitiedon tuottamisen,
hallinnan ja omistuksen (vastuutahot ja sallitut käyttötarkoitukset) määrittelyihin, jotka tekevät
järjestelmien välisen automaattisen tiedonsiirron mahdolliseksi ja turvaavat sekä tiedon tuottajien että
hyödyntäjien oikeudet eri käyttötilanteissa.
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5 Omaisuudenhallinta
5.1 Kansainvälinen standardisointityö
Omaisuudenhallintaa säätelee kansainvälinen ISO 55000-standardi, sekä sen edelläkävijä ja myös
laajasti käytetty Brittiläinen PAS 55.
IIMM eli the International Infrastructure Management Manual on IPWEA:n julkaisema ohjekirja
infraomaisuuden hallinnasta, joka kertoo, miten standardeja sovelletaan käytännössä. Uusin versio
IIMM:stä julkaistiin vuonna 2015. (Saarnikko 2016).
PAS 55 (Public Available Specification, 2008) on The British Standard Institutionin (BSI) ja The
Institute of Asset Managementin (IAM) yhdessä julkaisema standardi omaisuudenhallinnasta.
PAS-standardi sisältää muun muassa tarkistuslistan tehokkaan omaisuudenhallintajärjestelmän
vaatimuksista, määritellyistä termeistä ja käytännön opastusta standardin käyttöön. (Kuntainfran
omaisuudenhallinta, pikaopas SKTY 2016)
Vuonna 2014 julkaistu ISO 5500-standardisarja koostuu kolmesta standardista: ISO 55000, ISO
55001 ja ISO 55002. SFS ry on kääntänyt standardisarjan suomeksi vuoden 2014 lopussa. Sarjaan
kuuluvat standardit ovat:
●
●
●

SFS-ISO 55000:2014 Omaisuudenhallinta. Yleiskuvaus, periaatteet ja termit.
SFS-ISO 55001:2014 Omaisuudenhallinta: hallintajärjestelmät. Vaatimukset.
SFS-ISO 55002:2014 Omaisuudenhallinta. hallintajärjestelmät. Ohjeita standardin ISO
55001:2014 soveltamisesta.

PAS 55 määrittelee omaisuudenhallinnan seuraavastI:
”Systemaattiset ja koordinoidut toiminnot ja käytännöt, millä organisaatio optimaalisesti ja kestävästi
hallitsee omaisuuttaan ja omaisuusjärjestelmiään, näiden keskinäistä toimintaa, riskejä ja
kustannuksia koko tarkoituksenmukaisen elinkaaren ajan saavuttaakseen organisaation strategiset
tavoitteet.” (PAS 55-1 2008.)
ISO 55000 -standardissa omaisuudenhallinta on määritelty:
”Omaisuudenhallinta on organisaation koordinoitu toiminta, jolla hyödynnetään omaisuuden arvo.”
(SFS-ISO 55000 2014)
Omaisuudenhallintajärjestelmä (kuva 7) on joukko toisiinsa liittyviä tai vaikuttavia organisaation
osatekijöitä, joilla on tarkoitus laatia omaisuudenhallintapolitiikka ja asettaa omaisuudenhallinnan
tavoitteet sekä luoda prosessit, joita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan.
Omaisuudenhallintajärjestelmän osia ovat mm. toimintaperiaatteet, suunnitelmat,
liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät. Omaisuudenhallinta edellyttää tarkkaa tietoa omaisuudesta,
mutta omaisuudenhallintajärjestelmä ei ole pelkästään hallinnan tietojärjestelmä. (ISO 55000).
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Kuva 7
Omaisuudenhallinnan
keskeisten käsitteiden
määritelmät ja niiden
väliset suhteet (Josefiina
Saarnikko muokannut
lähteestä SFS-ISO 55000
2014).

BuildingSMART Internationalin InfraRoom on julkaissut laajan raportin “Infrastructure Asset
Managers’ BIM Requirements” (Technical Report No. TR 1010, 2018) Raportissa käydään läpi
kansainvälisesti infraomaisuuden hallinnan nykytilaa ja sen toimijoiden tarpeita tarpeista
tietomallinnuksen näkökulmasta (BIM). Tietomallinnus ja sen standardisointi on painottunut tähän
saakka vahvasti suunnitteluun ja rakentamiseen. Raportissa annetaan myös ehdotus tiekartaksi
infraomaisuuden hallinnan tutkimukseen, kehitykseen ja käyttöönottoon.

5.2 Kansallinen kehitystyö
Suomen Kuntatekniikan yhdistys on julkaissut Kuntainfran omaisuudenhallinnan pikaoppaan vuonna
2016. Oppaan tavoitteena on auttaa erityisesti suomalaisia kuntia hallitsemaan paremmin,
taloudellisesti ja yhtäläisesti infraomaisuuttaan. Sen sisältö pohjautuu pääosin Kansainvälisen
infrastruktuurin hallinnan opaskokonaisuuden (IIMM) pikaoppaaseen.
Omaisuudenhallintaa laajemmin on käsitelty em. standardien ja ohjeiden lisäksi mm. Jere Metsävuon
opinnäytetyössä “Infraomaisuuden hallinnan tila ja kypsyysmalli, Case Espoon kaupungin Tekninen
keskus” (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2015) ja Josefiina Saarnikon opinnäytetyössä
“Infraomaisuuden hallinnan nimikkeistö” (Liikennevirasto 2016).
Kuntien infraomaisuuden Infra-O -projektissa Infra-O -projektissa (2017-18) keskityttiin kahden
infraomaisuuslajin eli katu- ja viheraluetietojen tietojen tietomallin ja rajapintojen määrittelyyn
kunnossapidon näkökulmasta.
Omaisuudenhallintaan ja sen standardisointiin on herätty viime vuosina. Nykyiset omaisuuden
hallinnan tai kunnossapidon järjestelmät ovat hyvin eritasoisia. Elinkaaren aikaisessa tiedon
virtauksessa on paljon hävikkiä mm. manuaalisen tiedon takia. Esimerkkinä voidaan mainita
toteumatietojen välittäminen kunnossapidon järjestelmiin. Uusissa hankkeissa tietovirrat on
mahdollista saada helpommin haltuun, mutta jo olevasta infrasta tieto on puutteellista tai tietoihin ei
voida luottaa.
Edellä mainituista lähteistä voidaan mainita seuraavat poiminnat liittyen tiedonhallinnan
standardisointiin:
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●

Organisaatioiden osalta on tärkeää päättää omaisuudenhallinnan asianmukainen tarkkuus ja
tavoite. Organisaation on tärkeää omaksua vaiheittainen lähestymistapa (Kuntainfra
omaisuudenhallinnan pikaopas)

●

Omaisuustiedon käytön edistyessä ensisijaisesti teknisestä tarkoituksesta taloudelliseen
yhdenmukaisten standardien tarve tulee yhä tärkeämmäksi. Tietorakenteiden yhteensopivuus
on elintärkeää. (Kuntainfra omaisuudenhallinnan pikaopas)

●

Omaisuudenhallinnan tietojärjestelmä määritellään: Prosessien, tietojen, ohjelmistojen ja
laitteistojen yhdistelmä, jota käytetään tarjoamaan tehokkaan omaisuudenhallinnan kannalta
tärkeät tulokset. Merkittävää on tiedon yhtenäistetty hallinta- ja analyysimahdollisuudet.
(Kuntainfra omaisuudenhallinnan pikaopas)

●

Hyvä omaisuudenhallintajärjestelmä antaa mahdollisuuden vaihtaa tietoja vaivatta muiden
järjestelmien kanssa, jotka hankkivat tai käyttävät omaisuuteen liittyvää tietoa (esim.
suunnittelijat, urakoitsijat, talousjärjestelmät). (Kuntainfra omaisuudenhallinnan pikaopas)

●

Nimikkeistöt ovat oleellinen perusta omaisuudenhallinnan tietojärjestelmille. Tämänhetkiset
nimikkeistöt eivät tue tarpeeksi hyvin digitaalista tiedonhallintaa. Ongelmana ei ole
nimikkeistöjen asiasisältö vaan nimikkeistöjärjestelmän rakenne. (Saarnikko)

●

Monen hajanaisen nimikkeistön sijaan tulee luoda yksi yhtenäinen nimikkeistö koko
infra-alalle. Nimikkeistön tulee tukea infraomaisuuden hallintaa. Tietomallinnus on yksi
käyttötarkoituksista. Koko nimikkeistön perustana on mallinnettu ympäristö, jossa jokainen
objekti on määritelty fyysisenä lopputuotteena ja jolla on tietyt ominaisuudet. (Saarnikko)

●

Uuden nimikkeistön tulee perustua ISO 12006-2:2015 -standardiin. Standardi sisältää pohjan
nimikkeistön rakenteelle. Mallia on sovellettu mm. Uniclass 2015 -nimikkeistöstä. (Saarnikko)

●

Erityisesti infran tiedonhallinta on eriytynyt kolmeen siiloon sen mukaan, mitkä tahot tai
asiantuntijat tai missä järjestelmissä tietoa hallitaan: paikkatieto (GIS), suunnittelu- ja
rakentaminen (BIM) sekä kunnossapito (AIM). Kuitenkin näissä käsitellään samoja tietoja,
mutta näkökulma on vain eri. (Infrastructure Asset Managers’ BIM Requirements)

●

Tyypillisesti 80 % omaisuuserän kustannuksista kertyy kunnossapidossa, mutta 80 %
elinkaarikustannuksista ‘lukitaan’ suunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia koko
elinkaaren ajan tietovaatimukset. (Infrastructure Asset Managers’ BIM Requirements)

KIRA-digi
KIRA-digissä on ollut ja on käynnissä useita kokeiluhankkeita, jotka liittyvät omaisuudenhallinnan
standardisointiin. Tällaisia hankkeita ovat mm:
Tie- ja katuverkon kuntotiedot kulkemaan
Hankkeessa syntyi toimiva tietojärjestelmä-ekosysteemi, joka on mallina kopioitavissa eri
kaupunkien käyttöön. Järjestelmä tehostaa kaupungin infraomaisuuden hallinnan prosesseja, luo
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kustannussäästöjä ja parantaa käytettävän tiedon laatua. Tehokas tiedonsiirto säästää kaikkien
osapuolten aikaa.
Espoo kehittää infraan liittyvää tiedonvaihtoaan sujuvammaksi
Hankkeessa pyritään sujuvoittamaan tiedonkulkua, digitalisoimaan tietoa ja parantamaan infraa
suunnittelevien, rakentavien ja ylläpitävien tahojen välistä vuorovaikutusta sekä tiedon avoimuutta
kaikille osapuolille

5.3 Standardisointi omaisuudenhallinnan näkökulmasta
Omaisuudenhallinta on siis laaja käsite josta RASTI-projektin näkökulma kattaa merkittävän osan,
infraomaisuuden hallinnan. Jotta saisimme kokonaiskuvan kansantaloudellisista hyödyistä ja
kansallisomaisuuden arvonmuodostuksesta, on selvitystyötä laajennettava kiinteistöomaisuuden
hallintaan ja kiinteistösijoittamisen standardisointiin. Tieto omaisuudesta, sen ominaisuuksista ja
tilasta on edellytys tavoitteiden ja hyötyjen saavuttamiseksi. Tiedonhallinnan ja sen prosessien
standardisoinnilla on taas mahdollista parantaa ja tehostaa omaisuudenhallintaa.

6 Tuotetietojen standardisoinnin näkökulma
Rakennetun ympäristön elinkaarella kaikki lopulta kulminoituu tuotteisiin ja niistä saatavilla oleviin
tietoihin. Sanasto ja nimikkeistötyössä tulee huomioida tuotetietojen tarpeet siten, että nimikkeistöt
kattavat luokittelut, tuoteosien yleiset ominaisuudet sekä yksilöidyt tuotetiedot.
Tuotetietojen siirtoon järjestelmästä toiseen käytetään nykyisin erittäin paljon resursseja. Suunnittelija
suunnittelee omalla suunnittelujärjestelmällään ja käyttää työssään sekalaisilla tekniikoilla saamaansa
tuotetietoa ikkunoista, ovista, kalusteista, materiaaleista ynnä muista tuoteosista. Tuotteiden
ominaisuuksien vertailuun ja niiden kelpoisuuden toteamiseen käytetään valtavasti aikaa.
Tuotanto puolestaan etsii samoja tuoteosia omien tai tuotetoimittajiensa järjestelmien kautta. Tieto
suunnittelijan valitsemasta tuoteosasta siirtyy harvoin jos koskaan automaattisesti
suunnittelujärjestelmästä tuotantojärjestelmään tai rautakaupasta kiinteistön ylläpitoon. Tuotteen
asennuksen jälkeen urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle direktiivin mukaiset CE, kemikaali yms. tiedot
käytetyistä tuotteista. Tässä vaiheessa tietojen siirto tapahtuu pääosin manuaalisesti, usein jopa
paperitulosteina.
Ylläpitovaiheessa hyödynnettävän digitaalisen tuotetiedon osuus on nykyisin varsin lähellä nollaa ja
taas kerran tietojen hakuun ja kelpoisuuksien toteamiseen käytetään valtava määrä resursseja.

“Vakioidulla digitaalisella tuotetiedolla syntyisi mittavia säästöjä ja niillä
parannettaisiin laatua kaikissa elinkaaren vaiheissa.”
Rakennustuotteita koskevia tietoja säännellään voimakkaasti Euroopan tasolla EU:n
rakennustuotedirektiivillä. Tuoteteollisuudessa standardisointia koordinoi Construction Product
Europe. Valmistajat ovat velvollisia ilmoittamaan useimpien rakennusalan tuotteiden suorituskykyä
asiaa koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti. Direktiivi asettaa puitteet yhteiselle
tekniselle kielelle, jota asiaa koskeva yhdenmukaistettu tuotestandardi on kuvattu tähän asti
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kirjallisessa muodossa. Direktiivi antaa mahdollisuuden toimittaa tiedot myös digitaalisessa
muodossa, mutta esteenä on yhdenmukaisen teknisen kielen puute. CEN:ssä käynnissä oleva
SMART CE markings -hanke pyrkii purkamaan tämän esteen.
CEN Technical Committee 442:ssä on käynnissä myös tuotetietojen harmonisointihanke, jonka
tavoitteita ovat tuotteiden ominaisuuksia kuvaavien tietokenttien vakiointi sekä tuotetiedon kytkeminen
tietomalleihin. Isona tavoitteena on harmonisoida tuotetiedon kuvaustapa suunnittelusta toteutukseen
ja siellä ylläpitoon.
Tuotetietojen harmonisointia tehdään myös useissa toimialayhteisöissä. Esimerkiksi Sähköteknisen
Kaupan Liitto on kerännyt laajan ETIM nimikkeistöön pohjautuvan sähkötuotteiden tietokannan jota
myös ylläpidetään aktiivisesti ja GS1 puolestaan on kehittänyt myös rakennustuotteiden
identifioinnissa maailmanlaajuisesti hyödynnettävän viivakoodistandardin.
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Liite 4 Kansainvälisiä vertailukohtia
Digital Built Britain
Britannia aloitti työn digitalisaation edistämiseksi jo vuonna 2011, jolloin Britannian hallituksen
Government Construction Strategy 2011-2015 yhdisti business-, palvelu-, “Smart City” ja “Information
Economy” -strategiat. Yleisenä tavoitteena on vähentää rakennetun ympäristön pääoma- ja
operatiivisia kustannuksia sekä rakentamisen ja toiminnan hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla. Yksi
päätavoitteista oli, että hallitus vaatii kaikissa julkisissa hankinnoissa käytettävän yhteisiä 3D
BIM-malllinnukseen perustuvia projekti- ja omaisuustiedon hallinnan prosesseja ja toimintatapoja
(Level 2 BIM) vuodesta 2016 alkaen.
Valtion ja rakennusteollisuuden tukema, valtion rahoittama (5,6 M€ 2011-2016) yhteistyöelin UK BIM
Task Group tuki koko toimitusketjua tavoitteiden saavuttamisessa viestinnän, parhaiden käytäntöjen,
resurssien ja edistyksellisten 3D BIM-projektien rahoituksen avulla. Etenkin talopuolella esitettyyn
level 2 BIMiin päästiin vuodesta 2016 lähtien. Infrapuoli on Britanniassa seurannut talopuolen jäljessä.
Britannia osallistuu aktiivisesti myös rakennusteollisuuden globaaleihin digitalisaatiohankkeisiin.
Britannia on jatkuvasti kehittänyt omia kansallisia PAS-standardeja vastaamaan alan digitaalisuudelle
asetettuja tavoitteita sekä rakentanut niille systemaattista polkua kansainvälisiksi standardeiksi.
Prosessien ja omaisuudenhallinnan PAS-standardit on otettu pohjaksi vastaaville, paraikaa
kehitettäville ISO 19650-standardeille. Tällä tavalla Britannia on saanut siirrettyä omia kansallisia
standardeja kansainväliselle tasolle.
Digital Built Britain (DBB) on strategian toisen vaiheen 2016-2020 jatkohanke Level 3 BIM
saavuttamiseksi maaliskuuhun 2019 saakka. Rahoitus hankkeelle oli yhteensä 16,8 M€. Level 2
BIMin jalkauttamisen yhteistyöeliminä toimivat 2016 perustettu UK BIM Alliance ja buildingSmart UK,
jotka ilmoittivat yhdistyvänsä vuoden 2018 loppuun mennessä.
Hallituksen heinäkuussa 2018 julkaisema Construction Sector Deal jatkaa strategiaa digitaalisen
muutoksen seuraavaan vaiheeseen. Centre for Digital Built Britain (CDBB) -ohjelmaan liittyy
investointeja yhteensä yli 459 M€ sekä hallitukselta että teollisuudelta.

Planen-Bauen 4.0, Saksa
Rakennusalan digitalisaation alkuun saattaminen on ollut Saksassa pitkä prosessi. (Planen Bauen
4.0) Toiminta perustui pitkään muutamien henkilöiden aktiivisuuteen, mutta nyt rakennusala on
lähtenyt mukaan yhteiseen kehitystyöhön. Työhön ovat sitoutuneet rakennetun ympäristön parissa
toimivat yhteisöt, yritykset ja valtion organisaatiot. Vasta alkuvaiheessa olevan työn tavoitteena ovat
digitaalinen suunnittelu, tehokas rakentaminen ja kestävät toimintatavat. Hanke koostuu useasta eri
osa-alueesta, joita ovat mm EU BIM Task Group, standardisointi, koulutus, kommunikointi,
arkkitehtisuunnittelu, kaavoitus ja suunnittelu ja rakentaminen.
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Smart Built Environment, Ruotsi
Ruotsi käynnisti strategisen innovaatio-ohjelman vuonna 2016 rakennetun ympäristön digitalisaation
edistämiseksi (Smart Built Environment, Sweden). Paikkatietojen ja kaupunkimallintamisen
standardisoinnin kehittäminen on Ruotsissa otettu osaksi älykkään rakennetun ympäristön
toteuttamista.
Ohjelma kestää yhteensä 12 vuotta, toisin sanoen se jatkuu yli hallituskausien. Ensimmäinen vaihe
loppuu vuonna 2018. Ensimmäisen 2-vuotisen vaiheen rahoitus on yhteensä 19,4 M€, joka jakaantuu
puoliksi valtion ja muiden toimijoiden kesken. Tältä osin ohjelma vastaa suomalaista
KIRA-digi-kärkihanketta. Keskeisiä tavoitteita ovat 40 % pienemmät ympäristövaikutukset, 33 %
nopeampi läpimenoaika suunnittelusta valmiiseen rakenteeseen, 33 % pienemmät kustannukset ja
modernin liiketoiminnan mahdollistaminen.
Ohjelmassa on tunnistettu tietojen standardisoinnin kolme osa-aluetta:
1. Käsitteet muodostavat yhteisen kielen, jonka ansiosta tiedot ovat kaikkien osapuolien
kannalta kestäviä ja ymmärrettäviä ja järjestelmien tulkitsemia.
2. Prosessi on yhteinen tapa hallita tietoja jakamalla ja vaihtamalla sitä tehokkaasti ja
laadullisesti.
3. Teknologia mahdollistaa IT-järjestelmien kommunikoinnin ja yhteentoimivuuden.
Tarkastelussa on myös kiinnitetty erityistä huomioita kehityksen vaikutuksiin liiketoimintaprosesseihin.
BIM Alliance Sweden on vuonna 2014 perustettu voittoa tavoittelematon yhteistyöorganisaatio, joka
tukee Smart Built Environment -innovaatio-ohjelmaa. Se tähtää parempaan rakennettuun ympäristöön
ylläpitämällä saumattomia, BIM- ja GIS-pohjaisia tietovirtoja rakennusteollisuuden suunnittelun,
rakentamisen ja ylläpidon prosesseissa.
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LIITE 5 Standardisointiprosessit
Suomen Standardisointiliitto SFS ry on julkaissut oppaassaan Osallistu ja vaikuta - standardisointityön
opas käytännön ohjeita ISO- ja CEN-työhön osallistuville asiantuntijoille. Oppaassa kerrotaan
tärkeimmät säännöt ja vallitsevista käytännöt, ja annetaan ohjeet standardisoinnin seuraamiseen ja
resurssien käyttöön, kansainvälisiin kokouksiin osallistumiseen ja standardien sisältöön
vaikuttamiseen. Myös ISO on julkaissut oppaan standardien laadintaan.

Kuva 1: ISO-standardin hallintamalli vaiheittain

Kuva 2: CEN-standardien laadinta vaiheittain
BuildingSmart Internationalin prosessi kuvataan ohjeessa buildingSmart StandardsProcess.

Kuva 3: BSI-standardin hallintamalli vaiheittain
OGC:n Spec Process:iin on julkaistu ohjeet The OGC Process: How the Pieces Fit Together
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Kuva 4: OGC-standardin hallintamalli vaiheittain
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA:n alaisen Asiantuntijajaoston julkaisemien
JHS-suositusten laatimisprosessi on kuvattu JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -suosituksessa:

Kuva 5: JHS-suositusten laatimisprosessi
JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku määrittelee kokoelman standardeja tai muita vastaavia
eritelmiä, joita suositellaan käytettäväksi julkisen hallinnon tietohallinnossa. Standardisalkku
julkaistaan avoindata.fi:ssa.
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisoinnissa standardien laadinta, seuranta ja päivitys
tulee hoitaa yhtenäisillä ja kaikkien toimijoiden tunnistamilla, yhteistyöelimissä sovituilla malleilla.
Päällekkäinen standardisointi on kehityksen haasteena niin kansainvälisellä, kuin kansallisellakin
tasolla. Koska standardien tekninen laadinta on aikaa vievää ja pitkäjänteistä työtä, sitä ei voida jättää
yksinomaan vapaaehtoisuuteen perustuvien asiantuntijatyöryhmien vastuulle. Asiantuntijaryhmät ovat
toki keskeinen osa standardien laadintaan tarvittavaa subtanssiosaamista, mutta niiden tukena tulee
olla täysipäiväisesti työhön osallistuvia henkilöitä.
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LIITE 6 Toimijat
1 Kansainväliset toimijat
International Organization for Standardization (ISO)
International Organization for Standardization eli ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö.
ISO ei ole minkään hallituksen alainen, mutta standardiensa välityksellä sillä on merkittävä
vaikutusvalta. ISOn jäseniä ovat kansalliset standardisoimisjärjestöt, yksi kustakin maasta. Suomea
järjestössä edustaa Suomen Standardisoimisliitto SFS. ISOn standardit ovat suosituksia.
ISOn dokumentteja ei jaeta vapaasti, mutta luonnosdokumentit ovat yleensä vapaasti saatavilla
sähköisessä muodossa.
Tietotekniikka-alan standardisointi tehdään yhteistyössä IEC-standardisointiorganisaation kanssa.
Yhteistä työryhmää kutsutaan nimellä JTC1 (Joint Technical Committee).
European Committee for Standardization (CEN)
CEN on yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävinä on edistää eurooppalaista
standardisointia. Järjestön kansalliset jäsenet tuottavat yhteistyössä vapaaehtoisia eurooppalaisia
EN-standardeja. CENin vastuualueeseen kuuluvat elektroniikkaa (Cenelec) ja tietoliikennettä
(ETSI) lukuun ottamatta kaikki standardit. Paikkatietostandardisoinnin osalta CEN on ollut varsin
passiivinen.
buildingSMART International (bSI)
buildingSMART International on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka
tehtävänä on luoda ja ylläpitää rakennusalan kansainvälisiä standardeja. bSI vastaa muun muassa
IFC-tiedonsiirtostandardin laadinnasta ja ylläpidosta.
Open Geospatial Consortium (OGC)
OGC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on luoda ja ylläpitää
paikkatietoalan kansainvälisiä standardeja. OGC on ainoa varteenotettava kansainvälinen
paikkatietoja standardisoiva taho. ISO hyväksyy OGC:n standardit melko suoraan.
Euroopan komissio / Inspire direktiivi
Keskeinen paikkatietoalaa Euroopassa edistävä säädös on INSPIRE-direktiivi, joka tekee myös
konkreettisia määrityksiä paikkatiedon standardisoimiseksi.
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2 Kansalliset toimijat
Tässä listauksessa on hankkeessa tunnistettuja kansallisia rakennetun ympäristön standardisointia
toteuttavia toimijoita. Lista ei pyri olemaan ole kattava. Listan alkuun on sijoitettu ne toimijat, joiden
tunnetaan ylläpitävän yhteyksiä tunnistettuihin rakennetun ympäristön kansainvälisiin
standardisointielimiin.
buildingSMART Finland (bSF)
Rakennustietosäätiön alainen EPT 22 buildingSMART Finland -päätoimikunta on suomalaisten
kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palvelujen tuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Kaikki
suomalaiset yritykset, yhteisöt, opetuslaitokset voivat liittyä mukaan sen toimintaan. Nykyisin
mukana ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja
korkeakoulut ja muut rakennusalan yritykset.
Toimikunnan tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mukana
olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa. EPT 22 buildingSMART Finland
-päätoimikunta on kansainvälisen buildingSMART Nordic Chapterin jäsen ja sen myötä
vaikuttamassa myös buildingSMART Internationaliin. bSI tekee työtä rakennusalan ohjelmistojen
yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja talo- ja infra-alan tietomallistandardien kehittämiseksi.
Suomessa toiminnassa on nykyisin mukana yli 100 organisaatiota ja yritystä rakennetun
ympäristön eri toimialueilta. Toiminta on jaettu viiteen toimialaryhmään: Talo, Infra,
Kaupunkisuunnittelu, Koulutus ja Vakiointiryhmä. Kukin toimialaryhmä toimii itsenäisesti oman,
vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa. Toimialaryhmien yhteisenä
tiedotuskanavana toimii viestintäryhmä.
Väylävirasto
Väylävirasto (Liikennevirasto - 31.12.2018) on Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisö
keskeisten tierakennustuotteiden ja geotekniikan standardisoinnin osalta. CEN- työn tuloksena
syntyneet standardit vahvistetaan kansallisiksi SFS-EN standardeiksi, joita on noudatettava mm.
julkisissa hankinnoissa.
Tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen osalta Väylävirasto on mukana RTS:n kautta
Infra-päätoimikunnan alaisessa rakentamisen laatuvaatimusten ja nimikkeistöjen kehittämisessä
sekä EPT 22 buildingSMART Finland -päätoimikunnan alaisessa tietomallinnukseen liittyvässä
kansallisessa ja kansainvälisessä kehitystyössä.
Maanmittauslaitos
Maanmittauslaitos on vastannut kartoitus- ja mittaustoimen standardisoinnista ja vastaa
paikkatietojen standardisointio ohjaavan INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon liittyvästä seurannasta
ja raportoinnista. Maanmittauslaitos vastaa myös paikkatietojen yhteiskäytön edistämisestä.
Kiinteistörekisteri ja osakehuoneistorekisteri ovat Maanmittauslaitoksen vastuulla olevia
perusrekistereitä, joiden tietoja käytetään rakennetun ympäristön prosesseissa. Myös MML:n

vastulla olevat korkeus- ja koordinaattijärjestelmät, paikannuksen perustana oleva
infrastruktuuri liittyvät rakennettuun ympäristöön ja sen tietojen standardointiin.
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Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry
METSTA on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys. METSTA on perustettu vuonna
2007 ja tällä hetkellä yhdistyksellä on kaksitoista jäsentä. Ennen METSTAn perustamista
standardisointi kuului osaksi Teknologiateollisuus ry:n toimintaa.
Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt on ollut keskeinen talorakentamisen ja kiinteistönpidon tietomallintamisen
edelläkävijä Suomessa.
Suomen Standardisoimisliitto (SFS)
Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä, jossa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
toimii kansallisena keskusjärjestönä ja laatii standardit yhdessä toimialayhteisöjensä kanssa. SFS
ja toimialayhteisöt koordinoivat suomalaisten osallistumista kansainväliseen standardisointityöhön.
SFS:n toimialayhteisöt ovat organisaatioita, joka harjoittavat standardisointitoimintaa laatimalla
SFS-standardeja yhteistyössä SFS:n kanssa. SFS ja sen toimialayhteisö sopivat keskinäisestä
yhteistyöstä ja työnjaosta. Toimialayhteisö huolehtii oman toimialansa standardisoinnista
itsenäisesti.
Yhteinen toimialaliitto YTL ry
Yhteinen Toimialaliitto ry on Elinkeinoelämän keskusliiton toimialajärjestö, joka valvoo jäsentensä
yhteisiä etuja elinkeinopoliittisissa asioissa, tekee työehtosopimuksia valvomillaan aloilla ja antaa
neuvontaa työsuhdeasioissa.
ETIM Suomi
Kansainvälinen ETIM kehittää ja ylläpitää yhtenäistä tuoteluokittelua teknisille rakennustuotteille.
Toimijakentässä sen voi rinnastaa esimerkiksi buildingSMART Internationaliin ja näillä
organisaatioilla onkin yhteistyötä. ETIM luokittelun avulla voidaan määrittää ja toisaalta löytää juuri
oikeat tekniset arvot omaava tuote. Sähköalan tuotteista liikkeelle lähtenyt, eurooppalainen ETIM
luokittelu kattaa nykyisin kaikki talotekniikan tuotteet ja se on levinnyt tähän mennessä jo
viiteentoista Euroopan maahan sekä osin myös Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Suomessa
ETIM-standardin kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat Sähköteknisen Kaupan Liitto,
LVI-Teknisen Kaupan Liitto ja Rakennustietosäätiö.
Geologian tutkimuskeskus GTK
GTK on työ- ja elinkeinoministeriön alainen asiantuntijaorganisaatio, joka osallistuu maaperätiedon
tiedonhallinnan standardisointiin.
PSK Standardisointi
PSK Standardisointi on suomalainen, prosessiteollisuuden ja sitä palvelevien yritysten yhteinen
kehitysyksikkö. PSK:n tavoitteena on tukea jäsenistönsä kotimaista sekä kansainvälistä
liiketoimintaa standardisoinnilla ja koulutuksella. PSK:n laatimat standardit ovat käytännönläheisiä
ja menetelmätyyppisiä työkaluja, ja niiden kehyksinä käytetään eurooppalaisia sekä kansainvälisiä
tuotestandardeja. PSK-standardit julkaistaan internetissä PSK:n kotisivujen suojatussa osiossa,
jonne pääsy on ainoastaan jäsenistöllä; muille standardit myydään painoversioina.
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JUHTA
Valtion tietohallinnon yhteisestä ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriössä (VM) toimiva
JulkICT-osasto. Viranomaisten yhteistyöelimenä toimii julkisen hallinnon tietohallinnon
neuvottelukunta JUHTA..
Julkisen hallinnon suosituksien (JHS) laatimista koordinoi JUHTA:n alainen asiantuntijaryhmä.
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla (JHKA) koordinoidaan ja kehitetään hallinnon
organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta, Ydinsanastoryhmän (YSR) tehtävänä on
verkostoryhmänä ohjata ja yhtenäistää julkisen hallinnon määrittelevää sanasto- ja koodistotyötä ja
sen tuotoksia. Käsitemalliryhmä (KMR) käsittelee ja hyväksyy ehdotukset yhteisiksi
tietokomponenteiksi sekä tarvittaessa määrittelee niitä myös itse.
Kansalliset standardisointielimet (SFS ry, SESKO ty ja Viestintävirasto)
Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti kansalliset standardisointielimet ovat SFS ry, sähkö- ja
elektroniikka-alan SESKO ry ja telealan standardisointia koordinoiva, liikenne- ja
viestintäministeriön alainen Viestintävirasto.
Kuntainfran kehittämisfoorumi KEHTO
KEHTO-foorumi on Kuntaliiton yhteydessä toimiva kuntien yhteinen teknisen sektorin kehittämisen
konsortio, joka on tarkoitettu mukana olevien kuntien yhteistoiminnan alustaksi yhdyskuntatekniikan
alueella. Foorumi on perustamisestaan 2008 lähtien ollut mukana kehittämishankkeissa eri
rooleissa.
Kuntaliitto
Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja
tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit. Toiminnassa ovat
mukana myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät sekä kuntataustaiset
osakeyhtiöt. Kuntaliitto kehittää kuntien tiedonhallinnan standardisointia ja yhteentoimivuutta.
Maa- ja metsätalousministeriö
Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä ohjaa paikkatietoasiain neuvottelukunta Maa- ja
metsätalousministeriön johdolla. Kehittämistä ja käyttöä tukee eri sidosryhmien muodostama
yhteistyöverkosto ja Maanmittauslaitokseen sijoitettu sihteeristö. INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY
määrittelee vaatimuksia viranomaisten hallinnassa olevien paikkatietoaineistojen muodostamalle
paikkatietoinfrastruktuurille ja sen hallinnalle ja on siten oleellinen paikkatietojen standardisoinnin
vaikuttaja.
Rakennustieto Oy
Rakennustietosäätiö RTS:n omistama osakeyhtiö, joka toimii kiinteistö- ja rakentamisalan
tietopalveluiden ja julkaisujen kustantajana. Tietopalveluita ja alan kirjallisuutta tuotetaan
rakentamisen, infran, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon tarpeisiin sekä alan
ammattilaisille että kuluttajille.
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Rakennustietosäätiö (RTS) sr
RTS on rakennusalan puolueeton vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa koko
yhteisön tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä huolehtii yhteiskuntasuhteista. Säätiötä ja sen
toimintaa ohjaavat hallitus ja edustajisto, jossa koko rakennus- ja kiinteistöala on edustettuna 55
järjestön ja yhteisön kautta. Säätiö harjoittaa toimialansa tietopalvelutoimintaa ja hankkii
suunnitteluohjeilleen eri osapuolien mahdollisimman laajan hyväksynnän.
SESKO ry
SESKO ry on sähköteknisen alan kansallinen standardisointijärjestö. SESKOn asiantuntijaryhmien
välityksellä suomalaiset teknologiaosaajat voivat osallistua standardien laadintaan, luoda uusia
ratkaisuja sekä ennakoida tulevia käytäntöjä.
Sähkötieto ry
Sähkötieto ry:n ylläpitää, kehittää ja julkaisee S2010- sähkönimikkeistöä, joka on tarkoitettu
kiinteistöissä esiintyvien sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien luokitteluun ja jäsentelyyn.
S2010-nimikkeistöstä on olemassa suppea ja laaja versio. Järjestelmäperusteisesti laaditun
sähkönimikkeistön käyttötarkoitus on toimia rakennus- ja kiinteistöalalla koko kiinteistön elinkaaren
ajan palvelevana sähköteknisten järjestelmien kattavana jäsentelynä ja luokitteluna.
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Standardisointi kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimialaan.
Valtionvarainministeriö
Digitaalisesta turvallisuudesta, suomi.fi -palveluarkkitehtuurista, kokonaisarkkitehtuurista ja
yhteentoimivuuden tuesta vastaa VM:n alainen Väestörekisterikeskus VRK. Avoindata.fi kokoaa
julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edistävää suunnittelutietoa sekä olennaiset julkisen hallinnon
toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämistä tukevat ohjeet ja suositukset.
Julkishallinnon yhteiset sanastot, luokitukset ja tietorakenteet kootaan Yhteentoimiva Suomi
-palvelulla.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (Viestintävirasto - 31.12.2018) huolehtii siitä, että Suomessa
on monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet. Virasto vastaa mm. telestandardisoinnista
ja sanastoista alalla. Viestintävirasto on Euroopan neuvoston direktiivien mukainen kansallinen
standardisointielin, joka toimii Liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa.
Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö vastaa Rakennetun ympäristön toimialan tiedonhallinnan yhteentoimivuuden
koordinoinnista, sekä julkishallinnon osalta sanasto- ja nimikkeistötyöstä YSR/KMR:n, JHS:n
Asiantuntijaryhmän ja Yhteentoimivuuden kanssa.
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LIITE 7
Tunnistettuja standardeja ja normeja
Tähän liitteeseen on koottu hankkeen aikana tunnistetut standardit, jotka on listattu
standardisointiorganisaatioiden mukaisesti.

BRITISH STANDARS INSTITUTE
BS 1192-4:2014 Collaborative production of information Part 4: Fulfilling employer’s
information exchange requirements using COBie – Code of practice
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/BS_1192-4:2014._Collaborative_production_of_information
_Part_4:_Fulfilling_employer%E2%80%99s_information_exchange_requirements_using_COBie_%E
2%80%93_Code_of_practice
PAS 1192-2:2013 Incorporating Corrigendum No. 1 Speci cation for information management
for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
https://shop.bsigroup.com/Navigate-by/PAS/PAS-1192-22013/
Speci cation for information management for the capital/delivery phase of construction
projects using building information modelling
PAS 1192-3:2014 Incorporating Corrigendum No. 1 Specification for information management
for the operational phase of assets using building information modelling
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030311237
PAS 1192-5:2015 Specification for security-minded building information modelling, digital built
environments and smart asset management
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030314119

BUILDING SMART FINLAND
Inframodel
https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/
Suomalainen toteutus ja dokumentaatio LandXML:n käytöstä (LandXML1.2). Sisältää
laajennuksia perusstandardiin.
YIV
https://buildingsmart.fi/tag/yiv/
Yleiset inframallivaatimukset
YTV
https://buildingsmart.fi/yleiset-tietomallivaatimukset-ytv/
Yleiset tietomallivaatimukset
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BUILDING SMART INTERNATIONAL
BCF-API
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/bcf-releases
BCF-XML
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/bcf-releases
bsDD Data Dictonary (ISO 12006-3)
https://www.buildingsmart.org/standards/standards-tools-services/data-dictionary/
buildingSMART Data Dictionary (bSDD)
https://www.buildingsmart.org/standards/standards-tools-services/data-dictionary/
ISO 12006-3:2007 -standardiin perustuva kansainvälinen nimikkeistö
IFC (ISO 16739)
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview
IFC Infra Bridge
http://www.buildingsmart-tech.org/infrastructure/projects/bridge/folder_contents
IFC Infra Port&Harbours
http://www.buildingsmart-tech.org/infrastructure/projects/alignment
IFC Infra Rail
http://www.buildingsmart-tech.org/infrastructure/projects/alignment
IFC Infra Road
http://www.buildingsmart-tech.org/infrastructure/projects/road/folder_contents
IFC Infra Tunnel
http://www.buildingsmart-tech.org/infrastructure
IFC4 Design Transfer View
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-design-transfer-view
IFC4 Reference View
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-reference-view
IFC4.1 Infrastructure alignment
http://www.buildingsmart-tech.org/infrastructure/projects/alignment
ifcOWL
http://openbimstandards.org/standards/ifcowl/
Information Delivery Manual (IDM) (ISO/DIS 29481-1 Building information models)
https://www.buildingsmart.org/standards/technical-vision/open-standards/
mvdXML
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/mvd-overview/mvdxml-releases/mvdxml-1.1
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ETIM International
BMEcat ETIM
http://etim.fi
Sähköisten tuotekatalogeiden tarkoitettujen tuotetietojen ja niiden ylläpitojärjestelmien
väliseen tiedonsiirtoon

ETSI
GS CIM 004
http://www.etsi.org/news-events/news/1300-2018-04-news-etsi-isg-cim-group-releases-first-specificati
on-for-context-exchange-in-smart-cities
This specification defines a simple way to send or request data and its context such as
the meaning, related information, source or licensing of that data. Smart cities will be
the first ones to benefit from this specification.
http://etsi.org
ETSI, European standards for digital systems and technologies, including radios and
wired services
European Comission
INSPIRE, Infrastructure for spatial information in Europe
https://inspire.ec.europa.eu/
The INSPIRE Directive aims to create a European Union spatial data infrastructure for
the purposes of EU environmental policies and policies or activities which may have an
impact on the environment. This European Spatial Data Infrastructure will enable the
sharing of environmental spatial information among public sector organisations,
facilitate public access to spatial information across Europe and assist in policy-making
across boundaries.

IAM
PAS 55
https://www.assetmanagementstandards.com/pas-55/
Even though PAS 55 will be 'withdrawn' as a BSI formal Specification in 2015 (enabling
a 1-year overlap with ISO 55000 for transfers of their certifications), organisations may
find that there is ongoing value of PAS 55 as useful guidance and education material.
International Construction Measurement Standards Coalition
International Construction Measurement Standards Coalition (ICMSC)
https://icms-coalition.org/
International Construction Measurement Standards: Global Consistency in Presenting
Construction Costs
https://icmscblog.files.wordpress.com/2017/07/icms_standard_200717_jf.pdf
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International Construction Measurement Standards: Global Consistency in Presenting
Construction Costs
https://icmscblog.files.wordpress.com/2017/07/icms_standard_200717_jf.pdf

IEEE
https://standards.ieee.org/
IEEE Standards Association, a community for electronic service standards like ETSI

Industry gbXML.org
gbXML
http://gbXML.org
gbXML is an industry supported schema for sharing building information between
disparate building design software tools.

ISO
SFS-ISO 55000:2014 Asset management -- Overview, principles and terminology
https://www.iso.org/standard/55088.html
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään yleiskuvaus omaisuudenhallinnasta,
sen periaatteista ja termeistä sekä omaisuudenhallinnan käyttöönotosta odotettavissa
olevista hyödyistä.
ISO 22274
ISO 22274 Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related
aspects for developing and internationalizing classification systems

ISO 24156-1
ISO 24156-1: Graphic notations for concept modelling in terminology work and its
relationship with UML -- Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work
ISO 704 Terminology work -- Principles and methods

ISO TC/211
ISO 19115-1:2014 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals
https://www.iso.org/standard/53798.html
Standardissa määritellään paikkatiedon kuvailussa käytettävät metatietoelementit.
ISO 19119:2016 Geographic information – Services
https://www.iso.org/standard/59221.html
Standardissa määritellään paikkatietopalvelujen rajapinnan yleiset periaatteet.
ISO 19125-1:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common
architecture
https://www.iso.org/standard/40114.html
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Standardissa määritellään yksi- ja kaksiulotteisille OGC:n määrittelemille kohteille
arkkitehtuurimalli.
ISO 19125-2:2004 Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option
https://www.iso.org/standard/40115.html
Standardissa määritellään yksi- ja kaksiulotteisille OGC:n määrittelemille kohteille
SQL-operaatiot.
ISO 19131:2007 + Amd 1:2011 Geographic information - Data product specifications
https://www.iso.org/standard/51790.html
Standardissa annetaan ohjeet paikkatietotuotemäärittelyn tekemiseen. Päivitettävänä,
arvioitu valmistuminen 06/2019
ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML)
https://www.iso.org/standard/32554.html
Standardissa määritellään GML-mallinnuskieli paikkatietojen mallintamiseen,
siirtämiseen ja varastointiin.
ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality
https://www.iso.org/standard/32575.html
Standardissa annetaan ohjeet paikkatiedon laadun kuvaamiseen ja määritellään
paikkatiedon laadun mittarit. Standardi korvaa ISO 19113:2002-, 19114:2003- ja
19138:2006-standardit.
ISO/TS 19139:2007 Geographic information - Metadata - XML schema implementation
https://www.iso.org/standard/32557.html
Standardissa määritellään paikkatiedon kuvailussa käytettävä metatietorakenne
XML-muodossa.

ISO/IEC JTC1/SC32
ISO/IEC 13249-3 SQL/MM Spatial
https://www.iso.org/standard/38651.html

ISO/TC 37
ISO/TC 37 Language and terminology
http://www.tsk.fi/tsk/fi/sanastoty%C3%B6n_kehitt%C3%A4minen_ja_standardisointi-63.html
Sanastotyön menetelmien kehittämiseen liittyy myös niiden standardisointi, josta
kansainvälisellä tasolla huolehtii ISOn terminologiakomitea ISO/TC 37. Sanastokeskus
osallistuu Suomen edustajana ISO/TC 37:n toimintaan
ISO/TC 37/SC 1 Principles and methods
https://www.iso.org/committee/48116/x/catalogue/
ISO/TC 37/SC 2 Terminology workflow and language coding
https://www.iso.org/committee/48124/x/catalogue/
ISO/TC 37/SC 3 Management of terminology resources
https://www.iso.org/committee/48136/x/catalogue/
ISO/TC 37/SC 4 Language resource management
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https://www.iso.org/committee/297592/x/catalogue/
ISO/TC 37/SC 5 Translation, interpreting and related technology
https://www.iso.org/committee/654486/x/catalogue/

ISO/TC184/SC4
ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration -- Product data
representation and exchange -- Part 11: Description methods: The EXPRESS language
reference manual
https://www.iso.org/standard/38047.html
Tietomallin (data model) määrittelykieli, mm. IFC standadissa käytetty
ISO 10303-21:2016 Industrial automation systems and integration -- Product data
representation and exchange -- Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the
exchange structure
https://www.iso.org/standard/63141.html
Tiedostoformaatti EXPRESS-kiellä määriteltyjen tietomallien siirtämiseen, mm.
IFC-tiedonsiirrossa käytetty
ISO 10303-239:2012 Industrial automation systems and integration -- Product data
representation and exchange -- Part 239: Application protocol: Product life cycle support
https://www.iso.org/standard/54791.html
ISO 10303-28:2007 Industrial automation systems and integration -- Product data
representation and exchange -- Part 28: Implementation methods: XML representations of
EXPRESS schemas and data, using XML schemas
https://www.iso.org/standard/40646.html
EXPRESS-kielisten tietomallimääriteltyjen muunnos XML-skeemamuotoon, esim. IFC
-> ifcXML

ISO/TC205
ISO 16484-1 Building automation and control systems (BACS)
https://www.iso.org/standard/37300.html
Rakennusatomaatiojärjestelmät, kuusi osaa
ISO/DIS 22510 Open data communication in building automation, controls and building
management -- Home and building electronic systems -- KNXnet/IP communication
https://www.iso.org/standard/73364.html
ISO/TC46/SC4
ISO 15836-1:2017 Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set -Part 1: Core elements
https://www.iso.org/standard/71339.html

ISO/TC59/SC13
EN/ISO 12006-2:2015 Building construction -- Organization of information about construction
works -- Part 2: Framework for classification
https://www.iso.org/standard/61753.html
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Standardi määrittää puitteet (engl.framework) rakennetun ympäristön
nimikkeistöjärjestelmän kehittämiseksi.
ISO 12006-3:2007 Building construction -- Organization of information about construction
works -- Part 3: Framework for object-oriented information
https://www.iso.org/standard/38706.html
Uusinta käynnissä
ISO 16354:2013 Guidelines for knowledge libraries and object libraries
https://www.iso.org/standard/56434.html
ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and
facility management industries
https://www.iso.org/standard/51622.html
Uusinta käynnissä
ISO 16757-1:2015 Data structures for electronic product catalogues for building services -Part 1: Concepts, architecture and model
https://www.iso.org/standard/57613.html
ISO 16757-2:2016 Data structures for electronic product catalogues for building services -Part 2: Geometry
https://www.iso.org/standard/62080.html
ISO 22263:2008 Organization of information about construction works -- Framework for
management of project information
https://www.iso.org/standard/40835.html
ISO 29481-1:2016 Building information models -- Information delivery manual -- Part 1:
Methodology and format
https://www.iso.org/standard/60553.html
ISO 29481-2:2012 Building information models -- Information delivery manual -- Part 2:
Interaction framework
https://www.iso.org/standard/55691.html
ISO/AWI 19650-3 Organization of information about construction works -- Information
management using building information modelling -- Part 3: Operational phase of assets
https://www.iso.org/standard/75109.html
ISO/AWI 23386 Building information modelling and other digital processes used in
construction -- Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected
dictionaries
https://www.iso.org/standard/75401.html
ISO/AWI 23387 Product data templates, for products and systems used in construction works,
stored in a data dictionary framework -- Part 1: General concepts, relations, and general
structure of product data templates, and how to link the product data templates to Industry
Foundation Classes (IFC)
https://www.iso.org/standard/75403.html
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ISO/AWI TR 23262 GIS (Geospatial) / BIM interoperability
https://www.iso.org/standard/75105.html
ISO/CD 21597-1 Organization of information about construction works -- Information container
for data drop (ICDD) -- Part 1: Container
https://www.iso.org/standard/74389.html
ISO/CD 21597-2 Organization of information about construction works -- Information container
for data drop (ICDD) -- Part 2: Dynamic semantics
https://www.iso.org/standard/74390.html
ISO/DIS 19650-1.2 Organization of information about construction works -- Information
management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles
https://www.iso.org/standard/68078.html
ISO/DIS 19650-2.2 Organization of information about construction works -- Information
management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of the assets
https://www.iso.org/standard/68080.html
ISO/NP 19650-5 Organization of information about construction works -- Information
management using building information modelling -- Part 5: Specification for security-minded
building information modelling, digital built environments and smart asset management
https://www.iso.org/standard/74206.html
ISO/TS 12911:2012 Framework for building information modelling (BIM) guidance
https://www.iso.org/standard/52155.html

ISO/TC59/SC2
ISO 6707-1:2017 Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms
https://www.iso.org/standard/72244.html
P.1238: Propagation data and prediction methods for the planning of indoor
radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range 300 MHz to
100 GHz
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1238/en
ITU-R, the international telecommunication union radio sector, is one of the UN
inter-governmental organisations publishing recommendations on various technical
aspects. For smart city and buildings, the most relevant would be "P - Radiowave
propagation" series.
P.2001: A general purpose wide-range terrestrial propagation model in the frequency range 30
MHz to 50 GHz
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2001/en
P.2040: Effects of building materials and structures on radiowave propagation above about
100 MHz
https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040/en
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JUHTA
JHS 106: Postiosoite
http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/106
Suosituksessa määritellään postilähetyksissä käytettävien osoitetietojen rakenteen ja
merkintätavat.
JHS 158: Paikkatiedon metatiedot
http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/158
Suosituksessa määritellään paikkatietoaineistojen, -aineistosarjojen ja -palvelujen
metatietoelementit ja annetaan ohjeita paikkatietojen kuvailemiseen metatietojen
avulla.
JHS 160: Paikkatiedon laadunhallinta (Vanhentunut, uusintatarve)
http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/160
Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon
laadunhallinnan ja arvioinnin viitemalli.
JHS 162: Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten
http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/162
Suosituksessa annetaan ohjeet paikkatietojen mallintamiseen tiedonsiirtoa varten.
Suositusta on noudatettava yhteiskäyttöisten paikkatietojen osalta.
JHS 163: Suomen korkeusjärjestelmä N2000 (Päivitys käynnissä)
http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/163
Suosituksessa määritellään Suomen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000, jota
suositellaan käytettäväksi valtakunnallisissa kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.
JHS 177: Paikkatietotuotteen määrittely
http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/177
Suosituksessa annetaan ohjeet paikkatietojen määrittelyyn XML-skeemoina ja
tuotteiden dokumentointiin tietotuoteselosteina.
JHS 178: Kunnan paikkatietopalvelurajapinta (Päivitys käynnissä)
http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/recommendations/178
Suosituksessa määritellään rajapinta kuntien paikkatietopalveluille. Suosituksen avulla
pyritään harmonisoimaan kuntien palvelurajapinnat.
JHS 180: Paikkatiedon sisältöpalvelut (Päivitys käynnissä)
http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/recommendations/180
Suosituksessa määritellään paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa
käytettävät palvelurajapinnat.
JHS 184: Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä
http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/recommendations/184
Suosituksessa määritellään EUREF-FIN-kiintopisteiden luokittelu, mittausmenetelmät,
koordinaattien määrittäminen ja tarkkuusvaatimukset.
JHS 185: Asemakaavan pohjakartan laatiminen
http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/recommendations/185
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Suositus määrittelee vaatimukset kaavoitusmittauksille, asemakaavan pohjakartan
laatimiselle ja sen kuvaustekniikalle sekä ohjeet kaavoitusmittauksen ja asemakaavan
pohjakartan tarkastamisesta.
JHS 188: Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi
http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/recommendations/188
Suositus määrittelee kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston kansalliseen
linkki-solmu-malliin perustuvat ylläpitotavat ja XML-/GML-skeemaan perustuvat
tietojensiirtotavat.
JHS 193: Paikkatiedon yksilöivät tunnukset
http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/recommendations/193
Suositus määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille yhtenäisen rakenteen ja antaa
ohjeet tunnusten julkaisemiseen ja ylläpitämiseen koneluettavassa muodossa.
JHS 196: EUREF-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa
http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/recommendations/196
EUREF-FIN-vertauskehys on yleiseurooppalaisen ETRS89-vertausjärjestelmän
kansallinen realisaatio. Suosituksessa kuvataan vertauskehys ja suositellaan sen
käyttöä kartastotöissä ja paikkatietopalveluissa.
JHS 197: EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
http://jhs-suositukset.netum.fi/web/guest/jhs/recommendations/197
Suositus määrittelee EUREF-FIN-datumiin pohjautuvat koordinaattijärjestelmät, niiden
väliset koordinaattikonversiot ja suositellut koordinaattimuunnokset EUREF-FIN:n ja
kartastokoordinaattijärjestelmän (KKJ) välille. Tässä suosituksessa määritellään lisäksi
EUREF-FIN:n kanssa käytettävät karttaprojektiot, tasokoordinaattijärjestelmät ja
karttalehtijako.
JHS135: Kaavojen, tonttijakojen ja rakennuskieltojen ominaisuustiedot
http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/135
Suositus koskee rakennuslain mukaisten vahvistettujen kaavojen, rakennuskieltojen ja
tonttijakojen ominaisuustietoja. (JS 2018-04-20, ehdolla)

Kuntaliitto
KuntaGML-Asemakaava (8.12.2006)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Infraomaisuus (24.4.2018)
http://www.infra-o.fi/
Katu- ja viheralueet
KuntaGML-Kantakartta (31.10.2005)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Kunnan kiinteistötoimitus (27-02-2015)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
Toimituksen hakeminen
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KuntaGML-Maankäytön muutos (27-02-2015)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
Kaavan ja tonttijaon hakeminen
KuntaGML-Opastavat tiedot, Opaskartta (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Opastavat tiedot, Osoitteet (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Opastavat tiedot, Palvelut (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
Kunnan palvelut ja toimipaikat
KuntaGML-Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu (13-09-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Rakennusvalvonta (13-09-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
Rakennusvalvonnan lupaprosessi, valmis rakennus
KuntaGML-Verkkotopologia (02-08-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
Katuverkon ja kevyen liikenteen verkon topologia
KuntaGML-Yhteiset (17-06-2015)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Yleisen alueen käytön lupa (15-03-2013)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Yleiskaava (06-10-2015)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Ympäristö, Ilmoitukset (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
Ympäristölainsäädännön mukaiset luvat
KuntaGML-Ympäristö, Luontokohteet (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Ympäristö, Maa-ainesluvat (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Ympäristö, Pilaantuneet maa-alueet (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
KuntaGML-Ympäristö, Vesihuoltolaki (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
Vesihuoltolain mukaiset vapautukset
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KuntaGML-Ympäristö, Ympäristöluvat (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html
Ympäristölainsäädännön mukaiset ilmoitukset
KuntaGML-Ympäristö, Ympäristön tila ja seuranta (29-04-2011)
http://www.paikkatietopalvelu.fi/gml/KuntaGML.html

LandXML.org
LandXML
http://landxml.org/

OASIS
ebXML
http://www.ebxml.org/
oBIX v1.1 OASIS Open Building Information Exchange (oBIX) TC
http://www.obix.org/

OGC
OGC-Catalogue Service (CS-W)
http://www.opengeospatial.org/standards/cat
Spesifikaatiossa määritellään yhteiset palvelurajapinnat paikkatietoaineistojen,
-aineistosarjojen ja -palvelujen metatietojen hakemiseen, selailuun ja kyselyihin.
OGC-CityGML
http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
CityGML is an open data model and XML-based format for the storage and exchange
of virtual 3D city models
OGC-Filter encoding
http://www.opengeospatial.org/standards/filter
Spesifikaatiossa määritellään kyselylauseiden syntaksiriippumattomat XML- ja
KVP-koodausmallit.
OGC-Geography Markup Language (GML)
http://www.opengeospatial.org/standards/gml
Spesifikaatiossa määritellään paikkatietokohteiden (pisteet, viivat, alueet)
mallinnustavat GML-kielellä, joka perustuu XML-kieleen.
OGC-InfraGML
http://www.opengeospatial.org/standards/infragml
Uusinta käynnissä?
OGC-SensorThings API
http://docs.opengeospatial.org/is/15-078r6/15-078r6.html
Provides an open, geospatial-enabled and unified way to interconnect the Internet of
Things (IoT) devices, data, and applications over the Web
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OGC-Styled Layer Descriptor (SLD)
http://www.opengeospatial.org/standards/sld
Spesifikaatiossa määritellään WMS-rajapinnan SLD-laajennukset, joilla käyttäjä voi
vaikuttaa kohteiden kuvaustekniikkaan.
OGC-Table Joining Service (TJS)
http://www.opengeospatial.org/standards/tjs
Spesifikaatiossa määritellään taulukkomuotoiselle paikkatietoa sisältävälle datalle
kuvailu- ja tiedonsiirtotapa.
OGC-Web 3D Service (W3DS) (tätä ei ole listattu OGC:n standardien listalla)
http://w3ds.org/doku.php

OGC-Web Coverage Service (WCS)
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
Spesifikaatiossa määritellään WCS-rajapinta, jolla hilamuotoista paikkatietoa voidaan
jakaa internetissä.
OGC-Web Feature Service (WFS)
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
Spesifikaatiossa määritellään WFS-rajapinta, jolla voidaan hakea ja käsitellä
paikkatietokohteita.
OGC-Web Map Context (WMC)
http://www.opengeospatial.org/standards/wmc
Spesifikaatiossa määritellään WMC-rajapinta, jolla voidaan tallentaa useilta eri
WMS-rajapinnoilta saadut karttatasot yhdeksi karttanäkymäksi.
OGC-Web Map Service (WMS)
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
Spesifikaatiossa määritellään WMS-rajapinta, jolla voidaan esittää rasterimuotoista
paikkatietoa internet-karttapalveluissa.
OGC-Web Processing Service (WPS)
http://www.opengeospatial.org/standards/wps
Spesifikaatiossa määritellään WPS-rajapinta, jolla voidaan toteuttaa muunnos- ja
prosessointipalveluja.
OGC-Web View Service (WVS)
http://www.webviewservice.org/doku.php

RailML.org
railXML
https://www.railml.org/en/
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SFS-ISO
SFS-ISO 55000:2014 Omaisuudenhallinta. Yleiskuvaus, periaatteet ja termit
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/ISO/ID2/5/298426.html.stx
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään yleiskuvaus omaisuudenhallinnasta,
sen periaatteista ja termeistä sekä omaisuudenhallinnan käyttöönotosta odotettavissa
olevista hyödyistä.
SFS-ISO 55001:2014 Omaisuudenhallinta. Hallintajärjestelmät. Vaatimukset.
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/ISO/ID2/5/298420.html.stx
SFS-ISO 55002:2014 Omaisuudenhallinta. Hallintajärjestelmät. Ohjeita standardin ISO
55001:2014 soveltamisesta.
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/ISO/ID2/5/298422.html.stx

SGY
SGY-Infra-pohjatutkimusformaatti
http://www.gtk.fi/_system/print.html?from=/tietopalvelut/palvelukuvaukset/pohjatutkimus.html

UIC (Ranska)
IRS 30100 - RailTopoModel
http://www.railtopomodel.org/en/homepage.html

W3C
Semantic web (Linked data, Vocabularies): RDF, OWL, SKOS, SPARQL, etc.
https://www.w3.org/standards/semanticweb/
Web of Things (IoT+)
https://www.w3.org/WoT/
Spatial Data on the Web
https://www.w3.org/2015/spatial/wiki/Main_Page

3GPP
http://www.3gpp.org/
third-generation partnership project, is for wireless data transfer protocol and network
specs.
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LIITE 8 KuntaGML rajapintastandardit
Kuntien teknisen ja ympäristötoimen tiedonvaihdon tehostamiseksi käynnistettiin Kuntaliitossa
valmistelutyö helmikuussa 2001. Tavoitteeksi asetettiin standardimuotoisten tietopalvelurajapintojen
toteuttaminen kuntien käyttämiin tietojärjestelmiin. Hankkeessa päädyttiin toteuttamaan palvelut
käyttäen OGC:n (Open Geospatial Consortium) kehittämiä rajapintastandardeja. Rajapintamäärityksiä
on tähän mennessä toteutettu 20 kpl. Ne on tehty WFS palvelua varten ja niissä on määritelty
tiedonsiirtoa varten GML muotoisia tietomalleja valituista tietoteemoista. Lisäksi kehitystyön aikana
useat kunnat ovat toteuttaneet WMS palveluita, joista on siis saatavilla rasterimuotoisia karttatuotteita
rajapintapalveluina. Tätä kehitystä on vauhdittanut järjestelmätoimittajien palvelutarjonta sekä
avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönotto.
WFS-rajapintojen saatavuuden selvittämiseksi Rasti-projektissa toteutettiin kysely, joka osoitettiin
kuntien järjestelmätoimittajille. Kysymyksissä selvitettiin mitkä kunnat ovat hankkineet valmiuksia
kehitetyn standardin mukaisten rajapintapalveluiden toteuttamiseen. Kyselyyn saatiin 11 vastausta.
Vastausmäärän tunnistettiin antavan riittävän kuvan standardointityön tuloksista sekä haasteiden, että
onnistumisten osalta.
Kysely ei ole kattava, koska osa kunta-asiakkaista voi tarjota rajapintapalvelun myös muille kunnille
eri tyyppisissä seutuyhteistyömalleissa. Näin ollen esitetyt arviot palveluiden saatavuudesta ovat
mahdollisesti todellisuutta pienempiä. Kaikkia järjestelmätoimittajia ei myöskään tavoitettu. Toisaalta
kysely ei kerro sitä, miten paljon kuntien tietoa on menetelmän avulla todella saatavilla. Tiettyjen
tietolajien suhteen monella kunnalla ei yksinkertaisesti ole rakenteellisesti riittävän hyvälaatuisia
aineistoja. Näin esimerkiksi asemakaavatietoja on käytännössä varsin huonosti saatavilla. Kysely ei
myöskään pysty kertomaan sitä, onko kaikki kunnat ottaneet rajapintapalveluja käyttöön. Syytä
muistaa, että kuntien paikkatietojen standardinmukaisuuden haasteena on usein tietojen kirjava laatu,
eikä niinkään rajapintateknologia. Kunnilla on myös usein niukasti tarvittavaa osaamista ja
motivaatiota rajapintapalveluiden toteuttamiseen.

KuntaGML rajapintastandardien valmiudet kunnissa suhteutettuna kunnan väkilukuun.
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Kysely osoittaa selkeästi miten rakennusvalvonnan sähköisten palveluiden eteneminen on
mahdollistanut menetelmän laajan käyttöönoton. Standardien käyttöönoton kannalta onkin oleellinen
vaikutus asiakkaiden todellisilla tarpeilla ja motivaatioilla ottaa standardeja käyttöön. Myös
osoitetietojen saatavuudelle on hyvä rajapintojen kattavuus. Yleiskaavan ja infraomaisuuden hallinnan
(infra-O) varsin uusien rajapintastandardien osalta käyttöönottoa ei puolestaan ole vielä aloitettu.
Muiden rajapintamääritysten suhteen kattavuus on pienempi. Standarditavan sijaan tukeudutaan liian
usein aikaisempiin käytäntöihin.
Kyselyssä saatiin myös vastauksia järjestelmätoimittajien näkemyksistä KuntaGML-rajapintastandardien kehitystarpeista.
Kommenteista voidaan todeta seuraavaa:
●

●
●

●

●

●

Rakennusvalvontaan liittyvät rajapinnat (Rakennusvalvonta & Poikkeamispäätös ja
suunnittelutarveratkaisu) vaativat kehitystä, koska käyttö on laajaa, säädökset muuttuvat
jatkuvasti. Tiedon välitystarpeet myös kasvavat jatkuvasti.
Ympäristöpuolen rajapinnat vaatisi kokonaisuudessaan uudistamista.
Asemakaavan osalta on asiakkaiden puolella herännyt kiinnostusta ratkaisuihin, joissa
kaavarekisteristä julkaistaisiin tietoa . Rajapinnan käyttö voi lähiaikoina laajeta. Asemakaavan
tietomallia olisi syytä kehittää, niin sillä voisi tuottaa lisäarvoa mm. asiointipalveluissa.
”Maankäytön muutos (kaavan ja tonttijaon hakeminen)” ja ” Kunnan kiinteistötoimitus” ;
asiakkailla mahdollisesti kehitystoiveita , mutta tässäkin on kyseessä isompi kokonaisuus vrt.
Ympäristön rajapinnat.
Versiohallinta niin IT-toimittajilla kuin kunnissa tulee saada määrätietoisemmaksi ja
jämäkämmin tapahtuvaksi. Käytössä olevat rajapinnat eivät aina ole standardin viimeisimmän
version mukaisia ja järjestelmäintegraatiot kärsivät tästä.
Standardit itsessään ovat varsin toimivia, mutta soveltamisohjeita olisi syytä olla enemmän ja
laajempia.

KuntaGML-rajapintastandardin yhteensopivuutta Inspire-direktiiviin on arvioitu myös muissa
selvitystöissä. Yleisesti voidaan todeta, että KuntaGML rajapintamäärityksiä tulee kehittää, jotta ne
täyttäisivät Inspiren asettamat vaatimukset. Rajapintamäärittelyt ovat myös standardeja, joiden
jatkuvaan kehittämiseen on panostettava. Nopea teknologian kehittyminen sekä lainsäädännön
muutokset ovat pysyvä olotila.
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