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Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia kaupunkimallin rikastamisen keinoja ja suorit-
taa mittaukset tutkimusten tueksi uudella Leica BLK360 -laserkeilaimella. Tavoitteena oli 
vertailla erilaisia tapoja, joilla kaupunkimallin visuaalista ilmettä ja laatua saataisiin paran-
nettua. 
 
Työssä perehdytään kaupunkimalleihin ja kaupunkimallin rikastamisen eri keinoihin. Li-
säksi tuotettiin pistepilviaineisto Helsinki 3D -kaupunkimallia varten. Pilotointi toteutettiin 
Leica BLK360 -laserkeilaimella Helsingin kaupungintalon tiloissa. 
 
Insinöörityön pilottikohteena oli Helsingin kaupungintalon juhlasali ja pormestarin vastaan-
ottotilat. Insinöörityön tilaajana toimi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, ja 
työ toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian kanssa. Helsingin kaupunki toimii 
tällä hetkellä yhtenä kaupunkimallien edelläkävijöistä Suomessa. Kaupunkimallien kehittä-
minen on voimakkaassa kasvussa, mutta niiden laatu vaihtelee huomattavasti kunnittain. 
 
Työn tuloksena tuotettiin laserkeilaamalla pistepilviaineisto, jonka avulla voidaan sukeltaa 
Helsinki 3D -kaupunkimallista suoraan Helsingin kaupungintalon sisätiloihin. Projektin ai-
kana kartoitettiin Leica BLK360 -laserkeilaimen ominaisuuksia ja laitteen hyötyjä kaupunki-
mallin rikastamisen näkökulmasta. Kaupunkimallin rikastamisen keinoja on tutkittu opin-
näytetöissä erittäin vähän, joten tämän työn tuloksena saatava tieto on tulevaisuudessa 
hyödyksi useille eri tahoille. 
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Lyhenteet 

ALS Aerial Laser Scanning. Ilmalaserkeilaus. 

AR Augmented Reality. Lisätty todellisuus. Todellisen ympäristön näkymään 

lisättyä tietokoneella tuotettua ja keinotekoista tietoa. 

BIM Building Information Modeling. Tietomallintaminen. 

BLK360 Leica BLK360 -laserkeilain. Leican pienikokoisin laserkeilain. 

CAVE Cave Automatic Virtual Environment. Huone tai tila, jonka avulla pyritään 

hahmottamaan suunnitellun kohteen visuaalisuutta 3D-lasien ja heijastet-

tavien näyttöpintojen avulla. 

CityGML 3D-kaupunkimallien kuvaamiseen käytettävä sovellus, jonka avulla voi-

daan määritellä erilaisia objekteja ja kaupunkimallin tarkkuustasoja. 

E57 Pistepilvien lukemiseen käytettävä formaatti. Toimii useimmissa ohjelmis-

toissa. 

GPS Global Positioning System. Satelliittipaikannus. 

IFC Industry Foundation Classes. Tiedostomuoto oliopohjaisten tiedostojen 

siirtoon. 

KIRA-digi Julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihankkeiden toteuttaja, jonka ra-

hoituksesta vastaa Suomen valtio sekä kiinteistö- ja rakennusala. KIRA-

digin tavoitteena on tuottaa yhteen toimiva ja avoin rakennetun ympäristön 

tiedonhallinnan ekosysteemi. 

LOD Level Of Detail. 3D-kaupunkimallin tarkkuustaso, joka ilmoitetaan viitenä 

eri tasona (LOD0-LOD4). 

LiDAR Light Detection and Ranging. Laserkeilain. 



 

 

PTS Leica Cyclone -ohjelmassa käytettävä tiedostomuoto, jonka avulla voidaan 

muuntaa pistepilviaineistoja. 

RGB Additiivinen värimalli, jossa värit muodostetaan sekoittamalla punaista, vih-

reää ja sinistä valoa. RGB-värimallia käytetään esimerkiksi televisioissa ja 

tietokoneissa. RGB tulee sanoista red (R), green (G) ja blue (B). 

STARA Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos. Tuottaa kaupunkiympä-

ristön logistiikka-, hoito- ja rakentamispalveluita Helsingin kaupungille. 

UAV Unmanned Aerial Vehicle. Miehittämätön ilma-alus, esimerkiksi kauko-oh-

jattava drone. 

VR Virtual Reality. Virtuaalitodellisuus.
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1 Johdanto 

Tietomallien ja kaupunkimallien kehittäminen kasvaa voimakkaasti ympäri maailmaa. 

Tulevaisuudessa kaupunkimallien ulkoasu on entistä realistisempi, ja tiedonsaanti suo-

raan kartasta eri käyttötarkoituksiin on helpompaa. Suomessakin suurimmalla osalla 

isoista kaupungeista on jo käytössään oma versio kaupunkimallista. Niiden laatu ja ke-

hitysmenetelmät kuitenkin vaihtelevat paljon kaupungeittain. Tällä hetkellä todenmukai-

sinta aineistoa kaupunkimallia varten pystytään tuottamaan laserkeilaamalla tai ilmaku-

vaamalla, mutta ongelmana on menetelmien korkea hinta ja datan suuri määrä. 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on kartoittaa kaupunkimallin rikastamisen keinoja ja 

lopulta suorittaa pilotointi laserkeilausdatan siirtämisestä Helsingin 3D-kaupunkimallissa 

sijaitsevan rakennuksen sisätiloihin. Kaupunkimallin rikastamisella tarkoitetaan mallin vi-

suaalisuuden ja laadun parantamista siten, että kohde saadaan linkitettyä paremmin to-

delliseen maailmaan. Tavoitteena on tuoda malliin tietoja, joiden avulla saadaan välitet-

tyä tarkempaa ja syvempää kuvaa todellisuudesta. 

Aineiston tuottamiseen käytetään Leica BLK360 -laserkeilainta. Pilottikohteena työssä 

toimii Helsingin kaupungintalo. Tavoitteena on kehittää mahdollinen toimintatapa visu-

aalisesti ja sijainnillisesti toimivan laserkeilausdatan siirtoon, jotta jatkossa erilaisten tark-

kojen tietojen selvittäminen suoraan kaupunkimallista olisi mahdollista. Kaupunkimallia 

tutkitaan erilaisista näkökulmista ja eri käyttötarkoituksia varten sekä pohditaan kaupun-

kimallin ylläpidon menetelmiä. 

Tietomallintaminen ja kaupunkimallit ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita, ja niiden 

kehittämiseen etsitään koko ajan uusia ja parempia ratkaisuja. Insinöörityön aihe valikoi-

tui kaupunkimallin kehittämistarpeen takia, ja työn tilaajana toimii Helsingin kaupungin 

Kaupunkiympäristön toimiala. Kaupunkiympäristön tilapalveluiden tietomallinnustiimi te-

kee yhteistyötä useiden yritysten ja kaupungin eri tahojen kanssa tietomalleihin ja raken-

nusmittauksiin liittyen. Projektissa pyritään kehittämään eri osapuolten yhteistyötä ja sa-

malla luomaan toimiva käytäntö kaupunkimallin datan tuottamiseen ja käsittelyyn. 



 

  2 

 

 

Työ koostuu teoria- ja tutkimusosuudesta. Teoriaosassa käsitellään tietomallintamista ja 

kaupunkimallia sekä kaupunkimallin rikastamisen keinoja. Tutkimusosuudessa käydään 

läpi pilottiprojektin vaiheita ja tuloksia. Työn lopussa esitellään menetelmän hyötyjä ja 

kaupunkimallien tulevaisuutta. 

2 Tietomallintaminen 

Tietomallintamisella tarkoitetaan rakennuksista tai ympäristöstä tehtävää 3D-näkymää 

tai mallia, joka sisältää tietoa kohteesta digitaalisessa muodossa. Tietomalleja käytetään 

korjaus- ja uudisrakentamisessa sekä alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Sa-

masta tietomallista voidaan saada rakennuksen sekä rakennusprosessin koko elinkaa-

ren tiedot. [1] 

Kuvassa 1 havainnoidaan uuden Metropolian Myllypuron kampuksen asettumista ympä-

ristöönsä. Tietomallien avulla voidaan upottaa virtuaalisia näkymiä todelliseen kaupun-

kiympäristöön. Nykypäivänä tietomallien tuottamista vaaditaan jo useimmissa rakennus-

kohteissa ja suunnittelijoilla on oltava valmiudet eri hankkeiden virtuaalisten tietomallien 

tuottamiseen. Samalla tietomallit parantavat eri osapuolten yhteistyötä, sillä suunnitel-

mien vertaaminen on mahdollista tehdä samassa virtuaaliympäristössä. Tietomallipoh-

jaista suunnittelua ohjaa tietomallikoordinaattori. [2] 

 

Kuva 1. Metropolian Myllypuron kampuksen havainnointikuva [3]. 

Tietomallien kehittymisestä on hyötyä rakennuksen elinkaaren aikaisen tiedonhallinnan 

kannalta. Mallien vaiheittainen tarkentuminen samassa yhteiskäyttöalustassa helpottaa 
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tiedon kulkua ja pitää kaikki hankkeen osapuolet ajan tasalla. Muutoksien hallinta para-

nee, kun korjaukset tehdään samaan tietokantaan ja niiden tekemiseen kuluu huomat-

tavasti vähemmän aikaa. Samalla laadunvarmistus tehostuu, kun ohjelmalla pystytään 

testaamaan mallien toimivuutta ja törmäystarkastuksia sekä todenmukaista geometriaa. 

Mallista saadaan ajantasaisia määrälaskentatietoja kustannuslaskentaa varten ja sa-

malla tietoihin voidaan lisätä rakentamisen toteutusvaiheen kustannus- ja aikataulutie-

toja. Lisääntynyt tietosisältö palvelee suunnittelijoiden ja toteuttajien lisäksi valmiin ra-

kennuksen käyttäjiä ja huoltohenkilökuntaa. Suunnittelun visuaalisuus helpottaa suunni-

telmien ymmärtämistä, kun kohde kuvataan kolmiulotteisena. Mallista voidaan tuottaa 

visualisointeja ja simuloida esimerkiksi energianlaskentaa, palotilanteita sekä vertailla 

kustannusvaihtoehtoja. [4] 

Tietomalleja voidaan hyödyntää apuvälineenä suunnittelun eri tasoilla. Suunnittelun ta-

sot voivat vaihdella maakuntakaavan tietomalleista rakennuksen tietomalleihin. [5]. Ku-

vassa 2 esitetään tietomallintamisen suunnittelun eri tasoja. 

 

Kuva 2. Tietomallien suunnittelun tasot [5]. 

Maakuntakaavan tietomalli

Yleiskaavan tietomalli

Asemakaavan tietomalli

Infrastruktuurin tietomalli

Rakennuksen tietomalli
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Kokonaisuudessaan tietomallin avulla pystytään hallitsemaan kohteen vaatimuksia, tu-

kemaan ohjausta ja suunnittelun johtamista. Päätöksentekoa varten voidaan havainnol-

listaa ratkaisuja, arvioida tehokkuutta sekä ymmärtää suunnitelman sisältöä paremmin. 

[6] 

2.1 Datan tuottaminen laserkeilauksilla 

Tietomalleja tuotetaan olemassa olevista rakennuksista pääasiassa laserkeilaimella mi-

tattujen pistepilviaineistojen pohjalta. Laserkeilaaminen on helpoin ja nopein tapa tuottaa 

mittatarkkaa aineistoa kohteesta. Mittausten yhteydessä laite pystyy myös ottamaan va-

lokuvia, mikä tuo visuaalista lisäarvoa ja helpottaa datan jälkikäsittelyä.  Lasersäteiden 

tuottama pistepilvi tuo esille kohteen geometriset muodot mittatarkasti. Tämä vähentää 

suunnitteluvirheitä ja tehostaa suunnitteluprosessia. Laserkeilaaminen on myös turvalli-

sin tapa tuottaa dataa, sillä lasersäteiden kantavuus riittää pitkälle ja vähentää liikkumista 

vaarallisissa paikoissa, kuten katoilla tai ahtaissa tiloissa. [7] 

Laserkeilausmenetelmän haasteita ovat kallis hinta, lasersäteiden häiriöt ja datan suuri 

määrä. Mittausvaiheessa heijastavat tai liian lähellä olevat pinnat aiheuttavat usein auk-

koja, kohinaa tai hajapisteitä pistepilviin. Mittalaitteiden hinta vaihtelee kymmenistä tu-

hansista satoihin tuhansiin euroihin. Laitteen lisäksi tulee aina hankkia lisenssi tietylle 

ohjelmistolle datan rekisteröintiä varten. Lisenssien hinta vaihtelee sadoista euroista tu-

hansiin euroihin riippuen palvelun tarjoajasta. [8] 

2.2 Datan rekisteröinti ja käsittely 

Datan rekisteröinnillä tarkoitetaan pistepilvien yhdistämistä toisiinsa ja aineiston asetta-

mista koordinaatistoon. Pistepilviaineistojen rekisteröinti pystytään hoitamaan useilla eri 

ohjelmistoilla. Jokaisella laitevalmistajalla on omat rajoituksensa datan rekisteröinnille ja 

mallintamiselle. Jos mittausaineistoa halutaan myöhemmin käsitellä muilla kuin valmis-

tajan omilla sovelluksilla, tulee yhteensopivat tiedostotyypit selvittää hyvissä ajoin etukä-
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teen. Tunnetuimpia pistepilviaineiston käsittelyyn käytettäviä ohjelmistoja ovat muun mu-

assa Leica Geosystemsin Leica Cyclone, Autodeskin ReCap 360 Pro sekä Terrasolidin, 

Trimblen ja Bentleyn omat ohjelmistot. [9] 

Pistepilviaineisto rekisteröidään takymetrillä mitattujen kaupungin koordinaattiapupistei-

den avulla, visuaalisesti yhdistäen tai pelkillä tähyksillä. Varmin tapa välttää mittausvir-

heitä on hoitaa rekisteröiminen pelkkien tähysten avulla tai visuaalisesti yhdistämällä. 

Mitä enemmän mittauksia automatisoidaan, sitä pienempi on mittausvirheiden mahdolli-

suus. Jos mittausvaiheessa käytetään takymetriä, tulee ottaa huomioon mahdolliset in-

himilliset virheet, kuten kolmijalan liikahtaminen, huono mittauskulma tai asemointivir-

heet. [10] Tavoitteena on tuottaa yleensä millintarkkaa dataa, jolloin virhemarginaalina 

pidetään muutamia millimetrejä mittaustavasta ja -tilanteesta riippuen. Takymetrimittaus-

ten mittatarkkuuden tulisi olla alle 5 mm ja laserkeilausten kohinan maksimissaan 

10 mm. [11] 

2.3 Rakennusten tietomallintaminen 

Rakennusten mallintaminen koostuu monesta eri vaiheesta rakennuksen elinkaaren ai-

kana. Korjausrakentamishankkeissa malleja tuotetaan eri lähtötietojen, kuten vanhojen 

suunnitelmien, laserkeilausdatan ja takymetrimittausten pohjalta. Tietomallinnuksen vai-

heet etenevät suunnitteluvaiheen yhdistelmämalleista rakennusvaiheen toteumamallien 

kautta käyttö- ja huoltovaiheen ylläpitomalleihin. Tietomallien tuottaminen vaatii toimivaa 

yhteistyötä eri osapuolten kesken. Samaa kohdetta ja sen mallia ovat toteuttamassa 

usein esimerkiksi rakennesuunnittelijat, tietomallintajat, arkkitehdit, rakennuspiirtäjät, 

LVI-suunnittelijat sekä sisustussuunnittelijat. Lopputuloksena syntyy kolmiulotteinen 

malli, joka sisältää kaikki rakennuksen toiminnot ja osat. Mallin kehittäjänä ja asiakas-

vaatimusten toteuttajana toimii arkkitehti, joka on myös projektin pääsuunnittelija. Myö-

hemmässä vaiheessa suunnitelmia ja toteumia verrataan vaatimusmalliin. [2] Rakennuk-

sen tietomallin elinkaaren vaiheita hahmotetaan kuvassa 3. 
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Kuva 3. Tietomallin elinkaari [12].  

Vaatimusmalli toimii lähtökohtana rakennuskohteen suunnittelussa. Vaatimusmallissa 

esitetään kaikki tilaajan määräämät asiat, jotka kohteessa halutaan toteuttaa. [13] 

Inventointimalli tuotetaan olemassa olevan kohteen lähtötiedoista ja muokataan niiden 

perusteella tietomalliksi. Lähtötietoja ovat esimerkiksi kohteen materiaalitiedot, geomet-

ria, mittatiedot sekä tila- ja laajuustiedot. Inventointimalleja voidaan tuottaa eri teknii-

koilla, mutta yleensä varmin tapa on tuottaa pistepilvien pohjalta kolmiulotteinen malli 

kohteesta, jotta suunnitelmista saadaan mahdollisimman luotettavat. Inventointimallia 

käytetään korjausrakentamisen suunnitelmien pohjana, kun kohteesta halutaan mittatar-

kat lähtötiedot. [13] 

Suunnittelumallit kattavat eri alojen suunnittelijoiden tekemät suunnitteluratkaisut. Suun-

nitelmamalli sisältää esimerkiksi arkkitehtonisia ratkaisuja, materiaalitietoja, kohteiden 

kokoja, sijainteja, ympäristövaikutuksia, vaatimuksia tai kustannuksia. Suunnittelumallei-

hin kuuluvat tilaryhmämalli, tilamalli, alustava rakennusosamalli, rakennusosamalli, ra-

kennemalli sekä tuoteosamalli. [13]  

Suunnittelu

Rakentaminen

Kunnossapito

Peruskorjaus
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Yhdistelmämallissa yhdistyvät eri suunnittelijoiden mallit kohteesta, kuten LVI-suunnitel-

mat, rakennesuunnitelmat ja sisustussuunnitelmat [13]. 

Toteutusmalli kertoo toteutuksen kannalta tärkeät tiedot, kuten ajoituksen, resurssit ja 

rakentamisen tehtävät [13]. 

Toteumamalli kuvaa valmistunutta rakennusta. Tietomallia päivitetään rakennusvaiheen 

aikana työmaan aikaisista muutoksista ja laserkeilauksen avulla mitatulla geometriatie-

dolla. Vertaamalla toteumamallia suunnitelmamalliin nähdään mahdolliset poikkeamat. 

Toteumamallin avulla voidaan tarkkailla, että asennustyöt onnistuvat LVI-suunnitelmien 

mukaisesti. [13] 

Ylläpitomallin avulla hallitaan kohteen ylläpidon kannalta tärkeitä huoltotietoja ja jaetaan 

huolto- ja ylläpitotehtäviä. Ylläpitomalli pitää huoltohenkilöstön ajan tasalla rakennuksen 

korjaushistoriasta ja tulevista korjaustarpeista. Mallin kautta saadaan tietoa kohteessa 

käytettävistä taloteknisistä laitteistoista. [13] 

2.4 Tiedonhallinta ja tallentaminen 

Tiedonhallinnassa on paljon eroavaisuuksia eri kaupunkien ja yritysten kesken. Sen tulisi 

palvella työnkulkuun liittyviä prosesseja, olla helppokäyttöistä ja mahdollisimman järjes-

telmä- ja ohjelmistoriippumatonta. Tietoa voidaan tallentaa pilvipalveluihin, verkkolevyille 

tai ulkoisille kiintolevyille. Sen tulisi olla luettavissa mobiilisti eri käyttötarpeita varten. 

Säilytettävien tiedostojen koko ja muoto riippuvat tietomallikohteesta ja sen taustalla ole-

vista muista tietolähteistä. Mitä suurempi tiedosto on, sitä tehokkaampia tietokoneita ja 

järjestelmiä mallin säilyttämiseen, tarkasteluun ja ylläpitämiseen vaaditaan. Tiedon in-

tegrointi tulee ottaa huomioon tietomallin ylläpidon prosessin suunnittelussa, sillä ilman 

toimivaa työprosessia tietoja on vaikea pitää ajan tasalla ja kohteen tiedot voivat vanheta 

hyvinkin nopeasti. Tiedon lukemisen ja päivittämisen tulisi tapahtua yhden käyttöliitty-

män kautta. Näin kaikki tietoa tarvitsevat ja tuottavat osapuolet pysyvät ajan tasalla hank-

keen vaiheista. [14] 
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3 Kaupunkimalli 

3.1 Yleisesti 

Kaupunkimallilla tarkoitetaan kolmiulotteista tietokonemallia, joka sisältää ominaisuus-

tietoja kaupungista ja sen eri kohteista. Kaupunkimallissa voidaan kuvata kaupungin ny-

kytilan kasvillisuutta, maastoa, infrastruktuuria, rakennuksia tai muita kohteita. Kaupun-

kimallissa yhdistyvät paikkatieto, yhteiskuntarakentamistiedot ja rakennusten tietomallit. 

[15] Suomen suurimmilla kaupungeilla on käytössään oma kaupunkimalli, mutta datan 

taso ja tuottamistavat vaihtelevat paljon. Kaupunki vastaa mallin ylläpidosta ja kaupungin 

tehtävänä on määritellä, minkälaista dataa malliin tuotetaan ja kuinka avointa se on kai-

kille. 

Kaupunkimalli muodostetaan kantakartta-, maastomalli-, pistepilvi- tai ortoilmakuva-ai-

neiston perusteella. 3D-kaupunkimalllien tiedonsiirtoon ja tallentamiseen käytetään kan-

sainvälistä CityGML-standardia. Standardi mahdollistaa topologisten, topografisten, vi-

suaalisten ja semanttisten ominaisuuksien määrittelyn. Ominaisuudet voidaan esittää vii-

dellä eri tarkkuustasolla (LOD). [16] Kuvassa 4 on havainnollistettu uuden kauppakeskus 

REDIn asettumista Kalasataman kaupunkiympäristöön. Kaupunkimallin tason mukaan 

voidaan kohteista esittää hyvinkin realistisia näkymiä joko lisätyn todellisuuden tai virtu-

aalitodellisuuden avulla. Tällä hetkellä kokonaisia kaupunkimalleja on tarjolla avoimena 

datana vain LOD2-tasolla. 

 

Kuva 4. Havainnointikuva kauppakeskus REDIstä Helsingin kaupunkiympäristössä [17]. 



 

  9 

 

 

Kaupunkimallit on tarkoitettu kaikkien asukkaiden, suunnittelijoiden ja yritysten käyttöön. 

Malli antaa laajan kokonaiskuvan kaupungista ja sen toiminnoista, joiden avulla ympä-

ristön hahmottaminen on paljon monipuolisempaa. Avoimen datan jakaminen mahdollis-

taa paremmat valmiudet datan tuottamiselle suoraan kaupunkimallin pohjalta. [15] 

3.2 Tarkkuustasot (LOD) 

Tarkkuustaso LOD tulee englanninkielen sanoista Level of Detail. LOD-tasoja on Ci-

tyGML-standardin mukaan yhteensä viisi asteikolla LOD0–LOD4. Tasot määrittelevät 

3D-kaupunkimallille tietyt tarkkuusluokat, jotka sisältävät määritelmät kohteiden raken-

teille ja semanttisille ominaisuuksille. Tasojen luokittelu mahdollistaa mallin yksityiskoh-

taisemman tarkastelun. Eri tarkkuustasoilla voidaan esittää visuaalisesti haluttua koh-

detta ja rajata pois kohteen kannalta epäoleelliset yksityiskohdat. [16] 

Suurin osa Suomen kaupungeista ylläpitää LOD0–LOD2-tason kaupunkimal-

leja.  LOD0–LOD2-tasot pystytään luomaan automaattisesti. LOD3- ja LOD4-tasoisia 

malleja on tarjolla tällä hetkellä vähän, ja ne saattavat kattaa vain osan kaupungista ei-

vätkä ole kaikille avoimia. Kaupunkimallien kehittäminen kasvaa kuitenkin voimakkaasti, 

ja kiinnostus malleihin on yleistynyt huomattavasti. Varsinkin pääkaupunkiseudun suu-

rimmat kaupungit kehittävät parhaillaan kaupunkimallien tarkkuuksia LOD3- ja LOD4-

tasoille. [18] Kuvassa 5 havainnollistetaan CityGML-standardin kaupunkimallin tarkkuus-

tasoja. 

 

Kuva 5. Kaupunkimallin tarkkuustasot LOD0–LOD4 [19]. 
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LOD-tasoja voidaan hyödyntää eri käyttötarkoituksiin. Alueita rajaamalla tai tasoja pu-

dottamalla pystytään tuomaan haluttuja kohteita esille, ja samalla mallin käsittely on ke-

vyempää ja nopeampaa. Esimerkiksi ympäristöä tutkittaessa voidaan rajata kaikki ra-

kennukset näkymästä pois, jolloin jäljelle jäävät ainoastaan tiet ja kasvillisuus. [20] 

LOD0 on kaupunkimallin karkein taso eli maastomallitaso. Mallista pystytään erottamaan 

mittaus- ja kuvaustekniikan tarkkuudesta riippuen maaston muotoja, eri kohteita ja vä-

rejä. Rakennukset esitetään vaakasuoralla monikulmiolla. LOD0 luodaan usein karttojen 

tai ilmakuvien pohjalta, joten datan tarkkuus on suuntaa antavaa. [16] 

LOD1 eli laatikkomalli on yksinkertainen kuvaustapa alueen rakennuksista. Mallissa ra-

kennukset esitetään suorakulmaisina ja tasakattoisina laatikoina. Rakennusten korkeu-

det ovat yleensä suuntaa antavia. LOD1-tason malleja voidaan luoda esimerkiksi pohja-

piirrosten avulla. [16] 

LOD2 eli pintamalli on samankaltainen malli kuin LOD1. Rakennusten geometria on kui-

tenkin kehittyneempää. Malli sisältää esimerkiksi rakennusten kattomuodot sekä muita 

mahdollisia yksityiskohtia pysty- ja vaakasuuntaisina pintoina. LOD2-tasossa saatetaan 

myös tuoda esille kasvillisuutta. [16] 

LOD3 eli julkisivumalli on selkeästi kehittyneempi malli verrattuna LOD2-tasoon. LOD3 

on yksityiskohtainen ja geometrisesti tarkka rakennuksen tai muiden kohteiden ulkokuo-

rimalli, joka sisältää arkkitehtonisia piirteitä, kuten kattojen, ulokkeiden, syvennyksien ja 

seinien yksityiskohdat. Mallin pintatekstuuri, kasvillisuus ja liikenneväylät voivat olla mal-

lissa hyvinkin tarkkoja. [16] 

LOD4 eli sisätilamalli on kaupunkimallin tasoista yksityiskohtaisin. Se sisältää kaikki 

LOD3-tason ominaisuudet ja tämän lisäksi malli täydentyy myös rakennusten sisätilojen 

rakenteilla. LOD4-tasoinen malli sisältää huoneita, rappusia, huonekaluja ja muita sisä-

tilojen yksityiskohtia. Mallia voidaan käyttää esimerkiksi uudiskohteen kuvaamiseen, jos 

kohteesta halutaan esittää näkymiä rakennuksen sisätiloihin tai ikkunasta pihan suun-

taan. [16] 
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3.3 Käyttötavat 

Kaupunkimallia voidaan käyttää useaan eri käyttötarkoitukseen riippuen mallin ylläpitä-

jän tavoitteista. Avoimena datana jaettava kaupunkimalli toimii myös pohjana eri suun-

nittelijoiden ja yritysten hankkeissa. Datan tarkkuustaso ja laatu määrittelevät pitkälti ai-

neiston käyttömahdollisuudet. Kaupunkimallia voidaan käyttää eri analyysien, visuali-

sointien tai tiedonkeruumenetelmien pohjana. Mallin käyttötarkoitukset voi jakaa karke-

asti ympäristön havainnointiin ja kartoittamiseen, rakennussuunnitteluun, riskikartoituk-

seen, pelisuunnitteluun, eri verkostojen suunnitteluun sekä näkymäanalyyseihin ja simu-

laatioihin. [21] Kuvassa 6 havainnollistetaan Hyvinkään kaupunkialuetta pistepilvipohjai-

sen kasvillisuuden avulla. 

 

Kuva 6. Ympäristön havainnollistaminen kasvillisuuden avulla. Hyvinkää 3D. [22] 
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Suomen hallituksen kärkihanke KIRA-digi toimii kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation 

vauhdittajana. KIRA-digin kehitystavoitteena on edistää ja tukea kestävää kehitystä kau-

punkiympäristöissä. Digitalisaation kehityksen tuloksena kaupunkimallien kautta pysty-

tään optimoimaan rakennusten lämpötiloja, ennakoimaan erilaisia katastrofeja, vähentä-

mään ilmansaasteita ja lisäämään aurinkoenergian käyttöä. [23] 

Kaupunkimallin käyttötavat ja esitystavat ovat rajattomat. Teknologian kehitys on mah-

dollistanut entistä monipuolisempien ja todellisempien virtuaalimaailmojen luomisen. Di-

gitalisaation tavoitteena on luoda parempi ja toimivampi tulevaisuuden yhteiskunta. Di-

gitalisaatio edistää työn tuottavuutta, luo uusia ammatteja, lisää myyntiä ja uusia tuotteita 

sekä voi pelastaa jopa ihmishenkiä. [24] Kuvassa 7 esitetään esimerkkejä kaupunkimal-

lin käyttömahdollisuuksista. 

 

Kuva 7. Esimerkkejä kaupunkimallin käyttötavoista [15]. 

Näkymäanalyysien 
tuottaminen

Ympäristövaikutusten 
arviointi

Kaupunkisuunnittelu ja 
kaavoitus
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Radiotaajuuksien 
suunnittelu

Hotspot-analyysit Riskianalyysit
Luonnonkatastrofien 

riskien kartoitus

Pelastustoimen 
simulaatiot ja 

harjoittelu

Metsävarojen 
kartoittaminen

Turismi ja markkinointi
Valojen ja varjojen 

simulointi

Melu- ja ilmansaaste-
ennusteet

Palvelujen kattavuus Volyymien kartoitus Navigointi

Reititys Arkeologia Muutosten kartoitus
Aurinkoenergian 
hyödyntämisen 

analyysit

Lämmöntarvekarttojen 
kehittäminen

Liikennesuunnittelu
3D-kaupunkimallien ja 

maanalaisen tiedon 
integrointi

Tapahtumat ja 
näyttelyt 

kaupunkialueella
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Kaupunkimallin avulla voidaan esittää todellisuutta, lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodel-

lisuutta. Eri todellisuuksien käyttö helpottaa eläytymään ja havainnoimaan uusia asioita 

sekä tekee virtuaalisesta kokemuksesta henkilökohtaisempaa. Todellisuuksia voidaan 

kuvata esimerkiksi kuvassa 8 esitettävällä Milgramin ja Kishinon jatkumon avulla. Virtu-

aaliympäristöjä pystytään tarkastelemaan muun muassa tietokoneen ja kädessä tai 

päässä pidettävän näytön kautta. [5] 

 

Kuva 8. Todellisuus–virtuaalisuus-jatkumo (Milgram & Kishino 1994). [25] 

Todellisuus esitetään mallissa tai kuvassa juuri sellaisena kuin kohde sillä hetkellä rea-

listisesti on. Lisätty todellisuus taas tuo esille todellisen näkymän, johon on upotettu tie-

tokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä. Lisättyä todellisuutta tarkastellaan erilaisten 

näyttöjen kautta, kuten AR-teknologialla (engl. Augmented Reality). Virtuaalitodellisuu-

della eli VR-teknologialla (engl. Virtual Reality) tarkoitetaan keinotekoisesti pelimootto-

rilla tuotettua tietokonesimulaatiota. Virtuaalitodellisuuden ympäristö voi perustua joko 

todelliseen ympäristöön tai kokonaan kuvitteelliseen ympäristöön. Ympäristön simuloin-

tiin voidaan käyttää tietokonetta, VR-laseja tai CAVE-tekniikkaa. [5] 

3.4 Tavoitteet 

Kaupunkimallinnus mahdollistaa kaupungin rakenteen ja toimintojen ymmärtämisen. Vi-

suaalisesti rikas kolmiulotteinen näkymä kaupungin nykytilasta helpottaa myös ei-am-

mattilaisen osallistumista vuorovaikutukseen ja kommunikointiin eri päättäjien kanssa. 
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[26] Suunnitelmien hahmottaminen kaupunkimallin avulla voi innostaa eri osapuolia ak-

tiivisempaan ja avoimempaan keskusteluun sekä kyselyyn hankkeen eri vaiheista ja ta-

voitteista. Avoimen tiedon saatavuus vähentää väärinkäsityksiä ja vastakkainasettelua 

sekä edistää projektin etenemistä. Samalla pystytään kiinnittämään huomiota yksityis-

kohtiin, joita ei suunnitteluvaiheessa olisi muuten tullut esiin. [27] 

Hankkeiden kehittymisen kannalta on tärkeää, että suunnittelijat ottavat alueen asukkai-

den kehitysideat huomioon ja muuttavat suunnitelmiaan sopivassa määrin toiveiden mu-

kaiseksi. Kaupunkimalli voi toimia linkkinä eri osapuolten välillä, mutta lopulta osapuolten 

täytyy olla myös valmiita yhteistyöhön. [28] 

Kaupunkimallien tavoitteena on informaation jakaminen, vuorovaikutuksen tehostami-

nen ja visuaalisen kokemuksen antaminen. Mallia voidaan kehittää rajattomasti eri käyt-

tötarkoituksiin. Jokainen palvelun tarjoaja on itse vastuussa kaupunkimallin sisällön 

määrittämisestä ja ylläpidosta. Datan saatavuus vuorokauden ympäri helpottaa tiedon 

löytämistä ja vähentää asiantuntijoiden työmäärää. Esimerkiksi selaimessa toimivan 

avoimen kaupunkimallin kautta voidaan mahdollistaa linkitys palautelomakkeisiin, virtu-

aalivierailuihin, paikkatietojärjestelmiin, mallinnustyökaluihin ja sosiaaliseen mediaan. 

[28] 

3.5 Esimerkkejä edistyksellisistä kaupunkimalleista Suomessa 

Suomessa kaupunkimallien kehittämisessä selkeitä edelläkävijöitä ovat pääkaupunki-

seudun isot kaupungit, joilla on enemmän rahaa ja resursseja verrattuna pieniin kuntiin. 

Tästä syystä pääkaupunkiseudulla myös kaupunkimallien kehitys on nopeampaa. 

Jokainen kaupunki vastaa omasta kaupunkimallistaan ja malleja kehitetään omiin tarpei-

siin. Suurimmalla osalla Suomen kunnista on käytössään LOD0–LOD2-tason malli. 

LOD3- tai LOD4-tasoisia malleja on vähän käytössä. Suurin ongelma kaupunkimallien 

ylläpidossa on datan suuri määrä, ja tästä johtuen kaupungit eivät välttämättä lähde ke-

hittämään malleja avoimiksi sisätilamalleiksi asti. [18] 



 

  15 

 

 

Suomen kuusi suurinta kuntaa ovat mukana 6Aika-hankkeessa, jonka tarkoituksena on 

kehittää tulevaisuudessa kestävän kaupunkikehityksen strategia. Hankkeen tavoitteena 

on luoda entistä älykkäämpiä ja asukkaiden tarpeita vastaavia palveluita. Strategia kos-

kee noin joka kolmatta suomalaista, sillä kuutoskaupunkien alueella asuu noin 30 pro-

senttia maan väestöstä. Tavoitteena on luoda Suomeen uutta liiketoimintaa, osaamista 

ja työpaikkoja. Projektissa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja 

Oulu. [29] 

Helsinki 

Helsingin kaupunki toimii edelläkävijänä Suomen kaupunkimallien avoimen datan kehit-

tämisessä. Helsinki on julkaissut verkossa kaikille avoimen, vapaasti ladattavan ja tutkit-

tavan semanttisen kaupunkitietomallin sekä visuaalisesti korkeatasoisen kolmioverkko-

mallin. Helsinki on maailman ensimmäinen kaupunki, joka hyödyntää samaan aikaan 

kahta 3D-kaupunkimallia. Kaupunkimalliaineisto on tuotettu uusimmilla mallintamis- ja 

mittaustekniikoilla. CityGML-standardin mukainen semanttinen kaupunkitietomalli esit-

tää tällä hetkellä kaupungin rakennukset LOD2-tarkkuudella, ja aineistoa voi ladata va-

paasti palvelimelta ilman tekstuuria tai teksturoituna. Kaupunkitietomallista voi tarkas-

tella rakennusten tietojen lisäksi myös maanpintamallia. Kaupunkitietomalliin päivitetään 

puut, vesistöt ja sillat vuoden 2018 aikana. [30] Kuvassa 9 on kuvakaappaus kaupungin-

talosta kaupunkitietomalliympäristössä. Kuten kuvasta voidaan todeta, asettuvat LOD2-

tason kattopinnat selkeästi paikoilleen. 
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Kuva 9. Helsingin kaupungintalo. Kaupunkitietomalli. [31] 

Kaupungin kolmioverkkomalli on kehitetty tietokonelaskennalla ilmakuvista realistiseksi 

3D-malliksi. Malli on tuotettu kesällä 2015 yli 50 000 pysty- ja viistoilmakuvasta. Realis-

tinen kolmioverkkomalli toimii avoimen JavaScript-pohjaisen kirjaston avulla toimivalla 

Cesium-alustalla, ja sen tarkkuus riippuu lähtötietoaineiston tarkkuudesta. Ilmakuvien 

häiriöt, kuten heijastavat pinnat tai liikkuvat objektit eivät näy kaupunkimallissa realisti-

sina, sillä niitä ei ole pystytty mallintamaan kunnolla. Vuoden 2018 aikana julkaistaan 

uusi kesällä 2017 otettuihin kuviin perustuva malli. [30] 

Kuvassa 10 on kuvakaappaus kaupungin tämänhetkisestä kolmioverkkomallista. Mallien 

kuvissa voidaan havaita visuaalisina eroina muun muassa rakennusten pintatekstuurien 

asettuminen paikoilleen ja torikojujen kolmiulotteisuus. 
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Kuva 10. Helsingin kaupungintalo. Kolmioverkkomalli. [32] 

Muita Helsingin kaupungin julkaisemia hankkeita ovat Ogelikone, Munkkiniemi–Haaga 

1915 -malli, 3D-yleiskaava 2050 -projekti, unity-palvelu sekä energia- ja ilmastoatlas-

projektit.  Vuonna 2018 valmistuvia hankkeita ovat 3D-palveluatlas ja Kalasataman digi-

kaksoset -hanke. [33] 

Espoo 

Tällä hetkellä Espoon kaupunki ylläpitää lokakuussa 2018 julkaistua LOD1-tasoista ra-

japinta-aineiston beta-versiota. Malli kattaa kaikki CityGML-standardin kohdetyypit lu-

kuun ottamatta tunneleita ja siltoja. Tammikuussa 2019 Espoo julkaisee ensimmäisenä 

eurooppalaisena kaupunkina jatkuvasti päivittyvän kaupunkimallin avoimen rajapinnan 
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palveluna [34]. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Espoon kaupunkimallista voi tarkas-

tella vapaasti ajantasaista tietoa kaupungin eri toiminnoista. Avoimena datana julkais-

taan tietoa rakennuksista, maankäytöstä, kasvillisuudesta, teistä, vesistöistä ja muista 

kaupungin kohteista. Piilotettuna aineistona mallista tulevat näkymään myös kaupungin 

alueelle asennettujen johtojen ja putkistojen kulkureitit. [35] 

Vantaa 

Vantaan kaupunki on julkaissut vuonna 2016 vapaasti ladattavan LOD1- ja LOD2-tasoi-

sen 3D-kaupunkimalliaineiston. Aineistot perustuvat vuonna 2016 mitattuun laserkei-

lausdataan. LOD1-tason mallissa rakennukset ovat suurempia todelliseen kokoonsa 

nähden, sillä seinäpinnat on asetettu rakennusten räystäiden ulkoreunoihin asti. LOD1-

tasoa ei ole teksturoitu. LOD2-tasossa rakennukset ovat myös suurempia, mutta katto-

pinnat on muodostettu automaattisesti. LOD2-taso on teksturoitu. Mallien muodostami-

seen on käytetty Terrasolidin TerraScan-ohjelmistoa ja MicroStationia. Kuvassa 11 on 

kuvakaappaus Vantaan kaupunkimallinäkymästä Myyrmäen kaupunkiympäristössä. 

Vantaa suunnittelee julkaisevansa lähitulevaisuudessa selainpohjaisen kaikille avoimen 

kaupunkimallin. [36] 

 

Kuva 11. Myyrmäen kaupunkiympäristö. Vantaan kaupunkimalli. [37] 
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Mallin rakennukset tulevat olemaan LOD2-tasoa, ja malli kattaa koko Vantaan kaupun-

gin. Virtuaalimallin tavoitteena on kehittää ja tehostaa tulevaisuudessa kansalaisten ja 

eri toimijoiden yhteistyötä kaupungin viranomaisten kanssa. Ratkaisu tulee yhdistämään 

rakennusvalvonnan, maankäytön, infran ja kaavoituksen tiedot, mikä tulee helpottamaan 

niiden elinkaaren hallintaa. Kuvassa 12 on kuvakaappaus Tikkurilan kaupunkiympäristön 

asettumisesta Vantaan kaupunkimalliin. [36] 

 

Kuva 12. Tikkurilan kaupunkiympäristö. Vantaan kaupunkimalli. [37] 

Hyvinkää 

Hyvinkään kaupunki on pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien tavoin luonut oman kau-

punkimallinsa. Kaupunkinäkymään voi valita mukaan esimerkiksi alueiden nimistön, var-

jot, kasvillisuutta sekä rakennukset joko mallinnettuina tai laatikoina. Tällä hetkellä Hy-

vinkään kaupunkimallissa voi vaihtaa näkymää eri pohja-aineistoa käyttäen. Data voi-

daan esittää asemakaavan, ilmakuvien, maastokartan tai opaskartan päällä. [38] Ku-

vassa 13 näkyy Hyvinkään kaupunkimallinäkymä kauppakeskus Willan suuntaan. 
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Kuva 13. Kauppakeskus Willa. Hyvinkää 3D. [22] 

Hyvinkäällä on hieman erilainen lähestymistapa kaupunkimallin rikastamiseen, sillä kau-

pungilla on meneillään projekteja, joissa kaupunkimallin rikastaminen ja kehittäminen 

mahdollistetaan alueen asukkaiden avulla. Mallista pystyy tarkastelemaan erilaisia suun-

nitteilla olevia kehityshankkeita ja luoda omia kehitysideoita. Suunnitelmiin voi lisätä 

omia kommentteja Facebook-ryhmässä tai luoda ajatuskuplia suoraan kaupunkimalliin. 

Tämän lisäksi Hyvinkään kaupungilla on meneillään projekti, jossa kaupunkimallia halu-

taan rikastaa asukkaiden ottamien valokuvien pohjalta. Julkisivu3D-hankkeessa ovat 

mukana myös Järvenpää ja Vantaa. [38] 
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4 Kaupunkimallin rikastamisen keinot 

Kaupunkimallin rikastamisella tarkoitetaan mallin visuaalisuuden ja laadun parantamista 

siten, että kohde saadaan linkitettyä paremmin todelliseen maailmaan. Tavoitteena on 

tuoda olemassa olevaan malliin täydentäviä tietoja, joiden avulla saadaan välitettyä tar-

kempaa ja syvempää kuvaa todellisuudesta. Jotta mallista saadaan kattava ja hyödylli-

nen, täytyy eri käyttötarkoitukset ja käyttäjien tarpeet ensin kartoittaa. Mallin kehittämi-

nen vähentää eri ammattilaisten työmäärää ja tehostaa laadunvalvontaa. 

Kaupunkimalliin voidaan tuoda semantiikkaa, jonka avulla mallia pystytään kehittämään 

monipuolisemmaksi palvelualustaksi. [39; 40.] Kaupunkimallia voidaan rikastaa joko 

kaupunkiympäristön tai rakennusten sisätilojen osalta. Ympäristön rikastamisella tarkoi-

tetaan lähtökohtaisesti kasvillisuuden, rakennusten ja muun infran tarkkuuden ja tietojen 

lisäämistä. Rakennusten sisätilojen rikastamisella tarkoitetaan rakennuksen sisäisten 

tietojen, esimerkiksi huonekalujen, materiaalien, toimintojen tai mallien kehittämistä. 

Kaupunkimallia voidaan lähestyä useista eri näkökulmista. Mallin rikastamista voidaan 

tutkia yhden rikastettavan mallin tai kaupunkimallimuunnoksen näkökulmasta. Mallin tar-

koituksena voi olla kertoa tietoa alueen ympäristöstä, tieverkostosta ja rakennusten si-

jainnista tai mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi tilavuokraukseen, katastrofien havain-

nointikuviin, pelastussuunnitelmiin ja muuhun aluesuunnitteluun. Käytännössä kaupun-

kimallia voidaan rikastaa lukemattomilla eri keinoilla riippuen kaupunkimallin käyttötar-

koituksista. [15] Mallin ylläpitäjän vastuulla on päättää, minkä tasoista mallia ylläpidetään 

ja kenelle se on avointa. Kaikkea dataa ei aina voi eikä edes kannata jakaa. 

Euroopassa kaupunkimalleja on käytetty muun muassa onnettomuuksien hallintaan, ra-

diotaajuuksien suunnitteluun, meluhaittojen kartoittamiseen, viranomaissimulaatioihin, 

turismin ja kaupankäynnin kehitykseen, navigointiin ja kaupunkisuunnitteluun. Malleja on 

rikastettu kasvillisuudella, varjostuksilla, pohjakartoilla ja rakennustiedoilla. Euroopassa 

avoin CityGML-pohjainen kaupunkimalli on käytössä Saksassa, Hollannissa ja Suo-

messa. [41] Euroopassa ja muualla maailmalla kaupunkimalleja on rikastettu LOD1–

LOD2-tasoille asti.  LOD3- tai LOD4-tasoisia malleja ei ole avoimena aineistona. Ku-

vassa 14 on esimerkkiotos Berliinin kaupunkimallista. 
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Kuva 14. Berliini. Berlin Economic Atlas. [42] 

Suomessa kaupunkimalleja on rikastettu pääasiassa LOD2-tasolle asti. Malleista voi-

daan tutkia avoimena aineistona kasvillisuutta, nimistöä, rakennusten kokoa ja korkeuk-

sia, rakennustietoja sekä valon ja varjojen taittumista. LOD3- ja LOD4-tasoja ei ole jul-

kaistu avoimeksi dataksi, ja vain muutamat suomalaiset kaupungit ovat päässeet kysei-

sille tarkkuustasoille. Mallit eivät kuitenkaan kata koko kaupunkialuetta, vaan rakennuk-

sia on rikastettu paikoitellen. Tämä johtuu pääasiassa suuresta työ- ja datamäärästä 

sekä korkeista kustannuksista. 
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4.1 Kaupunkimallin ympäristön kehittäminen 

Kaupunkimallin ympäristöä voidaan kehittää usealla eri menetelmällä riippuen mallin tar-

kasteluetäisyydestä. Tällä hetkellä suurin osa kaupunkimalleista on LOD2-tasoisia, ja 

kohteet näyttävät parhaimmalta kaukaa tarkasteltuna. Mitä lähemmäs kohdetta lähesty-

tään, sitä selvemmin mallista erottaa visuaaliset virheet, kuten puiden varjostumat ra-

kennusten seinissä tai huonosti asettuneet valokuvat. Heijastavat pinnat voivat aiheuttaa 

häiriöitä tai aukkoja kaupunkimalleihin. LOD3-tasolle pääsemiseen vaaditaan monipuo-

lisempia tekniikoita, ja kaupunkimallia tulee lähestyä erilaisesta kuvakulmasta mallin ri-

kastamiseksi. 

Kaupunkimallin ympäristöä voidaan rikastaa paikkakohtaisesti tai kokonaisvaltaisesti 

projektin budjetin ja käyttötarkoituksen mukaan. Tällä hetkellä suurin osa kaupunkimal-

leista tuotetaan joko kaukokartoituksen tai fotogrammetrian avulla. Näiden lisäksi mallin 

tarkkuutta voidaan tehostaa maanpinnalta käsin laserkeilainkoptereilla, mobiililaserkei-

lauksella tai maalaserkeilaimilla. Menetelmien avulla kaupunkimalliin voidaan tuoda esi-

merkiksi kasvillisuutta pistepilven muodossa. Visuaalisesta näkökulmasta pistepilvien 

käyttö voi olla tietyissä tapauksissa järkevää, jos saavutettava lopputulos on menetel-

män avulla realistisempaa. 

4.1.1 Fotogrammetriset menetelmät ja ilmalaserkeilaus 

Kaukokartoitus 

Kaukokartoitus on yksi kaupunkimallin lähtötietojen keräysmenetelmistä. Kaukokartoitus 

suoritetaan satelliitteihin tai lentokoneisiin kiinnitettyjen mittalaitteiden avulla. Kaukokar-

toitus perustuu kohteen sähkömagneettisten aaltojen havainnointiin, kuten valon heijas-

tumiseen, ja mittaukset tapahtuvat ilman fyysistä kosketusta kohteeseen. Menetelmän 

avulla pystytään kattamaan laajoja alueita suhteellisen nopeasti, ja selkeät digitaaliset 

kuvat tuovat lisäarvoa aineiston tutkimuksia varten. [43] Kaukokartoitusta käytetään ny-

kyään kaupunkimallien kartoituksen lisäksi yhä useammin metsien tutkimuksessa ja 
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metsätaloudessa. Menetelmän avulla saadaan kattavampaa materiaalia metsiköistä ver-

rattuna tavallisiin maastomittauksiin. [44] Kuvassa 15 on esimerkkejä maapalloa kiertä-

vistä satelliiteista. 

 

Kuva 15. Kaukokartoitus tapahtuu satelliitteihin tai lentokoneisiin kiinnitetyillä laitteilla [45]. 

Fotogrammetria 

Fotogrammetrian avulla pystytään tuottamaan malleja nopeasti, tarkasti ja kustannuste-

hokkaasti. Fotogrammetria perustuu kolmiulotteiseen mallintamiseen valokuvien poh-

jalta. Kaukokartoituksessa mittaaminen tapahtuu kauempaa ja laaja-alaisemmin, kun 

taas fotogrammetrian avulla voidaan kartoittaa paremmin esimerkiksi yksittäisiä kohteita 

tai kuvata suurempia alueita läheltä eri kuvakulmista. [43] 
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Ilmalaserkeilaus 

Ilmalaserkeilauksen eli ALS-menetelmän (engl. Aerial Laser Scanning) avulla voidaan 

kartoittaa laajoja alueita, jos tavoitteena on tuottaa mittatarkkaa geometriatietoa koh-

teesta. Ilmalaserkeilauksen etuna ovat vaikeakulkuisten kohteiden turvallinen ja nopea 

mittaaminen. Mittauksen tuloksena saatava pistepilvi näyttää geometrialtaan realistisem-

malta verrattuna kaupunkitietomalliin. [46] Kaupunkimallin digitaalisen kaksosen tuotta-

minen on ilmalaserkeilauksen avulla mahdollista. Kuvassa 16 näkyy Leica SPL100 

Single Photon LiDAR Sensor.  

 

Kuva 16. Leica SPL100 Single Photon LiDAR Sensor [47]. 

Leica SPL100 Single Photon LiDAR Sensor on kehitetty laajojen ilmasta mitattavien 

maa-alueiden laserkeilaamista varten. Laite soveltuu päivä- ja yökäyttöön ja sen laser-

säteet läpäisevät tiheän kasvillisuuden, sumun ja pilvet. Erityisesti kaupunkialueiden, 

metsäinventoinnin, tulvakartoituksen, maaperän muutosten sekä luonnonkatastrofien 

kartoittaminen ja mittaaminen ovat laitteen avulla mahdollisia. [46] 

Laserkeilainkopterit 

UAV-laitteilla eli miehittämättömillä ilma-aluksilla (engl. Unmanned Aerial Vehicle) voi-

daan laserkeilata tai valokuvata alueita kauko-ohjatusti. Laserkeilainkoptereilla voidaan 

mitata kustannustehokkaasti ja turvallisesti pieniä alueita, kuten rakennusten kattomuo-

toja, peltoja, metsiköitä tai vaikeakulkuisia paikkoja. [48] Koptereiden lennätyksessä on 
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paljon rajoituksia ja kaikki lentomassaltaan yli kolmen kilogramman painoiset kopterit 

ovat kiellettyjä kaupunkialueella. Kauko-ohjattaviin koptereihin liitettävien laserkeilainten 

paino vaihtelee. [49] 

Ranskalaisen YellowScanin valmistama YellowScan Surveyor on pienikokoinen laser-

keilain, joka voidaan kiinnittää lennätettävään kopteriin. Kuvassa 17 laite on kiinnitetty 

suomalaisen VideoDronen valmistamaan GeoDrone-kopteriin. [50] 

 

Kuva 17. YellowScan Surveyor [51]. 

YellowScan Surveyor mittaa 300 000 sädettä sekunnissa, ja laitteen avulla voidaan tuot-

taa korkeatasoisia 3D-malleja esimerkiksi vaativista topografisista kohteista. Laitteen 

tarkkuus on neljä senttimetriä ja absoluuttinen tarkkuus viisi senttimetriä. [50] 

Laserkeilainkoptereilla voidaan kartoittaa kaupunkialueelta esimerkiksi rakenteilla olevia 

työmaita tai uusia asuinalueita. Olemassa olevaa kaupunkimallia voidaan tarkentaa koh-

teista, joiden geometriatiedoista halutaan tarkempaa dataa. 
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Kameralla varustetut kopterit 

Kameralla varustettuja koptereita käytetään erilaisten kohteiden kartoitukseen. Näistä 

yleisimpiä ovat rakennusten julkisivujen ja kattojen kuvaukset, asuinalueiden kartoitukset 

sekä vaikeakulkuiset kohteet. Laitteiden paino vaihtelee laitevalmistajien mukaan, mutta 

kevyimmät kuvauskopterit ovat alle kilon painoisia. Erilaisten kohteiden kartoittaminen 

on kopterilla kustannustehokasta ja kuvauksista saatava materiaali visuaalisesti realis-

tista. Kuvauskoptereita käytetään yhä useammin mainonnassa, kuten tapahtumien vide-

oinnissa. 

Kuvassa 18 näkyvä DJI Mavic 2 Pro -nelikopteri painaa 907 grammaa, ja laitteen lento-

aika tuulettomalla säällä voi olla jopa 31 minuuttia. Kopterilla voi ottaa still-kuvia ja 4K-

videokuvaa. Laitteessa on sensorit, joiden avulla kopteri väistää mahdolliset esteet. Ult-

raäänisensori mahdollistaa työskentelyn myös sisätiloissa.  [52] 

 

Kuva 18. DJI Mavic 2 Pro -nelikopteri. [53] 

Kauko-ohjattavat kopterit ovat kehittyneet viime vuosina erittäin paljon, ja niitä on tarjolla 

entistä monipuolisempi valikoima ammattilais- ja harrastelijakäyttöön. Laitteiden lento-

aika on kasvanut huomattavasti, mikä mahdollistaa kokonaisen korttelialueen kuvauksen 

yhden rakennuksen sijaan. Kaupunkimallin rikastamisen näkökulmasta kuvauskopterit 

toimivat erinomaisesti yksittäisten kohteiden kartoituksessa. 
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4.1.2 Laserkeilausmenetelmät 

Mobiililaserkeilaus  

Mobiililaserkeilaimella kaupunkimallia voidaan rikastaa suoraan katutasolta. Mobiililaser-

keilain sijoitetaan auton katolle tai mittaajan selkään reppumallina. Menetelmän avulla 

rakennusten julkisivujen mittaukset ovat huomattavasti tarkempia verrattuna ilmalaser-

keilaukseen. Kaupunkimallien ongelmana ovat puista ja muusta kasvillisuudesta aiheu-

tuvat visuaaliset häiriöt, mutta mobiililaserkeilauksessa niitä pystytään paremmin välttä-

mään. Mittaaminen tapahtuu myös suhteellisen nopeasti, sillä laite on liikkeessä koko 

ajan. Kaupunkialueella mittaaminen voi sujua hitaammin liikennevalojen, esteiden tai 

ruuhkien seurauksena. Mobiililaserkeilauksessa tulee ottaa huomioon, että autolla liiku-

teltavalla laserkeilaimella ei pystytä mittaamaan esimerkiksi sisäpihoja. 

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos STARA on hankkinut vuoden 2018 ai-

kana kuvassa 19 näkyvän Riegl VXM-1HA -mobiililaserkeilauslaitteiston, joka on ainoa 

Euroopassa. [54] 

 

Kuva 19. Riegl VXM-1HA -mobiililaserkeilauslaitteisto [55]. 

Riegl VXM-1HA:n hinta autolaitteistoineen on noin 800 000 euroa. Kustannuksia nosta-

vat esimerkiksi autolle asetettavat vaatimukset ja laitteen toiminnan kannalta oleelliset 

ominaisuudet, kuten kitkarenkaat ja värisemätön moottori. Auton tulee olla vakaa, jotta 
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mittauksista aiheutuva kohina voidaan minimoida. Laitteen toiminta perustuu inertiaan, 

minkä avulla mittauksia voidaan tehdä ilman gps:ää vaikeasti mitattavissa olosuhteissa, 

kuten tunneleissa. Tunnelimittauksissa laite on toiminut maksimissaan tunnin ajan. [54] 

STARA on käyttänyt mobiililaserkeilainta esimerkiksi Länsiväylällä katulinjojen skan-

nauksiin sekä Laakson sairaala-alueen ja Jakomäen Sydämen kartoituksiin. Tulevaisuu-

dessa laite korvaa aiemmin käytettyjä toimintatapoja. Etenkin maastokartoitukseen tulee 

muutoksia ja lisäksi mittausten suunnittelu sekä tiedonhallinta ja -käsittely vaativat uusia 

ratkaisuja. Laitteen käyttöä rajoittavat ilmasto sekä kallis ja aikaa vievä koulutus. Lait-

teella voidaan mitata ainoastaan hyvällä säällä, jolloin katujen on oltava kuivia ja lumet-

tomia. [54] 

STARA:n mobiililaserkeilain voi olla ratkaiseva tekijä Helsingin kaupunkimallin rikasta-

misessa. Laitteella voidaan kartoittaa paremmin rakennusten julkisivuja ja kaupungin ka-

tuja tarkempaan koordinaatistoon. Sillä voitaisiin päivittää kaupunkimallia jopa vuosittain, 

ja se mahdollistaisi virtuaalisen kaksosen kehittämisen. Aineiston perusteella pystyttäi-

siin kartoittamaan kaupungin kunnossapitotarpeita sekä luomaan erilaisia rekistereitä 

kaupungin toiminnoista ja kohteista, kuten liikennemerkeistä. [54] 

Staattiset laserkeilaimet 

Maalaserkeilaamalla voidaan rikastaa kaupunkimallin yksittäisiä kohteita. Menetelmä on 

huomattavasti hitaampi verrattuna muihin kaupunkimallin ympäristön rikastamisen kei-

noihin. Kohteen mittaajan täytyy vaihtaa laitteen sijaintia jokaisen mittauskerran jälkeen 

ja asemoida laite aina uudelleen. Maalaserkeilaimia on useita malleja, mutta kaikki eivät 

sovellu täysin ulkokäyttöön. Esimerkiksi pienikokoinen Leica BLK360 toimii parhaiten si-

sätilamittauksissa. Jos kyseessä on tietyn kohteen datan paikkaaminen, soveltuu maa-

laserkeilain tähän parhaiten. Maalaserkeilaimella voidaan tuoda dataa kaupunkimalliin 

esimerkiksi taloyhtiöiden sisäpihoista, sillä autolla liikuttavalla mobiililaserkeilauslaitteis-

tolla ei voida mitata näitä alueita. 
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4.2 Kaupunkimallin rakennusten sisätilojen kehittäminen 

Kaupunkimallin rakennusten sisätiloja mitataan yleensä maalaserkeilaimilla, joilla voi-

daan tuottaa mittatarkkaa geometriatietoa kohteesta. Tällä hetkellä se on paras tapa 

tuottaa kokonaisvaltaista materiaalia rakennuksesta. Laserkeilaamalla tuotetusta piste-

pilvestä voidaan muodostaa mesh-malleja tai mallintaa rakennusten tietomalleja. Kau-

punkimallissa LOD4-tarkkuutta käytetään harvoin. 

Tulevaisuudessa rakennusten sisätilamallien tuominen tai linkittäminen kaupunkimalliin 

voi olla arkipäivää. Tällä hetkellä kohteiden mallintaminen on kuitenkin työlästä ja aikaa 

vievää. Yksittäisiä IFC- tai mesh-malleja voidaan tuoda kaupunkimalliin esimerkiksi tun-

netuimmista kaupunkikohteista, kunhan otetaan huomioon tietoturva. Yksittäistenkin 

kohteiden datan kokoa kannattaa minimoida, jos mallia halutaan esitellä esimerkiksi alu-

een asukkaille ja turisteille. Kaikella materiaalilla ei ole merkitystä kaupunkimallin kan-

nalta. Kaupunkimallien rakennusten sisätilojen rikastamiseen etsitään jatkuvasti uusia 

ratkaisuja. 

Tällä hetkellä parhaita sisätilojen rikastamismenetelmiä ovat laserkeilaus maalaserkei-

laimilla ja käsiskannereilla tai valokuvaaminen 3D-kamerajärjestelmillä. Laserkeilaami-

sen ja 3D-valokuvaamisen erona on, että laserkeilaamalla tuotetuista pistepilvistä voi-

daan mitata todellisia etäisyysmittoja. Laserkeilaamalla tuotettu data on raskaampaa 

verrattuna valokuvauksella tuotettuun malliin. 

4.2.1 Nykyaikaiset geometriatiedon keräysmenetelmät 

Staattiset maalaserkeilaimet 

Markkinoiden pienikokoisin maalaserkeilain on kuvassa 20 näkyvä Leica BLK360. Laite 

on kehitetty nimenomaan sisätilojen ja pienten alueiden mittaamista varten, ja se sovel-

tuu erinomaisesti ahtaiden ja vaikeasti mitattavien kohteiden skannaamiseen. Laite on 

myös kevyempi ja helppokäyttöisempi verrattuna tavallisiin maalaserkeilaimiin. Laite ei 

kuitenkaan täysin korvaa muita laserkeilaimia, vaan mahdollistaa kevyempien pistepilvi-
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aineistojen luomisen. Kaupunkimallin rikastamisen kannalta BLK360 voi toimia erinomai-

sesti yksittäisten kohteiden sisätilamallien kehittämisessä. Lisäarvoa pistepilviaineistolle 

tuovat laitteen ottamat valokuvat, joiden avulla saadaan värjättyä pistepilviaineistoa. [56] 

 

Kuva 20. Leica BLK360 -laserkeilain. [57] 

Helsingin kaupungin rakennusten tietomallinnustiimi on hankkinut käyttöönsä Leica 

BLK360 -laserkeilaimen erilaisten kohteiden mittaamista varten. Tavalliset maalaserkei-

laimet eivät sovellu kaikkien kohteiden kartoitukseen, joten BLK360 on hyvä vaihtoehto 

esimerkiksi pistepilvien paikkausten mittaamiseen. Laitetta on testattu esimerkiksi Hel-

singin kaupungintalon sisätilamallin pilotoinnissa, josta kerrotaan tarkemmin tämän insi-

nöörityön viidennessä luvussa. 

Käsiskannerit 

Käsiskannerit ovat nopeita, helppoja ja painavat vain muutamia kiloja. Laite toimii moni-

puolisesti erilaisissa mittauskohteissa. Skannerin avulla voidaan mitata esimerkiksi ra-

kennuksia, metsikköä, kaivoksia, onnettomuus- ja rikospaikkoja sekä maakasoja. Laite 

soveltuu erityisesti kohteisiin, joiden mittaukset on suoritettava nopeasti. Käsiskannerin 

avulla voidaan kartoittaa myös vaikeakulkuisia paikkoja. Esimerkiksi kuvassa 21 näkyvä 

GeoSLAM ZEB-REVO tai saman valmistajan GeoSLAM ZEB-REVO RT ovat hyviä esi-

merkkejä käsiskannereista. SLAM-teknologia perustuu IMU-teknologiaan ja Lidar-sen-

sorin dataan. Laitteiden laserluokka on silmälle turvallinen, ja tiedonkeruun nopeus on 

43 000 pistettä sekunnissa. [58] 
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Kuva 21. GeoSLAM ZEB-REVO -käsiskanneri [58]. 

Käsiskannerien tuottama pistepilviaineisto ei ole yhtä tarkkaa kuin maalaserkeilaimilla. 

Laitteiden suhteellinen tarkkuus on noin 2–3 cm. Laitteen paikannus perustuu inertiaan 

ja pistepilvien rekisteröinti on automaattista. Skannauksen tulokset voi nähdä reaa-

liajassa esimerkiksi älypuhelimesta tai tabletista. [58] 

3D-kamerajärjestelmät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3D-kamerajärjestelmät eivät ole yleisiä, mutta niiden kehitys on ollut erittäin nopeaa. Esi-

merkiksi Matterport on amerikkalainen 3D-ratkaisujen teknologiayritys. Kuvassa 22 nä-

kyvä Matterportin kehittämä Matterport Pro2 -3D-kamera on kehitetty eri tilojen 3D-mallin 

luomiseen helposti ja nopeasti. Korkea 4K-resoluutio mahdollistaa visuaalisesti tarkan 

materiaalin tuottamisen ilman erikoiskoulutuksia. [59] 
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Kuva 22. Matterport Pro2 3D -kamera. [60] 

Kamerajärjestelmä tuottaa pilvipalvelussa automaattisesti kolmea eri aineistoa: nukke-

kotinäkymät (dollhouse), navigoitavat 3D-virtuaalitilat (showcase) ja pohjakuvat (layout). 

Aineistoon voi upottaa omia tietoja, ja sen voi jakaa esimerkiksi verkkosivulinkkinä. Laite 

soveltuu erinomaisesti rakennuskohteiden kartoittamiseen, kiinteistönvälitykseen, mat-

kailu-, hotelli- ja tapahtuma-alalle sekä media- ja kulttuurialalle. [59] Koska laitteen tuot-

tama materiaali on visuaalisesti hyvinkin tarkkaa, ja sen pyörittäminen verkossa on help-

poa, on laitteella mahdollista rikastaa kaupunkimallia esimerkiksi dollhouse-näkymällä. 

4.2.2 Tietomallintamisen pilottihankkeita 

Helsingin kaupungin tilavuokraus 

Helsingin kaupunki kehittää tilavuokrausnäkymää, jonka avulla voidaan tarjota vuokralle 

tiloja lyhytaikaista vuokrausta varten. Pilotissa on mukana neljä kaupungin kohdetta: 

Malmin lentokentän Hangaari ja päärakennus, Koskelan sairaalan rakennus H ja Puoti-

lan ostoskeskuksen vanha nukketeatteri. Vuokrausnäkymää ohjattaisiin kuvassa 23 nä-

kyvän Helsingin energia- ja ilmastoatlaksen kaltaisen kaupunkimallin avulla ja tilat vuok-

rattaisiin suoraan karttanäkymästä. Vapaat vuokrattavissa olevat tilat näkyisivät kartassa 

värikoodattuina. [61] 
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Kuva 23. Energia- ja ilmastoatlas, Helsingin kaupunki. [62] 

Karttanäkymässä tilavuokraukselle löytyisi oma valikko, jonka kautta olisi mahdollista et-

siä vapaana olevia vuokrattavia tiloja lyhyt- tai pitkäaikaista vuokrausta varten. Koh-

teesta esitettäisiin tietoja sen soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin, alueella liik-

kuvista liikennevirroista sekä tilojen henkilömääristä. Selainpohjainen sivusto mahdollis-

taisi tietomallien linkityksen 3D-tarkastelua varten. Esimerkiksi html-linkillä aukeavan 

Leica Truview Enterprisen avulla kohteen tiedot saisi myös pistepilvenä. Pistepilven 

avulla mallista saisi mittatarkkoja geometriatietoja suunnittelua varten. [61] 

Tällä hetkellä vuokrausmallin pilottina on ArchiCAD BIMx -sovellus. Sovelluksesta voi 

mitata pinta-alatietoja tai tutkia nukkekotimallia. Kehitteillä olevan IFC-pohjaisen alustan 

avulla tietokantojen yhdistely ja linkitys kaupunkimalliin on mahdollista tulevaisuudessa. 
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Tilavuokrauksen tavoitteena on helpottaa kiinteistönvälittäjien työtä ja avata vuokraus 

kaikille avoimeksi käyttöliittymäksi. Tiedon löytäminen olisi keskitetty kaupunkimalliin il-

man tarvetta tiedostojen lataamiselle.  Tietomallipohjainen vuokrauksen hallinnointi hel-

pottaa tilojen ylläpitoa ja tyhjillään olevien tilojen käyttöaste voidaan vuokrauksen avulla 

maksimoida. [61] 

Lyhytaikaisesta tilavuokrauksesta hyötyvät erityisesti elokuvatuottajat, pop-up-myymä-

lät, juhla- tai kokoustilojen etsijät sekä väliaikaisten näyttely- ja messutilojen hakijat. Pro-

jekti on vielä pilotointivaiheessa ja muutokset suunnitelmissa ovat mahdollisia. [61] 

Lupaprosessi 

Lupapiste.fi on ympäristöministeriön tilaama ja Evolta Oy:n toimittama sähköinen asioin-

tipalvelu, jonka kautta voi hakea lupia rakennetun ympäristön eri hankkeita varten. Lu-

papiste on suunnattu luvanhakijoille, rakennettavan kohteen naapurustolle, viranomai-

sille ja eri alojen ammattilaisille. Lupapisteestä voi hakea 2D-karttanäkymästä rakennus-

lupia tai 2D-rakennuspiirustuksia. Hankkeen osapuolet voivat keskustella ja pyytää lisä-

tietoja Lupapisteen kautta suunnittelun kohteena olevasta rakennushankkeesta. [63] 

SOVA3D on kehittänyt Lupapisteeseen 3D-kaupunkimalli-laajennuksen, jonka avulla 

suunnittelija voi tuoda rakennuksen IFC-mallin kaupunkikuvallista tarkastelua varten. 

Rakennusluvan jälkeen IFC-mallia voidaan jatkossa hyödyntää kaupunkimallin päivittä-

misessä CityGML-muotoon. [26] 

Sähköinen rakennuslupaprosessi on helppo ja nopea ja vähentää huomattavasti käsitel-

tävien paperien määrää. Sähköiset dokumentit ja tallentamismahdollisuus vievät vähem-

män luvan vahvistajien resursseja. Kolmiulotteinen näkymä auttaa palvelun käyttäjää 

hahmottamaan kaupunkialueen ja ymmärtämään lupaprosessia. [26] 

Lupapiste on kehitetty Suomessa, ja se on käytössä noin 200 kunnassa. Alalla on paljon 

kilpailua, esimerkiksi Trimblen ePermit-luvanhakupalvelu. ePermitiä käyttävät muun mu-

assa Espoo, Oulu, Rovaniemi ja Pori. Maailmalla ensimmäinen Lupapisteen implemen-

tointi on tehty onnistuneesti Kanadan Ontarion provinssissa sijaitsevassa Windsorissa. 
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Palvelu otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. Lupapiste on edistynein sähköisen lupa-

järjestelmän palvelu maailmassa, ja toistaiseksi muualla ei ole havaittu parempaa ratkai-

sua. [26] 

Lupapistettä kehitetään jatkuvasti käyttäjäystävällisemmäksi. Kehitteillä olevan auto-

maattisen tarkasteluohjelman avulla palvelusta pystytään jatkossa ottamaan esimerkiksi 

mitta- ja pinta-alatietoja, ovien leveyksiä ja varmistamaan tilojen esteettömyys pyörätuo-

lin käyttäjälle. Tarkastelun automatisointi vähentää inhimillisten virheiden määrää. Tule-

vaisuudessa Lupapisteestä voi mahdollisesti hakea kaupunkimallin rikastamisen kautta 

ajantasaisia lähtötietoja suunnittelun tueksi. Olemassa olevia tietomalleja pystyttäisiin 

käyttämään peruskorjaushankkeita ja tietomallipohjaista rakennuslupahakua varten. 

Tämä nopeuttaisi suunnitteluprosessia ja pitäisi sen ajan tasalla. [26]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.3 Ajankohtaisia kaupunkisuunnittelun KIRA-digi-hankkeita 

KIRA-digi on julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihankkeiden toteuttaja, jonka ra-

hoituksesta vastaa Suomen valtio sekä kiinteistö- ja rakennusala. KIRA-digin tavoitteena 

on tuottaa toimiva ja avoin rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi toimin-

tatapojen, kokeiluhankkeiden ja järjestelmien avulla. Hankkeet koostuvat kolmesta 

osasta: tiedonhallinnan harmonisoinnista, julkisen hallinnon säädös- ja muutostöistä 

sekä kokeiluhankkeista ja piloteista. [23] 

4.3.1 Kalasataman digitaaliset kaksoset 

Helsingin kaupunki on aloittanut vuoden 2018 toukokuussa Kalasataman digitaaliset 

kaksoset -projektin, joka keskittyy Kalasataman alueelle. Hankkeen tavoitteena on hyö-

dyntää digitaaliset kaksoset -kaupunkimallia rakennetun ympäristön koko elinkaaren ja 

älykaupunkisuunnittelun palvelualustana. Avoimena datana julkaistava kolmioverkko-

malli ja CityGML-standardin täyttävä semanttinen malli toimivat Fiksu Kalasatama -hank-

keen innovaatioalustana ja Helsingin kaupungin kehitysalustana. Projektin toivotaan 

tuottavan kaupunkisuunnittelussa hyödyllisiä ja kattavia tuloksia kaikille rakennetun ym-

päristön toimijoille. Hanke päättyy vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä. [64] 
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4.3.2 3D-rakennusten julkisivujen tuottaminen joukkoistamalla 

Hyvinkään kaupunki on aloittanut vuoden 2018 toukokuussa projektin, jonka tavoitteena 

on kehittää Hyvinkään 3D-kaupunkimallin LOD2-tasoisia rakennuksia joukkoistamalla. 

Hankkeessa selvitetään kaupunkimallin kehittämistä visuaalisesti asukkaiden ottamien 

valokuvien avulla. Näin säästettäisiin miljoonia euroja. Projekti koostuu kahdesta osasta, 

joista ensimmäisessä kaupungin asukkaat tuottavat itse valokuvat haluamistaan koh-

teista. Toisessa osassa asukkaat myös käsittelevät ja kiinnittävät valokuvat 3D-kaupun-

kimalliin. Tavoitteena on tuottaa silmän korkeudelta tarkasteltuna visuaalisesti laadukas 

3D-kaupunkimalli eri tahoille. Hankkeesta voivat hyötyä kaikki asukkaat, yritykset, kau-

pungit ja Maanmittauslaitos. Hanke päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä. [65] 

4.3.3 Erityissuunnitelmat ja arkistointi tietomallipohjaisessa rakennuslupaprosessissa 

Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan vuoden 2018 toukokuussa aloitetussa kokei-

lussa etsitään ratkaisua tietomallien hyödyntämiseen työnaikaisessa valvonnassa ja lu-

pakäsittelyssä. Kokeilun tarkoituksena on kehittää toimiva ja tehokas tietomallipohjainen 

valvonta- ja lupaprosessi. Samalla määritellään arkistointiin liittyvät tiedonsiirtostandar-

dit, tarkastussäännöt ja mallinnusohjeet. Tavoitteena on luoda edellytykset tietomallipoh-

jaiselle rakennuslupaprosessille, joka otettaisiin käyttöön vuodesta 2020 lähtien. Hank-

keesta hyötyvät erityisesti kiinteistö- ja rakennusala. Kokeilu päättyy vuoden 2018 lop-

puun mennessä. [66] 

4.3.4 Käyttäjälähtöinen 3D-palvelu kaupunkikeskustan tulevaisuudenkuvan tarkaste-
luun 

Hyvinkään kaupungin vuoden 2018 tammikuussa aloittaman hankkeen tarkoituksena on 

tuottaa selaimella toimiva 3D-palvelu kaupunkikeskustan kehittämistä varten. Projek-

tissa pyritään parantamaan kaupungin ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta kaupungin 

kehitystyössä. Ratkaisuja etsitään eri toimijoiden väliseen tiedonhallintaan, ideointiin, 

vuorovaikutukseen, jakamiseen ja visualisointiin. Palvelun käyttäjät voisivat tarkastella 

mobiililaitteen avulla kaupungin alueelle suunnitteilla olevaa hanketta ja jakaa samalla 
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omia mielipiteitään some-kanavan avulla. Palvelu on suunnattu kaupunkilaisille, kiinteis-

töjen omistajille, kaupungin eri yksiköille sekä rakennus- ja kiinteistöalan yrityksille. 

Hanke päättyy vuoden 2018 lokakuun loppuun mennessä. [67] 

4.3.5 BIM4Event ja projektinhallinta 

Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteena on toteuttaa tapahtumien järjestämistä tu-

keva selainpohjainen palvelu vuoden 2018 loppuun mennessä. Hankkeessa etsitään rat-

kaisua projektinhallinnan kehittämiseen konkreettisen yhteistyömallin avulla. Tavoit-

teena on luoda kustannustehokas, suunnittelua ja riskienhallinnan kartoitusta helpottava 

3D-kartta alueesta ja samalla yhdenmukaistaa rakentamiskohteen tai tapahtuman tie-

donhallintaa. BIM-mallien ja aluemallien avulla sovellettavia 3D-ympäristöjä voidaan 

käyttää pohjana nopeasti muuttuvien kohteiden kartoituksessa. Kohteessa virtuaalisen 

liikkumisen mahdollistavan sovelluksen avulla voidaan kartoittaa muun muassa pelas-

tussuunnitelmia, yleisömassojen liikkumista, ehkäistä ympäristö- ja meluhaittoja sekä 

suunnitella ääni- tai valotekniikkaa. Sovelluksesta on hyötyä esimerkiksi aluerakentami-

selle, infrahankkeille, tapahtumanjärjestäjille ja -työntekijöille. [68] 

  



 

  39 

 

 

5 Leica BLK360 -pilottikohde: Helsingin kaupungintalon juhlasali ja por-
mestarin vastaanottotilat 

Insinöörityön pilottikohteeksi valikoitui Helsingin kaupunginkanslian toiveesta kaupun-

gintalon juhlasali ja pormestarin vastaanottotilat. Mittaukset suoritettiin Leica BLK360 

- laserkeilaimella. Tavoitteena oli löytää tunnettu kohde, jonka laserkeilaamisesta olisi 

hyötyä erityisesti Helsingin 3D-kartan käyttäjille. Kaupungintalo on Helsingin keskeisim-

piä rakennuksia ja tästä syystä yksi kiinnostavimpia kohteita mitata. Kaupungin asuk-

kailla ei ole mahdollisuutta päästä vapaasti tutustumaan kaikkiin kaupungin tiloihin, sillä 

niissä saatetaan rajoittaa liikkumista. Pilotoinnin tarkoituksena olisi tuottaa sellaista kai-

kille avointa dataa, joka voisi tuoda 3D-kaupunkikartan käyttäjille mahdollisimman toden-

mukaisen kokemuksen rakennuksesta. Rakennuksen sisään pääsisi tutustumaan suo-

raan virtuaalisesta kaupunkimallista. Projektina pilotointi on ainutlaatuinen, sillä Leica 

BLK360 on uusinta teknologiaa ja kaupunkimalleihin vietyjä avoimia sisätilamalleja on 

tällä hetkellä vähän käytössä.  

Ennen mittausten aloittamista suunnittelin pilotoinnin työvaiheet, jotka näkyvät kuvassa 

24. Kaupungintalon mittaukset aloitettaisiin mittaamalla muutama kaupungin koordinaa-

tistossa sijaitseva apupiste kaupungintalon ulkopuolelle, jotta rakennus saadaan asettu-

maan kaupunkimallissa kohdilleen. Tämän jälkeen suoritettaisiin laserkeilausmittaukset 

Leica BLK360 -laserkeilaimella. Juhlasali ja vastaanottotilat mitattaisiin erillisinä vai-

heina, sillä jo juhlasalin mittaaminen tulisi viemään aikaa.  

 

Kuva 24. Kohteen arviointi ja mittausten suunnitteluvaiheet. 

Kaupungin 
koordinaatiston 

vieminen rakennuksen 
ulkopuolelle

Juhlasalin mittaukset
Vastaanottotilan 

mittaukset

Kaupungin 
koordinaatiston 

vieminen rakennuksen 
sisätiloihin

Rakennuksen 
julkisivun mittaukset

Datan yhdistäminen Datan vertailu
Datan siirtäminen 3D-

kaupunkimalliin
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Laserkeilausten jälkeen rakennuksen sisätiloihin mitattaisiin parvekkeen kautta kaupun-

gin koordinaattijono.  Tämän avulla pisteitä voitaisiin merkitä suoraan pistepilveen osoit-

tamalla koordinaattien sijainnit. Sisätilojen mittausten jälkeen suoritettaisiin rakennuksen 

julkisivun mittaukset ja lopulta pistepilvidata yhdistettäisiin koordinaattipisteisiin. Datan 

vertailun ja siistimisen jälkeen lopputuloksena valmistuisi pistepilvi asemoituna Helsingin 

kaupungin koordinaatistoon. 

5.1 Työvälineet ja ohjelmistot 

Leica BLK360 -laserkeilain 

Kohteen mittauksiin käytetään kuvassa 25 näkyvää Leica BLK360 -laserkeilainta, joka 

on markkinoiden kevyin ja pienikokoisin kuvaava laserkeilain. Laite painaa vain kilon ja 

sen korkeus on 165 millimetriä ja halkaisija 100 millimetriä. [56] Muihin maalaserkei-

laimiin verrattuna BLK360 soveltuu erinomaisesti vaikeasti mitattavien kohteiden ja paik-

kojen skannaamiseen. Sen siirtäminen paikasta toiseen sujuu vaivattomasti. Laitetta on 

huomattavasti helpompi käyttää muihin maalaserkeilaimiin verrattuna, vaikka yhtä tark-

kaa dataa BLK360 ei tuotakaan. Laitteessa on vain yksi virtanappi, ja sen toimintoja oh-

jataan suoraan iPad-tabletilta. Pilviyhteyksillä työmaalta kerättävä data tallennetaan hel-

posti, ja tiedostojen jakaminen on nopeaa. 
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Kuva 25. Leica BLK360 -laserkeilain. 

Kokonaisuudessaan laitteen ja sen toimintojen käyttö on helppokäyttöistä. Tulevaisuu-

dessa laitetta pystyy käyttämään kuka tahansa koulutustaustasta riippumatta. BLK360 

on myös kevyesti kuljetettavissa, sillä itse laite ja kaikki laitteen mittauksiin tarvittavat 

välineet mahtuvat yhteen olkalaukkuun. Laite tuottaa pistepilveä, valokuvia ja sisältää 

lämpökameran. Värillisiä panoraamavalokuvia BLK360 ottaa yhdellä mittauskerralla 30 

kappaletta ja skannaa 360 000 pistettä sekunnissa. Lämpökuvia laite tuottaa 10 kappa-

letta yhdellä kierroksella, ja yksi täyskeilaus kestää alle kolme minuuttia. Laitteen tuotta-

maa dataa pystytään rekisteröimään ja suodattamaan reaaliajassa iPad-laitteen avulla. 

[69] 
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Leica TPS 1200 -takymetri 

Kaupungintalon sisätiloihin koordinaatisto viedään kuvassa 26 näkyvällä Leica TPS 

1200 -takymetrillä. Koordinaatistojono mitataan rakennuksen edustalle mitatuista GPS-

pisteistä ensin omiksi apupisteiksi rakennuksen ympärille. Tämän jälkeen pisteet otetaan 

parvekkeen kautta kiinni ja viedään rakennuksen läpi juhlasaliin. Menetelmän avulla on 

helpointa varmistaa, että mitattu laserkeilausdata saadaan asettumaan kohdilleen kau-

punkimalliin ja oikeaan koordinaatistoon. Takymetrillä viedään vain muutamia pisteitä 

rakennuksen seiniin, jotta ylimääräisiltä mittausvirheiltä vältytään. Mittausvirheet voivat 

kasvaa esimerkiksi kolmijalan liikahtamisen, huonon asemoinnin tai huonon mittauskul-

man seurauksena. 

 

Kuva 26. Leica TPS 1200 -takymetri. 
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Koordinaatiston sulkeminen takaisin lähtöpisteisiin voi tuottaa mittausten aikana vai-

keuksia, sillä runkomittaukset kulkevat parvekkeen oven kautta eikä jonoa voida mitata 

toisesta ovesta ulos. 

Autodesk ReCap 360 Pro 

Pistepilviaineiston käsittelyyn ja Leica BLK360 -laserkeilaimen ohjaamiseen käytetään 

iPad-tabletilla toimivaa Autodesk ReCap 360 Pro -mobiilisovellusta. Ohjelmisto tekee 

mittausten rekisteröinnistä erittäin sujuvaa ja helppokäyttöistä, sillä samaan aikaan la-

serkeilauksia otettaessa voi tabletilla yhdistää edelliset keilaukset toisiinsa. Sovellus 

osaa myös hahmottaa oman sijaintinsa yhteisten pintojen avulla, mikä tuo lisää var-

muutta datan luotettavuuteen. ReCap 360 Pro:n avulla voidaan rekisteröidä koko mit-

tauskohde ilman tähyjä tai takymetriä, jos rakennusta ei tarvitse mitata koordinaatistoon. 

Autodeskin ohjelmisto mahdollistaa datan siirtämisen AR-, VR-, BIM- ja CAD-sovelluk-

siin. [70] 

5.2 Mittaukset Leica BLK360 -laserkeilaimella ja takymetrillä 

Kaupungintalon lähellä sijaitsevia kiintopisteitä selvitettäessä ilmeni, että kaikki pisteet 

ovat vanhanaikaisia haarukkapisteitä ja että talon kulmassa on yksi korkopallo [liite 1]. 

Haarukkapisteiden mittaaminen on hankalampaa verrattuna nykyisiin kiintopisteisiin, jo-

ten asia ratkaistiin pyytämällä STARA:n mittausosastoa mittaamaan kaupungintalon 

edustalle neljä kappaletta GPS-pisteitä [liite 2]. Takymetrimittaukset aloitettiin kaupun-

gintalon edustalta samana päivänä STARA:n GPS-mittausten päätyttyä. Lähtöpisteet ja 

korkeus mittauksille otettiin STARA:n mittaamista GPS-pisteistä ja kaupungintalon kivi-

jalassa olevasta korkopallosta.  

GPS-pisteiden ja korkopallon avulla mitattiin rakennuksen lähiympäristöön kolme apu-

pistettä lähellä oleviin lyhtypylväisiin. Koska kaupungintalon aula oli remontissa, olisi 

jono suoraan sisäänkäynnin kautta vietynä aiheuttanut ylimääräistä kiertoa ja kasvatta-

nut virhemahdollisuutta. Sen takia päätettiin, että koordinaatisto ajetaan kaupungintalon 

juhlasaliin parvekkeen kautta. Pisteiden sijainnit valittiin niin, että ne olisi mahdollista 

nähdä kaupungintalon parvekkeelta katsottuna. 
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5.2.1 Sisätilojen laserkeilaaminen 

Ennen koordinaatistojonon viemistä sisätiloihin mitattiin kaupungintalon juhlasali laser-

keilaamalla. Mittaukset hoidettiin tässä järjestyksessä, koska juhlasali oli jatkuvasti käy-

tössä ja sen käyttöajat olivat rajalliset. Juhlasalin laserkeilaamiseen käytettiin Leica 

BLK360 -laserkeilainta. Mitattava kohde oli laitteen testaamiseen oivallinen, sillä salin 

korkeus, valaistus ja koko toivat haastetta mittauksiin. Leica BLK360 toimii lähtökohtai-

sesti parhaiten juuri pienten sisätilojen ja vaikeapääsyisten kohteiden skannaamisessa.  

Laserkeilaukset aloitettiin juhlasalin oikeasta yläkulmasta, josta edettiin järjestelmälli-

sesti seuraavalle laserkeilauspaikalle. Ideana oli suorittaa mittaukset mahdollisimman 

järkevässä järjestyksessä ottaen huomioon kaupunkimallin tarkastelun näkökulma. Ta-

voitteena oli tuottaa data niin, että 3D-kaupunkimallista voisi ”sukeltaa” rakennuksen si-

sätiloihin parvekkeen kautta ja edetä loogisesti rakennuksessa. Laserkeilaimessa on 

vain yksi virtanappi, ja sitä ohjattiin etäyhteyden kautta tabletilla Autodeskin ReCap 360 

Pro -sovelluksella. ReCapilla keilausten rekisteröinnin voi suorittaa paikan päällä. Sa-

malla kun ohjelma rekisteröi edellisiä keilauksia, voi seuraavan skannauksen aloittaa. 

Tämä säästää erittäin paljon aikaa jatkokäsittelyssä. Kuvassa 27 esitetään juhlasalin ja 

kabinettien laserkeilauspaikat ja kuvassa 28 pormestarin vastaanottotilojen laserkeilaus-

paikat. 
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Kuva 27. Laserkeilauspaikat juhlasalissa ja kabineteissa, välikerros. 
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Kuva 28. Laserkeilauspaikat parvekkeella, pormestarin vastaanottotilassa ja hallissa, 2. kerros. 

Leica BLK360 toimii parhaiten, kun laserkeilaukset ottaa riittävän läheltä toisiaan. Jokai-

sessa skannauksessa täytyy näkyä tarpeeksi yhteisiä pintoja, jotta tabletilla toimiva Re-

Cap-sovellus pystyy tunnistamaan oman sijaintinsa ja yhdistämään keilaukset toisiinsa. 

Jo mittauksien suunnitteluvaiheessa kannatti miettiä tarkasti, miten jokainen työvaihe 

hoidetaan. Koska laserkeilausaineisto oli tarkoitus julkaista myös kaikille nähtäväksi, täy-

tyi mittauksissa kiinnittää erityistä huomiota laserkeilausten laatuun ja visuaalisuuteen. 

Skannauksissa ei saisi näkyä esimerkiksi ylimääräisiä esteitä, huomiota herättäviä tä-

hyksiä tai mahdollisesti kasvoista tunnistettavia ihmisiä. Mittauksiin ja datan suoraan re-

kisteröintiin meni noin viisi tuntia. Rakennuksen sisäpuolelta kaupungintalon juhlasalista 

ja muista tiloista keilauspaikkoja tuli lopulliseen pistepilviaineistoon yhteensä 34 kappa-

letta.  
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5.2.2 Runkomittaukset 

Rakennuksen sisätiloihin tehtyjen laserkeilausten jälkeen mittauksia jatkettiin takymet-

rilla jonomittauksena kaupungintalon parvekkeen kautta rakennuksen sisätiloihin. Apu-

pisteitä mitattiin yhteensä 19, jotta myös sisätilojen mittaukset asettuisivat oikein ja suo-

raan kaupungin omaan koordinaatistoon. [liite 3.] Koordinaatistojono ajettiin parvekkeen 

kautta välitilojen läpi juhlasaliin. Tämän jälkeen jonon toimiminen tarkistettiin mittaamalla 

hallin kohdalta pisteitä, joita ei ollut mitattu samasta asemapisteestä. Jonon ajaminen 

parvekkeen kautta takaisin ulos ja sen sulkeminen lähtöpisteeseen oli hankalaa, joten 

koordinaattien toimiminen varmistettiin asemoimalla takymetri eri pisteiden avulla. Ku-

vissa 29 ja 30 esitetään mitattujen pisteiden sijainnit. Asemapistepaikkoja mittauksissa 

oli yhteensä viisi.  

 

Kuva 29. Mitatut pisteet, 2. kerros. 



 

  48 

 

 

 

Kuva 30. Mitatut pisteet, välikerros. 

Koordinaatistojonon mittaamisen jälkeen täytyi sisätiloista ottaa vielä muutamia paik-

kauskeilauksia Sofiankabinetista, sillä siitä otettujen keilausten valokuvat olivat osittain 

palaneet puhki. Laserkeilain oli ollut ilmeisesti liian lähellä auki ollutta ovea. 

5.2.3 Ulkokierron laserkeilaaminen 

Sisätilamittausten jälkeen aloitettiin kaupungintalon ulkopuolen laserkeilaaminen. Ongel-

mia tuotti jatkuvasti alueen vilkas liikenne ja useat ohikulkijat. Rakennuksen vierestä kul-

kee taukoamatta raitiovaunuja ja raskaita ajoneuvoja, jotka aiheuttavat tärinää kävelyka-

dulla. Kävelykadulla on vilkasta jo aamusta alkaen, joten siistien tyhjien katukuvien skan-
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naaminen on lähes mahdotonta. Leveät katukiveykset liikkuivat joka kerta jonkun kävel-

lessä ohi, ja osa ohikulkijoista jäi ihmettelemään laitetta tai käveli varomattomasti liian 

läheltä. Joistakin paikoista mittauksia joutui uusimaan useita kertoja, jotta alueelta saa-

tavasta datasta tulisi mahdollisimman julkaisukelpoista. 

Ulkokiertoon mitattiin kaupungintalon etuosa ja Katariinankadun puoleinen seinusta. Pai-

kan päällä syntyneiden rekisteröintiongelmien takia täytyi mittaukset keskeyttää, jotta ai-

neiston laatu voitaisiin tarkistaa erikseen tietokoneella. 

5.3 Pistepilvien rekisteröinti 

5.3.1 Sisätilojen rekisteröinti 

Pistepilvien rekisteröinti tapahtui suoraan mittauksien yhteydessä tabletilla toimivan Au-

todesk ReCap 360 Pro -sovelluksen avulla. Koska juhlasalin kaikki kalusteet oli siirretty 

laserkeilausta varten pois, yhdisti ReCap keilaukset helposti toisiinsa. Myös kabinettien, 

hallin ja vastaanottotilan mittaukset onnistuivat hyvin. Koska huoneesta toiseen siirryttiin 

järjestyksessä, osasi sovellus yhdistää automaattisesti mitatun datan. Kuvassa 31 näkyy 

Autodesk ReCap 360 Pro:n rekisteröintitila. 
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Kuva 31. Datan rekisteröintinäkymä, Autodesk ReCap 360 Pro. 

Sisätilojen rekisteröintivaiheessa ei ilmennyt virheitä, ja rekisteröintiraportti näytti onnis-

tuneelta. Kaikki sisältä otetut laserkeilaukset mitattiin samaan projektiin, kun taas julkisi-

vun mittaukset tehtiin omaan projektiinsa. Erilliset projektit helpottavat datan vertailu-

mahdollisuutta myöhemmin, kun uutta dataa voidaan verrata aikaisemmin tuotettuun 

vanhempaan materiaaliin. Kuvassa 32 näkyy sisätiloista rekisteröidyn pistepilvimateriaa-

lin poikkileikkaus laserkeilauspaikkoineen. 
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Kuva 32. Laserkeilausdatan poikkileikkaus, sisätilat.  

Pistepilvi kattaa tasaisesti suurimman osan rakennuksesta. Maasta mitattu lasersäde ei 

ole kantanut muutamiin kabinettien kohtiin, esineiden tai kalusteiden taakse jääviin alu-

eisiin tai korkealla sijaitseviin rakenteisiin. Joissakin kohdissa on havaittavissa pieniä 

heijastumia esimerkiksi kiiltävien tai valkoisten pintojen ja valaistuksen takia. Kokonai-

suudessaan pistepilvi asettuu hyvin kohdilleen, ja etenkin kuvassa 33 näkyvä juhlasalin 

värjätty pistepilvi näyttää visuaalisesti onnistuneelta. Laserkeilauspaikat näkyvät ku-

vassa harmaina palloina. 
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Kuva 33. Pistepilvi ja laserkeilauspaikat juhlasalissa.  

Kaupungin koordinaatisto yhdistettiin laserkeilausaineistoon erikseen. Tähänkin käytet-

tiin Autodesk ReCap 360 Prota, sillä koordinaatistot pystyttiin osoittamaan laserkeilaus-

tiedostoihin jälkikäteen. Olisi tietenkin ollut helpointa mitata koordinaatistot samaan ai-

kaan laserkeilausten kanssa, mutta tämä ei ollut laserkeilaustilanteessa mahdollista, 

koska aika oli rajallista ja tähyksiä ei saanut näkyä valokuvissa.  

Ensimmäisten koordinaattimerkintöjen jälkeen ilmeni, että takymetrin ja ReCapin koordi-

naatistot ilmoitetaan eri järjestyksessä ja että koordinaatit täytyi muuttaa toisin päin Re-

Capissa. Kun piste on merkitty kerran tiedostoon, ohjelma osaa itse ehdottaa koordinaat-

teja uudelle samannumeroiselle pisteelle. Kuvassa 34 on esimerkki apupisteen 15 koor-

dinaattien merkitsemisestä. 
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Kuva 34. Koordinaatiston kiinnittäminen mitattuun pistepilveen.  

Lopulliseen sisätiloista muodostettuun pistepilveen merkittiin yhteensä 13 koordinaatti-

pisteitä, joilla pistepilvi saatiin asettumaan oikein kaupungin koordinaatistoon. Pisteitä 

merkittiin vain muutamia, sillä pisteiden osoittaminen ei ole aina kaikista tarkin ja varmin 

tapa ja etäisyyseroja saattaa syntyä helposti. Virhearvoja pystyi tarkkailemaan ohjelman 

virheraportista. Vaikeaksi rekisteröinnin teki se, että pisteitä ei voinut osoittaa tähysten 

avulla. 

5.3.2 Ulkokierron rekisteröinti 

Ulkokierron rekisteröintivaiheessa ilmeni, että tuotettu data ei ollut laadultaan tarpeeksi 

tarkkaa. Laserkeilausten rekisteröinti ei asettunut kohdilleen ja rakennusten seinissä oli 

havaittavissa kohinaa, ylivalottuneisuutta ja muita häiriöitä. Kuvassa 35 näkyy kuvakaap-

paus Katariinankadulta muodostetusta pistepilvestä. Kaupungintalon etuosasta otetut la-

serkeilaukset onnistuivat hyvin, mutta Katariinankadulle siirryttäessä valaistus ei enää 

toiminut odotetusti.  
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Kuva 35. Katariinankadulta otetuista laserkeilauksista muodostettu pistepilvi. 

Rekisteröinnin ongelmia olisi voitu korjata esimerkiksi asettelemalla tähyksiä mitattavan 

kadun varrelle tai mittaamalla lisää apupisteitä. Insinöörityön aikana lisämittauksiin ei 

ollut tarpeeksi aikaa, ja isot tähykset olisivat erottuneet selkeästi pistepilvistä. Lopulta 

ulkokierron mittauksia ei laskettu pilottityöhön mukaan. 

5.4 Pistepilvidatan siirtäminen Helsingin 3D-kaupunkimalliin 

Kaupungin koordinaatistoon asetettu valmis pistepilviaineisto muunnettiin ensin Auto-

desk ReCap:lla e57-tiedostomuotoon. Tämän jälkeen tiedostosta kehitettiin kaupungin-

kansliassa mesh-malli eli kolmioverkkomalli, jotta se pystyttäisiin yhdistämään Helsingin 

3D-kaupunkimalliin.  Kuvassa 36 muodostettu kolmioverkkomallinäkymä kaupungintalon 

parvekkeelta. 
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Kuva 36. Kolmioverkkomalli kaupungintalon pistepilvestä. 

Kolmioverkkomalli muodostetaan pistepilviaineistoista kolmioimalla eli yhdistämällä pis-

teet automaattisesti toisiinsa. Tällä tavalla pistedata pystytään yhdistämään yhdeksi kol-

miulotteiseksi malliksi. Kolmioverkkomalli laskee mukaan ainoastaan pistepilvet ja pis-

teiden kohdalle osuvat valokuvien värit, jolloin mallista erottaa selkeästi kohdat, joihin 

lasersäteet eivät ole kantaneet. Kuvasta 37 erottaa jo selvästi tunnistettavampia pintoja, 

kun mukaan on otettu väriarvot. 
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Kuva 37. Teksturoitu kolmioverkkomalli kaupungintalon pistepilvestä. 

Helsinki 3D -malliin yhdistettyä mesh-mallia tarkasteltaessa varmistui, että koordinaatis-

ton mittaukset olivat onnistuneet hyvin, sillä malli asettui kohdilleen Helsinki 3D -mallin 

kanssa.  

5.5 Kaupunkimallin tarkastelu 

Mittausten tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että kaupungintalon juhlasalin mit-

taukset onnistuivat erittäin hyvin. Kabineteissa ja muutamissa muissa paikoissa esiintyi 

pistepilven rakoilua siellä, minne lasersäteet eivät olleet kantaneet. Kabinettien pöytien 

pinnat olivat heijastaneet jonkin verran, mikä aiheutti huomattavia rakoja mesh-malliin. 

Vastaanottotilojen ikkunoissa data ei ollut asettunut täysin kohdilleen auringonvalon ja 

vaaleiden pintojen takia, vaikka pistepilvissä ei samanlaista ongelmaa esiintynyt. Vas-

taanottotilojen lattialla näkyi myös rakoilua laserkeilauspaikan kohdalta, vaikka pistepil-

vessä kyseinen kohta oli näkynyt selkeästi.  
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Kokonaisuudessaan kohteen mittaukset onnistuivat hyvin ottaen huomioon laitteen omi-

naisuudet. Tiedossa oli jo etukäteen, että BLK360 ei voi korvata täysin perinteisiä maa-

laserkeilaimia. Laitteen etuna on sen kompakti koko ja helppo kuljetettavuus, ja tästä 

syystä se soveltuukin parhaiten sisätilakäyttöön eri suunnittelijoiden työn tueksi. 

Kaupungintalo on laserkeilattu aikaisemmin Helsingin kaupungin toimesta Leica HDS 

6100 -laserkeilaimella ja tätä insinöörityötä varten Leica BLK360:lla mitattua dataa voi-

daan käyttää vertailuaineistona aikaisempiin mittauksiin. Tulevaisuudessa maalaserkei-

laimilla mitattua dataa voidaan verrata myös STARA:n hankkimaan mobiililaserkeilaus-

aineistoon, jolloin saadaan tarkempi kuva eri laitteiden toimivuudesta julkisivujen mit-

tauksessa. 

5.6 Tulokset 

Pieniä ongelmia ilmeni jo heti mittausten suunnitteluvaiheessa, sillä kaupungintalon kiin-

topisteet olivat haarukkapisteitä. Vanhojen haarukkapisteiden mittaaminen ei ole kovin 

yleistä, ja niiden kartoittaminen on hankalampaa verrattuna nykyisiin kiintopisteisiin. Ti-

lanne kuitenkin ratkaistiin pyytämällä STARA:n mittausosastoa mittaamaan rakennuk-

sen edustalle GPS-pisteet, joiden avulla oli helpompi mitata rakennuksen koordinaatisto. 

Myös kaupungintalon tiloihin pääseminen vaati tilavarauksia ja esiselvittelyä. 

Ensimmäisten apupisteiden mittaaminen STARA:n GPS-pisteiden avulla helpotti huo-

mattavasti projektin etenemistä. Kaupungintalon ulkopuolelle saatiin mitattua valmiiksi 

kolme apupistettä, jotta koordinaattijono voidaan mitata sisätiloihin. Apupisteiden mittaa-

minen ei kuitenkaan sujunut ongelmitta vilkkaan liikenteen ja ohikulkijoiden takia. Käve-

lykadun kivilaatat liikkuivat jonkun kulkiessa ohi, mikä aiheutti takymetrin heiluntaa ja 

mittausvirheitä. 

Sisätilan laserkeilausten valokuvissa oli havaittavissa ylivalottumista ja joidenkin kohtien 

puhki palamista. Kuvien ja pistepilvien rakoilu johtui yleensä liian lähellä olevista koh-

teista, kuten ovista tai tuoleista. Epäonnistuneista laserkeilauspaikoista otettiin muutama 

uusi skannaus, jotta kuvat olisivat visuaalisesti siistimpiä. Kokonaisuudessaan sisältä 

otetut laserkeilaukset ovat laadukkaita ottaen huomioon laitteen rajalliset ominaisuudet. 
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Leica BLK360 toimi projektissa hyvin, ja jatkoa ajatellen helppokäyttöistä laitetta voidaan 

hyödyntää entistä monipuolisemmin.  

Kaupungin pormestarin vastaanottotilaan pääseminen vaati etukäteen tilavarauksia. Mit-

taustilannetta helpotti huomattavasti se, että vastaanottotilassa ei ollut mittausten aikana 

henkilökuntaa ja tilassa liikkuminen oli nopeaa. Ensimmäiset apupisteet oli mitattu lyhty-

pylväisiin, jotka oli helppo nähdä parvekkeelta ja tätä kautta viedä rakennuksen sisäpuo-

lelle. Pisteet näkyivät parvekkeelle hyvin, ja pistejonon mittaaminen sujui ongelmitta. 

Koordinaattijonoa rakennuksen sisälle mitattaessa apupisteet näyttivät olevan kohdil-

laan, eikä isoja virheitä ilmennyt. Mittausvirheet olivat pääasiassa nolla millimetriä. Koor-

dinaattijonoa ei silti missään vaiheessa pystytty ajamaan helposti takaisin lähtöpistei-

siinsä. Jonon toimivuus tarkistettiin mittaamalla eri asemapisteistä mitattuja pisteitä.  

Kaupungintalon julkisivun mittauksia varten täytyi valita mahdollisimman aikainen ajan-

kohta, jotta liikennettä ja auringonvaloa olisi vähemmän. Rakennuksen ulkopuolella mit-

taaminen oli erittäin hankalaa raskaan liikenteen ja monien ohikulkijoiden takia. Joistakin 

kohdista mittauksia joutui ottamaan useita, jos valokuvassa näkyi häiritseviä virheitä ku-

ten kasvoista tunnistettavia ihmisiä, kuvien epätarkkuutta tai ylivalottuneisuutta. Kohteen 

sijainti on kuitenkin niin keskeinen, että rauhallista hetkeä oli mahdotonta löytää. Lopul-

lisesta pistepilvestä häiriöt voi huomata selkeästi, sillä pistepilvi on täynnä ylimääräisiä 

hahmoja ja joissain kohdin esiintyy myös kohinaa. Vaikka ulkomittauspäivät olivat pilvi-

siä, valokuvat ovat ylivalottuneita. Mittausten rekisteröintivaiheessa ilmeni, etteivät ulko-

tiloissa otetut keilaukset asetu hyvin kohdilleen. Rekisteröintiraportti näytti pelkkää pu-

naista, ja tästä johtuen kohinaa esiintyi paljon varsinkin kadun päädyissä. Lopullisesta 

pistepilvestä ulkokierron mittaukset jäivät valitettavasti pois, sillä data ei asettunut pai-

koilleen tarpeeksi tarkasti. 

Pistepilviaineiston ja koordinaatiston yhdistäminen sujui pääasiassa ongelmitta. Muuta-

man ReCapiin merkityn koordinaatin jälkeen huomasin, että ReCapin ja takymetrin koor-

dinaattiraportin x- ja y-koordinaatit ilmoitetaan eri tavalla. Koordinaattien paikkojen vaih-

tamisen ja kaikkien pisteiden merkitsemisen jälkeen rakennus saatiin oikeaan asentoon. 

Projektin vieminen Helsingin kaupungin 3D-kaupunkimalliin onnistui hyvin, sillä mitatut 

koordinaatit osuivat kohdilleen ja koordinaatiston yhdistäminen pistepilveen oli toiminut 
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onnistuneesti. Mesh-mallissa ilmenevät rakoilut ovat hieman harmillisia, mutta todelli-

suudessa kaikkea geometriaa ei laserkeilaimella pystytä tuomaan esille, jos mitattavat 

alueet sijaitsevat liian korkealla tai jäävät jonkin esteen taakse. 

Kokonaisuudessaan Leica BLK360 -laserkeilain toimii erittäin monipuolisesti erilaisissa 

tiloissa. Sisätilojen mittauksessa laite on oivallinen, ja tulevaisuudessa siitä on paljon 

hyötyä eri suunnittelijoille ja insinööreille koulutustaustasta riippumatta. Jos suunnittelu-

kohteena on tietty osa rakennuksesta, on laitteen avulla helppoa kehittää uudet suunni-

telmat oikeassa mittakaavassa. Lisäarvoa laserkeilattavalle kohteelle tuovat valokuvat, 

joiden avulla se on helppo tunnistaa pistepilvistä. Ulkotilojen mittauksessa tulee kuitenkin 

ottaa aina huomioon valaistuksen ja liikkuvien objektien määrä sekä mahdolliset rekiste-

röintiongelmat. Kaupungintalon ulkopuolella mittauksia hankaloittivat rakennuksen kes-

keinen sijainti, vilkas liikenne ja alueella liikkuvien turistien suuri määrä. 
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6 Johtopäätökset ja menetelmän hyödyt 

Tulevaisuudessa Leica BLK360 voi olla avainasemassa rakennuksen suunnittelun eri 

vaiheissa. Laitetta voi käyttää vaikeasti mitattavissa paikoissa ja tarkistusmittauksissa. 

Sen kuljettaminen on kevyttä ja käyttäminen helppoa. Laite on myös edullinen verrattuna 

muihin maalaserkeilaimiin. 

Kaupunkimallin näkökulmasta Leica BLK360:llä on helpompi tuottaa dataa rakennuksen 

sisätiloista kuin tavallisella maalaserkeilaimella. Laite ei vaadi erikseen asemoimista, ja 

sen liikuttelu on erittäin nopeaa. Tuotettava pistepilvi on myös kevyempää, ja sen käsit-

tely on siten sujuvampaa. Värivalokuvat tuovat paljon lisäarvoa mittausdatalle. Jos mit-

tauskohteiksi halutaan pääasiassa kaupungin asukkaiden kannalta tärkeimpiä kohteita, 

pystytään kohteet mittaamaan laitteella riittävän tarkasti. Tavallisella maalaserkeilaimella 

projekti ei olisi onnistunut yhtä sujuvasti. BLK360 on myös hiljainen laite käyttää.  

Kaupungin kannalta kaupunkimallin kehittäminen parantaa kaupunkien välistä kilpailu-

kykyä. Mitä laadukkaampi ja monipuolisempi kaupunkimalli on, sitä useampia käyttäjiä 

se tuo myös mukanaan. Kaupunkimallista on hyötyä juuri asukkaille, yrityksille, turisteille 

ja muille vierailijoille tai tahoille, jotka etsivät tietoa kaupungista. Mallin kehittäminen edis-

tää visuaalista kokemusta, tehostaa vuorovaikutusta ja jakaa informaatiota. Tulevaisuu-

dessa kaupunkimallia voidaan pitää pohjana monen eri kohteen tai suunnitelman kehit-

tämisessä. Mallia voidaan käyttää esimerkiksi kaupankäynnissä, kouluttamisessa, peli-

maailman kehittämisessä tai tapahtumien suunnittelussa. 

Kaupungin asukkaille kaupunkimallin rakennusten sisätilojen rikastaminen avaa ovia ti-

loihin, joihin ei pääse vierailemaan. Kiinnostaviin rakennuksiin voi myös tutustua muuten 

vain. Kaupunkimalli on helppokäyttöinen ja kaikille avoin data, jonka avulla asukkaat voi-

vat myös tutustua etukäteen heille uuteen kohteeseen, oli kyseessä sitten kaupungin-

talo, museo tai terveysasema. Sisätilojen laserkeilaamisen avulla voidaan auttaa asuk-

kaiden tai turistien navigointia kaupunkiympäristössä. 

Suunnittelijoille ja konsulteille kaupunkimallin rikastaminen BLK360-laserkeilaimella tuo 

paljon lisäarvoa erilaisten suunnitelmien valmistelussa. Visuaalisesti realistisesta ja mit-
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tatarkasta pistepilvestä pystyy mittaamaan etäisyyksiä ja liikkumaan rakennuksen sisä-

tiloissa. Koska kohdetta pääsee tutkimaan jo etukäteen kaupunkimallista, ei itse paikalle 

tarvitse välttämättä lähteä. Tämä helpottaa esimerkiksi tapahtumien suunnittelua tai kiin-

teistöön liittyvien töiden valmistelua, kun kohteesta saa tehtyä tarkemittauksia ja tilakat-

selmuksia. Kaupunkimallin tason ja kaikille jaettavan avoimen datan mukaan voisivat eri 

alojen ammattilaiset tutkia kaupunkimallista myös kohteen rakennussuunnittelun eri vai-

heita. 
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7 Kaupunkimalli tulevaisuudessa 

7.1 Kaupunkimallin kehitystarpeet 

Tulevaisuudessa kaupunkimallit ovat entistä isommassa asemassa kaupunkiympäristön 

suunnittelussa ja kehityksessä. Koska kaupunkimallit kehittyvät nopeasti, tulisi jaettavan 

datan määrään ja tuottamiseen sekä säilyttämiseen suunnitella tehokkaita ratkaisuja.  

Digitalisaation myötä vähitellen kaikki kaupunkirakentamisen suunnittelu muuttuu täysin 

virtuaaliseksi. Rakennusten elinkaaren aikaisten toimintojen tarkkailu virtuaalisesti on 

kannattavaa. Virtuaalisella kaupunkisuunnittelulla voidaan ratkaista useita suunnitte-

luongelmia ja tehdä työtä kustannustehokkaasti. Samalla töiden automatisointi vähentää 

inhimillisten virheiden mahdollisuutta. 

Kaikille avoimen datan tavoitteet tulisi konkretisoida tarkasti, sillä kaikki tieto ei ole jaet-

tavissa. Datan levittäminen on sekä turvallisuus- että tietosuojakysymys. Jos kaupunki-

malli jaetaan julkiseen käyttöön, sen käyttötarkoitusten tulee olla selkeät ja tarpeeksi yk-

sinkertaiset. Jokaista kansalaista ei kiinnosta rakennuksen elinkaari, vaan mallia saate-

taan käyttää vain navigointiin tai uuteen alueeseen tutustumiseen. [26] 

Laitteiden tarkkuus on kehittynyt ja datan määrä kasvaa jatkuvasti. Suurien tiedostomää-

rien käsittelyyn tulisi kehittää tehokkaita ratkaisuja. Varsinkin pistepilvistä tuotettu mate-

riaali on erittäin raskasta käsitellä selaimessa tai sovelluksessa. Datan säilyttäminen 

kannattaa yleensä keskittää yhteen paikkaan. Toisaalta suuret tiedostot vaikeuttavat tie-

tojen hallintaa. Suurten datamäärien optimointiin tulisi jatkossa kiinnittää aktiivisemmin 

huomiota, jolloin suunnittelu ja materiaalin käsittelyaika tehostuisi. Tietojen linkittäminen 

kaupunkimalliin voi toimia yhtenä ratkaisuna datan hallintaan. 

Tällä hetkellä kaupunkimallien datan tuottaminen on erittäin kallista, ja palveluntarjoajia 

on markkinoilla vähän. Kaupunkimallien päivittämisen kannalta edullisempien ja nope-

ampien datantuottamiskeinojen löytäminen olisi oleellista, jotta materiaali olisi ajantasai-

sempaa. Kaupunkimalleja päivitetään muutaman vuoden välein, mutta kaupunkiympä-
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ristö saattaa jo vuodessa muuttua huomattavasti. Teknologian kehityksen myötä lait-

teista on saatu kevyempiä ja pienempiä, mutta kaluston kustannukset lisensseineen ovat 

edelleen korkeat. 

Kaupunkimallia kehitetään annettujen standardien mukaan. Tällä hetkellä LOD-tasot 

määrittelevät pääasiassa kaupunkimallin rakennusten julkisivujen tarkkuuden. LOD-ta-

sojen uudelleenmäärittely on oleellista malleihin linkitettävien tietojen ja mallien kannalta. 

Esimerkiksi arkkitehtimalleille ja LVI-malleille tulisi määritellä omat LOD-tasot. [61] Ci-

tyGML-standardiin on tulossa muutoksia vuoden 2019 aikana, ja CityGML 3.0 -standardi 

tulee tuomaan uusia toimintoja kaupunkimallin tasoihin. [40] 

Tulevaisuudessa on entistäkin tärkeämpää kiinnittää huomiota yliopistojen ja ammatti-

korkeakoulujen opetuksen laatuun ja kehittää tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja yri-

tysten kesken. Alojen opiskelijat on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla uusista innovaati-

oista, jotta jatkossakin Suomi pysyy kilpailukykyisenä maailmanlaajuisesti. Erityisesti 

kaupunkimallien käyttötarkoitusten hahmottaminen, käyttökohteiden kartoittaminen, 

avaruusgeometrian hahmottaminen ja 3D-mallinnusosaaminen katsotaan eduksi työelä-

mässä. CAD ja GIS ovat keskeisimpiä mallinnusohjelmistoja ja kaupunkimallinnuksessa 

erityisesti OGC- ja CityGML -standardien osaaminen on välttämätöntä. [39; 40.] Suun-

nitteluvaiheiden ymmärtäminen mittausdatan keräämisestä tiedostojen muuntamiseen, 

käsittelyyn ja tiedon eteenpäin siirtämiseen oikeassa muodossa luovat valmiudet alalla 

menestymiseen. Kohteiden semanttinen tarkastelu on mahdollista kolmen eri standardin 

avulla. [26] Myös alan ammattilaisten koulutusta tulee pitää ajan tasalla nopeasti muut-

tuvan teknologiamaailman mukana. Tulevaisuudessa kaupunkimalli tulee toimimaan yh-

tenä arjen työkaluista. 

7.2 Kaupunkimallin mahdollisuudet 

Tulevaisuudessa kaupunkimallit voivat toimia pohjana erilaisille älytoiminnoille, hiilineut-

raalien toimintojen suunnittelulle, kaupunkisuunnittelulle, palvelujen kehitykselle, omai-

suudenhallinnalle, projektinhallinnalle sekä viestinnälle ja vuorovaikuttamiselle. Kaupun-

kimallia voidaan myös hyödyntää pelialustoina, tapahtumien ja koulutusten apuna sekä 
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kaupankäynnin, turismin ja virtuaalisen kansalaisuuden tukena. Kaupunkimallin käyttö-

mahdollisuudet ovat loputtomat. [33] 

Kaupunkimallien ulkonäkö tulee tulevaisuudessa kehittymään fotorealistisemmaksi [40]. 

Erityisesti pelimoottoreilla voidaan lisätä kohteiden visuaalisuutta. Tietoa linkittämällä 

kaupunkimalleista saadaan entistä semanttisempia, mutta tietosisällön on oltava kohdil-

laan kohdeyleisö huomioiden. [26] Eri menetelmillä rikastettua kaupunkimallia voidaan 

käyttää lähtötietoalustana. Esimerkiksi digitaalinen kaksonen voi toimia konkreettisena 

alustana yritysten toiminnoille ja testauksille. [39; 40.] 

Poliittisten ja hallinnollisten päätösten hahmottaminen kaupunkimallin avulla tekisi pää-

töksenteosta läpinäkyvää ja voisi kitkeä korruptiota. Mallin kautta kansalaisvuorovaikut-

taminen olisi helppoa. [26] Kaupunkimallilla voidaan tukea innovaatioita, kaupunkisuun-

nittelua ja auttaa visioimaan tulevaisuutta [61]. Kaupunkimalli mahdollistaa paremman 

arjen kehittämisen kaupunkilaisille [39; 40]. 

Kaupunkimallien avulla voidaan pyrkiä ilmastonmuutoksen torjuntaan kaupungin strate-

gian mukaisesti. Helsingin Energia- ja ilmastoatlas on hyvä esimerkki siitä, miten kau-

punkimallia voidaan käyttää energiankulutuksen tarkkailussa. [39: 40.] Kaupunkimallin 

avulla voidaan tulevaisuudessa myös edistää kiertotaloutta. Hiilijalanjäljen laskeminen, 

materiaalien uudelleenhyödyntäminen ja jätteenkulutuksen tarkkailu voisi olla mahdol-

lista suoraan kaupunkimallista. [26] 

Kaikkia karttoja ei ole oleellista muuttaa 3D-muotoon, ja visualisointi tulee miettiä tapaus-

kohtaisesti. Maastossa tavallinen 2D-kartta on käytännöllisempi kuin tabletilta luettava 

malli. VR-teknologian avulla voidaan lukea tulevaisuudessa karttaa esimerkiksi silmäla-

sien avulla. Kartta voisi piirtyä reaaliajassa suunnistajan VR-lasien näytölle ja näyttää 

oikean suunnan. [26] 
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