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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Helsingin laaja maanalainen tunneliverkosto on maailmanlaajuisen kiinnostuksen koh-

teena, ja Helsinkiä pidetään edelläkävijänä maanalaisen tilan suunnitelmallisessa hyö-

dyntämisessä (Vähäaho 2016: 390). Tätä selittää osaltaan se, että toistaiseksi Helsin-

gissä on maailman ainoa maanalainen yleiskaava, joka ohjaa maanalaista rakentamis-

ta. Siitä huolimatta maanalaisten tilojen paikkatieto on heikommin tunnettu alue maan-

päällisiin tietoihin verrattuna. 

Tässä tutkimuksessa perehdytään Helsingin alueen julkisiin maanalaisiin paikkatietoi-

hin, miten niitä tunnetaan ja hyödynnetään turvallisuusviranomaisten tehtävissä ja mi-

ten niitä nähdään käytettävän tulevaisuudessa. Turvallisuusviranomaisilla on oltava 

käytössään toimintaympäristönsä paikka- ja olosuhdetiedoista johdetut tuotekokonai-

suudet tehtäviensä toteuttamisen tukena niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Toiminta 

sokkeloisissa ja leveyksiltään ja korkeuksiltaan vaihtelevissa maanalaisissa tiloissa 

poikkeaa monin tavoin maan päällisestä kaupunkirakenteesta. Eri tasoissa sijaitsevat 

tunneliverkostot asettavat poikkeavia vaatimuksia paikkatiedoille, niistä tehdyille tuot-

teille ja tuotteiden visualisoinneille. 

Tunnelien mittausmenetelmät ovat kehittyneet merkittävästi viimeisien vuosikymmeni-

en aikana, ja nykypäivänä pystytään laserkeilauksen menetelmillä keräämään nopeasti 

yksityiskohtaista tietoa laajoiltakin alueilta. Valtavat tietomäärät on pystyttävä käsitte-

lemään ja luokittelemaan geometrisiksi tai yksinkertaisemmiksi semanttisiksi kolmiulot-

teisiksi malleiksi, jotta niitä pystytään hyödyntämään johtamisen tietojärjestelmissä ja 

simulaattoreissa. 

Suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin vahvuus on, että se kattaa 

kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot. Viranomaisilla on tärkeä rooli kokonaisturvallisuuden 

luomisessa, ja hallinnonalojen rajat ylittävä viranomaisten keskinäinen vuoropuhelu on 

tärkeää. Verkottuneeseen ja keskinäisriippuvuuksia sisältävään yhteiskuntaan voidaan 

kuitenkin kohdistaa vaikuttamista, jolla hyökkääjä voi uhata sen elintärkeitä toimintoja. 

Tähän uhkaan varaudutaan niin kansallisella kuin kansainvälisellä yhteistyöllä koko 
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yhteiskunnan voimin. Kattava, ajantasainen ja luotettava paikkatieto on yksi varautumi-

sen elementeistä. 

Avoimet paikkatiedot mahdollistavat verovaroin tuotettujen tietojen paremman hyöty-

käytön. Turvallisuusnäkökulmasta katsottuna julkiset ja avoimet paikkatiedot saattavat 

kuitenkin muodostaa riskin, sillä eri paikkatietoaineistoja yhdistämällä voidaan muodos-

taa turvallisuuskriittistä tietoa. Nämä tiedot olisi tunnistettava, ja niiden käyttöä tulisi 

mahdollisuuksien mukaan pystyä sääntelemään ja seuraamaan. Maanalaiset paikka-

tiedot ovat vain osittain julkisia ja erittäin harvoin avoimesti saatavilla olevia tietoja. Nii-

tä yhdistelemällä muihin tietoihin voidaan luoda yhteiskuntaa vaarantavia tietokokonai-

suuksia. 

Työn tilaaja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen Topografikunta vastaa Puolustus-

voimien paikka- ja olosuhdetietotoiminnan kokonaisuudesta. Topografikunta ohjaa 

Puolustusvoimien paikka- ja olosuhdetietoalaa suunnittelemalla, ohjeistamalla ja val-

vomalla paikka- ja olosuhdetietotuen kehittämisen ja ylläpidon. Sen tehtävänä on tukea 

Puolustusvoimien kaikkien tehtävien toteuttamista tuottamalla toimintaympäristön paik-

ka- ja olosuhdetiedoista johdettuja tuotekokonaisuuksia. Lisäksi Topografikunta toimii 

Puolustusvoimien edustajana paikka- ja olosuhdetietoalan kotimaan viranomaisyhteis-

työssä ja edistää kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyösuhteita. (Puolustusvoimi-

en tiedustelulaitos 2019.) 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään, minkälaisia maanalaisia paikkatietoja on viran-

omaisten käytettävissä Helsingin alueella ja miten eri turvallisuusviranomaiset pystyvät 

hyödyntämään niitä tällä hetkellä tehtävissään. Tavoitteena on myös todentaa, minkä-

laisia paikkatietoja turvallisuusviranomaiset haluaisivat käyttää tulevaisuudessa ja min-

kälaisia visioita heillä on paikkatietojen suhteen. Lisäksi tutkittavana asiana on tunnis-

taa viranomaistyön kehittämiskohteita paikkatietojen hankinnassa, tuottamisessa ja 

käyttämisessä. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin julkisten maanalaisten 

tilojen paikkatietojen nykytilannetta, niiden rakenteita ja tietosisältöjä sekä niiden jaka-

misen käytäntöjä ja periaatteita. Toisessa vaiheessa on tavoitteena kartoittaa maan-
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alaisten tilojen paikkatietojen pääasiakkaita Puolustusvoimissa ja selvittää heidän ny-

kyiset ja tulevat tarpeensa maanalaisten tilojen paikkatietojen suhteen. Lisäksi selvitet-

tävinä asioina ovat muut turvallisuusviranomaiset ja heidän tarpeensa ja kykynsä hyö-

dyntää maanalaisten tilojen paikkatietoa. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan turvallisuus-

viranomaisten käsityksiä paikkatietojen julkisuudesta ja avoimuudesta. 

Tutkimusongelma: 

Miten voidaan kehittää julkisten maanalaisten tilojen paikkatietoja ja niiden käytettä-

vyyttä turvallisuusviranomaisten näkökulmasta? 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Minkälaisia paikkatietoja on saatavilla julkisista maanalaisista ti-

loista tällä hetkellä? 

2. Mitä vaatimuksia turvallisuusviranomaisilla on maanalaisille paik-

katiedoille nyt ja tulevaisuudessa? 

3. Miten eri turvallisuusviranomaiset kokevat viranomaisyhteistyön 

toimivuuden paikkatietojen hankinnassa, tuottamisessa ja käyttä-

misessä? 

4. Minkälaisia ajatuksia eri turvallisuusviranomaisilla on paikkatieto-

jen julkisuudesta ja avoimuudesta? 

1.3 Tutkimuksen rajaus ja tutkimusta rajoittavat tekijät 

Tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan Helsingin maanalaisia, yleisölle julkisia tiloja, 

kuten maanalaisia pysäköintilaitoksia, väestönsuojia sekä metro- ja jalankulkutunnelei-

ta. Tutkimuksessa sivutaan yleisölle ei-avoimia tiloja kuten varastointi-, teollisuus- ja 

tuotantotiloja sekä teknisiä huoltotunneleita, mutta niitä ei käsitellä tässä opinnäyte-

työssä syvällisemmin. Tämän tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä voidaan kuitenkin 

soveltaa kyseisiin tiloihin ja niiden paikkatietoihin. Tutkimuksesta rajataan pois myös 

maalämpökaivot (geotermiset kaivannot) sekä maanalaiset johtoverkot. 



4 

 

 

Turvallisuusviranomaisten osalta tutkimus kohdennetaan koskemaan vain Puolustus-

voimien, poliisin ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen maanalaisten tilojen paikka-

tietojen käyttöä ja tarpeita. Tutkimuksessa ei pohdita eri turvallisuustoimijoiden yksi-

tyiskohtaisia taktisia liikkeitä tai analysoida heidän operaatiotaitoaan. Toimintaa maan-

alaisissa tiloissa kuvataan yleisellä tasolla. Opinnäytetyössä esitellään suppeasti myös 

Hätäkeskuslaitoksen tehtäviä, koska sillä on merkittävä asema poliisin, pelastustoimen 

sekä sosiaali- ja terveystoimen tukemisessa hätäkeskuspalveluiden kautta. 

Tutkimuksella on Puolustusvoimien pääesikunnan myöntämä tutkimuslupa asiakirja-

numerolla AO1862 / 30.1.2018. Tutkimusluvan mukaan, jos opinnäytetyö julkaistaan 

julkisena teoksena, tutkimuksessa mahdollisesti syntynyt luokiteltu tieto jää Puolustus-

voimien haltuun. Luokitellun tiedon käytössä noudatetaan annettuja tietoturvamääräyk-

siä. Tutkimusluvassa myös määritetään, että Puolustusvoimien osalta tutkimus tulee 

lähtökohtaisesti tehdä niin, että haastatteluihin osallistuneiden henkilöllisyys ei paljastu. 

Mahdolliseen nimen käyttöön tulee olla haastateltavan kirjallinen lupa. Pääesikunnan 

tiedusteluosastolla on oikeus tarkastaa opinnäytetyön salattavuustarve ennen sen arvi-

ointia ja julkaisemista. 

2 Tutkimuksen metodologia 

2.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus. Sen aineistoina ta-

vallisesti käytetään kyselyjä, haastatteluja, havainnoimista ja dokumentteja. Kyselylo-

makkeet soveltuvat myös kvantitatiivisen tutkimuksen tekemiseen. Tässä tutkimukses-

sa päädyttiin käyttämään tietopohjan hankintamenetelminä asiantuntijahaastatteluja 

sekä kirjallisuutta. Nämä menetelmät valittiin siksi, että tutkimuksen aihe oli tutkijalle 

ennakkoon varsin tuntematon. Haastattelu on hyvä menetelmä silloin, kun tutkimuksen 

alue on vähän kartoitettu. Tällöin haastattelujen avulla on mahdollista syventää saata-

villa olevaa tietoa muiden asiantuntijoiden tietämyksen kautta. (Hirsjärvi ym. 2009: 205; 

Tuomi & Sarajärvi 2018: 83.) 

Kirjallisuustutkimuksen avulla pyrittiin keräämään tietopohjaa, jonka avulla tutkimusky-

symyksiin vastaaminen oli mahdollista. Lähteinä käytettiin tieteellisiä tutkimuksia, väi-
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töskirjoja, opinnäytetöitä, viranomaisten julkaisuja, lakitekstejä sekä internetiin tallen-

nettuja dokumentteja ja esityksiä. 

Kohdennettuja haastatteluja tehtiin maanalaisia paikkatietoja työssään tarvitseville tai 

erityyppisissä asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Haastateltavat valikoituivat 

joko tutkijan tietojen ja asiantuntemuksen kautta tai muilta asiantuntijoilta saatujen 

vinkkien perusteella. Kyseessä oli siis harkinnanvarainen aineiston keruu, jota voidaan 

myös kutsua eliittiotannaksi (Tuomi & Sarajärvi 2018: 99). 

Tuomen ja Sarajärven (2018: 84–86) mukaan haastattelun etuna on etenkin joustavuus 

esimerkiksi kyselyyn verrattuna. Haastattelijalla on mahdollisuus selventää kysymyksiä, 

keskustella haastateltavan kanssa, oikaista väärinkäsityksiä ja jopa palata uudelleen 

aikaisempaan kysymykseen. Haastattelija voi myös esittää kysymykset vapaavalintai-

sessa järjestyksessä, jos katsoo sen olevan tarpeellista. Tätä mahdollisuutta ei ole 

esimerkiksi postitse lähetettävässä kyselyssä. 

Haastatteluun voisi liittää myös havainnoinnin, jossa haastattelija tarkkailee ja kirjaa 

muistiin haastateltavan reaktioita ja miten hän esittää ja kuinka hän sanoo asiansa 

(Tuomi & Sarajärvi 2018: 86). Tässä opinnäytetyössä ei käytetty havainnointimenetel-

mää haastattelun yhteydessä. 

2.2 Haastattelut 

Haastatteluiden runkona oli kyselylomake, joka toimitettiin ennakkoon haastateltaville 

ennen haastatteluajankohtaa, jolloin heillä oli aikaa valmistautua tiedon hankkimiseen. 

Haastattelukysymykset ovat liitteessä 1. Haastattelumuotona käytettiin puolistrukturoi-

tua teemahaastattelua ja samoja kysymyksiä esitettiin soveltuvin osin eri haastateltavil-

le. Puolistrukturoidulle haastattelulle on tyypillistä, että vain osa haastattelun näkökul-

mista on vakioita. Tämä haastattelun muoto antaa haastattelijalle ja haastateltavalle 

enemmän tilaa tarkastella tutkittavaa ilmiötä kuin strukturoitu haastattelu, jossa kysy-

mysten muoto ja järjestys on tarkasti määritelty. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 87–88.) 

Haastattelukysymysten ohessa näytettiin ja esitettiin vastaajille myös karttaotteita ny-

kyisestä maanalaisesta kaksiulotteisista aineistoista, jotka olivat yhdistettynä Helsingin 

keskustan alueen taajamakarttaan. Lisäksi haastattelutilaisuuksissa oli esillä myös mui-
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ta tulostekuvia tukemassa kysymyksiä. Näitä olivat esimerkiksi ote Helsingin kaupungin 

tietomallista rakennusten ominaisuustietoineen sekä kuvia tietomallinnetuista tunneleis-

ta eri puolilta maailmaa. 

Tietoturvasyistä johtuen haastatteluja ei tallennettu digitaalisin menetelmin. Vaikka ai-

heena olivat julkiset maanalaiset tilat, osassa haastatteluja keskusteltiin ja sivuttiin 

myös ei-julkisia tiloja tai muita salattavia asioita. Osassa haastatteluja myös tilaturvalli-

suus esti digitaalisen taltioinnin. Haastattelut dokumentoitiin käsin paperille ja ne puret-

tiin välittömästi tekstinä tietokoneelle. 

Puolustusvoimista haastateltiin eri esikuntien ja joukko-osastojen edustajia, joiden tie-

detään käyttävän ja tarvitsevan maanalaisten tilojen paikkatietoja työtehtävissään tai 

tuntevan hyvin Helsingin alueen paikkatietoja. Haastateltaviksi valikoitui Pääesikunnan, 

Maavoimien esikunnan, Kaartin jääkärirykmentin ja Utin jääkärirykmentin henkilöstöä. 

Haastattelut toteutettiin pääosin yksilöhaastatteluina, ainoastaan Utin jääkärirykmentin 

haastattelu järjestettiin etäyhteydellä ja kolmen hengen ryhmähaastatteluna. Puolus-

tusvoimista haastateltujen kuuden henkilön henkilöllisyyksiä ei julkaista Pääesikunnan 

ohjeistuksen mukaisesti. 

Puolustusvoimien haastattelut sujuivat erittäin hyvin. Haastattelija tunsi kaikki haasta-

teltavat entuudestaan ja haastattelutilaisuudet olivat tutkijan näkökulmasta välittömiä ja 

rentoja, joissa sotilasarvot tai muut hierarkiat eivät rajoittaneet keskustelua. Tilaisuuk-

sissa keskustelu eteni jouhevasti eteenpäin, osallistujat tunsivat hyvin aihealueen ja 

olivat innokkaasti mukana jakamassa kokemuksiaan ja ajatuksiaan asiasta. Tilaisuudet 

kestivät yleisesti noin tunnin verran, mutta joissakin tapauksissa hieman pidempääkin. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta haastateltiin palotarkastuksen sekä varautumi-

sen toimialueita, joissa haastateltavina olivat johtava palotarkastaja Esko Rantanen ja 

valmiuspäällikkö Andreas Schneider. Pelastuslaitoksen tilaisuudet olivat luonteeltaan 

hieman erilaisia kuin Puolustusvoimien vastaavat tilaisuudet, koska haastattelija ei tun-

tenut haastateltavia etukäteen. Tilaisuudet olivat kuitenkin luonteeltaan varauksettomia, 

ja haastateltavat pystyivät taustoittamaan monipuolisesti vastauksiaan. Lisäksi tutkijan 

taustatiedot ja ymmärrys niin maanalaisista paikkatiedoista kuin pelastusviranomaisten 

yleisistä tehtävistä ja taktiikoista helpotti vastausten käsittelyä. Haastattelujen perus-

teella voidaan todeta, että pelastuspuolelta olisi tarvittu enemmän tietoja päivittäisen 
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operatiivisen toiminnan paikkatietotarpeista, mutta se ei toteutunut tämän tutkimuksen 

yhteydessä. 

Sisäministeriön poliisiosastolta haastateltavana oli johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag. 

Sähköpostihaastattelulla tavoitin ylikomisario, valmiuspäällikkö Mika Pöyryn Helsingin 

poliisilaitokselta. Lisähaastatteluja yritettiin saada poliisin ja pelastuslaitoksen osuuksiin 

sisäministeriön pelastusosastolta ja poliisihallituksesta, mutta sopivia henkilöitä ei on-

nistuttu tavoittamaan. Etenkin poliisin operatiivisen kenttätyön havainnot ja kokemukset 

maanalaisten paikkatietojen käytöstä ja niiden käytettävyydestä jäivät tässä tutkimuk-

sessa vähäisiksi. 

Kaikkiaan haastateltaviksi löydettiin oikeita henkilöitä, joilla oli kokemusta ja näkemystä 

tunneleissa tapahtuvasta viranomaisten toiminnasta ja paikkatietojen hyödynnettävyy-

destä. Mahdollisessa jatkotyössä olisi tehtävä laajempi selvitys käyttäjien ajatuksista ja 

vaatimuksista kehitettäessä Helsingin alueen maanalaisten paikkatietojen tiedonkeruu-

ta ja tuotteistusta. 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan haastattelu poikkesi edellä maini-

tuista haastatteluista, koska tässä haastateltavat eivät edustaneet turvallisuus- eivätkä 

pelastusviranomaisia. Haastattelun tavoitteena oli selvittää maanalaisten tilojen paikka-

tietojen muodostamista, hallinnointia ja ylläpitoa. Tilaisuudessa haastateltiin kalliora-

kentamisen toimialuetta sekä paikkatietoyksikköä, ja haastateltavina olivat tiimipäällik-

kö Ilkka Satola sekä kartta- ja paikkatietoyksikön päällikkö Timo Tolkki ja maanmittaus-

insinööri Toni Pehkonen. Tämä tapaaminen oli ryhmähaastattelu. 

2.3 Aineiston analyysin kuvaus 

Huolellinen analyysi, tulkinta, johtopäätösten teko ja tutkimuksen toteutuksen doku-

mentointi ovat oleellisia laadullisen tutkimuksen tekemisessä (Hirsjärvi ym. 2009: 221). 

Tässä tutkimuksessa laadittiin tutkimuskysymykset ja kyselyaineistot ennen haastatte-

luja, joten koko materiaali oli siten käytettävissä analyysissä. Haastatteluissa kerätty 

aineisto käsiteltiin ja luokiteltiin välittömästi haastatteluiden jälkeen. Analyysivaihe aloi-

tettiin heti kunkin haastatteluvaiheen päätyttyä ja analyysiä tuotettiin työn edetessä. 
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Analyysimenetelmäksi valittiin teemoittelu, jossa tutkimusaineistosta pyritään hahmot-

tamaan keskeisiä aihepiirejä eli teemoja, jotka toistuvat aineistossa. Menetelmässä 

muodostetaan teemoja, ryhmitetään niitä ja tarkastellaan niitä työn edetessä yhä yksi-

tyiskohtaisemmin. Aineiston ryhmityksessä hyödynnettiin sekä luokittelua, teemoittelua 

että tyypittelyä. Tämä on kriittinen vaihe analyysissä, sillä siinä päätetään, mitkä ilmai-

sut kuuluvat samaan tai eri kategoriaan ja ovat tutkimuskysymysten kannalta oleellisia 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 104). 

Aluksi pyrittiin löytämään aineistosta vastausten samankaltaisuuden perusteella luok-

kia. Tuomen & Sarajärven (2009: 105–107) mukaan nämä luokat esitetään joko taulu-

koissa tai kaavioina, ja niitä käytetään aineiston yleisessä tilastollisessa kuvailussa. 

Luokkien sisältä haettiin lisäksi erilaisia teemoja, jotka perustuivat vastausten saman-

kaltaisuuteen, eroavaisuuksiin, mielenkiintoisiin näkökulmiin ja ristiriitaisuuksiin. Paik-

katietoteknillisesti käytettiin luokittelun ja teemoittelun apuna paikkatiedon kohdeluok-

kia, toiminnallisuuksia, yhdistäviä tekijöitä sekä kuvailevia paikkatiedon laatutekijöitä. 

Turvallisuusviranomaisten paikkatietoyhteistyökysymyksen vastauksien analysointiin 

käytettiin SWOT-analyysiä, joka on yksinkertainen menetelmä ongelmien tunnistami-

seen ja arviointiin. Tämän työkalun avulla luokitellaan kerättyä tietoa vahvuuksiin, heik-

kouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin. SWOT-analyysi (taulukko 1) on kahden ulottuvuu-

den muodostama nelikenttä, jossa kaavion vasemmalla puolella kuvataan myönteiset 

ja oikealla puolella kielteiset asiat. Toinen ulottuvuus syntyy, kun kaavion alapuoliskolla 

ilmoitetaan organisaation ulkoiset ja yläpuoliskolla sisäiset asiat. Alun perin kyseinen 

analyysityökalu on luotu nimenomaan yritysmaailman strategia- ja projektisuunnitte-

luun. Tavoitteena on tehdä päätelmiä siitä, miten vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, 

miten heikkoudet käännetään vahvuuksiksi, miten hyödynnetään mahdollisuuksia ja 

miten vältetään uhkatekijät. SWOT-analyysin vahvuutena on, että oikein tehtynä siinä 

syntyy laajempi kokonaiskäsitys ja -ymmärrys analysoitavan asian ympäristötekijöistä 

ja sisäisestä tilasta. (Lindroos & Lohivesi 2010: 219–220; Kamensky 2010: 191–195.) 

 

 



9 

 

 

Taulukko 1. SWOT-analyysi (Kamensky 2010:194). 

 
Vahvuudet (S) 
 
Organisaation ominaisuuksia, jotka auttavat 
tavoitteen saavuttamisessa. 

 
Heikkoudet (W) 
 
Organisaation ominaisuuksia, jotka ovat hai-
tallisia tavoitteen saavuttamisessa. 

 
Mahdollisuudet(O) 
 
Ulkoisia tekijöitä, jotka auttavat tavoitteen 
saavuttamisessa. 

 
Uhkat (T) 
 
Ulkoisia tekijöitä, jotka voivat olla haitallisia 
tavoitteen saavuttamisessa. 

Tulosten tulkinnassa pohdittiin analyysin tuloksia ja niistä tehtiin mietinnän kautta joh-

topäätöksiä. Tulkintaongelmia ja tulkinnan kohteita esiintyy monen tasoisina. Usein 

tutkijan on mietittävä, mitkä tekijät ovat voineet vaikuttaa saatuihin tuloksiin ja miten 

tutkija on itse pystynyt ymmärtämään haastateltavia. Tutkimukseen ja tutkimusraporttiin 

sisältyy usein monikertaisia tulkintoja, ja tutkija, tutkittava (haastateltava) ja tutkimusse-

losteen lukija tulkitsevat asioita omalla tavallaan. (Hirsjärvi ym. 2009: 229.) 

2.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimukseen liittyy kansallisen turvallisuuden kannalta arkaluontoista ja turvaluokitel-

tua tietoa, vaikka tutkimuskysymykset kohdistuivatkin julkisiin maanalaisiin tiloihin. Osa 

tutkimusaineistosta on turvaluokiteltua tietoa, jota on käsiteltävä lain määrittelemällä 

tavalla (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999: 24 §). Haastateltaville kerrot-

tiin pyrkimyksestä pitää opinnäytetyö julkisena dokumenttina, mutta heille taustoitettiin 

myös mahdollisuutta sen osittaiselle salaamiselle. Haastattelutilanteissa korostettiin 

tutkimusaiheen vaatimaa erityistä huolellisuutta asiakirja- ja tietoturvallisuudessa. 

Haastateltavat olivat hyvin yhteistyöhaluisia ja kokivat käsiteltävät asiat tärkeiksi. Osa 

vastauksista jäi kuitenkin niukkasanaisiksi ja haastattelijalle syntyi tunne, että tietoa ei 

kaikilta osin haluttu jakaa tähän tutkimukseen. Tutkimukseen osallistumista ei ole asia-

kirjalla pyydetty tai määrätty eri viranomaistahoille ja osallistuminen on perustunut va-

paaehtoisuuteen. Tietoturva-asiat ovat siten todennäköisesti rajoittaneet vastauksia, 

sillä nykypäivänä korostuvat erilaiset tietovuoto- ja muut turvallisuusuhat. On hyvin 

mahdollista, että tästä syystä johtuen vastaaminen kysymyksiin tai osallistuminen tut-

kimukseen jäi vähäiseksi. Tämä osaltaan heikentää tutkimuksen kattavuutta ja luotet-

tavuutta. 
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Toisaalta haastattelutilanteissa tuli esille myös sellaista tietoa, jotka eivät sisältyneet 

suoranaisesti tutkimuskysymyksiin. On hyvin mahdollista, että näitä arvokkaita tietoja 

pystytään hyödyntämään muissa viranomaisten paikkatietojen ja toimintojen kehittä-

mistöissä. 

3 Turvallisuustoiminta ja -viranomaiset 

3.1 Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus 

Suomalaisen yhteiskunnan varautuminen uhka- ja häiriötilanteisiin toteutetaan koko-

naisturvallisuuden periaatteella, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehdi-

taan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyöllä. Suoma-

lainen toimintamalli on kansainvälisesti kiinnostava, koska se on ainutlaatuinen. Suo-

malaisen yhteiskunnan varautumisen vastuujaon ja tehtävien perustana ovat lakisää-

teiset tehtävät, yhteistyösopimukset ja yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneu-

vosto linjaa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa yleiset periaatteet kokonaisturvalli-

suudelle ja strategian toimivuutta seurataan Turvallisuuskomiteassa. Strategiaa päivite-

tään valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti tarvittaessa. Yleisesti tavoitteena on, että 

eri hallituskaudet eivät vaikuta strategian yleisiin periaatteisiin. (Yhteiskunnan turvalli-

suusstrategia 2017: 5–7.) 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on päivitetty nyt neljä kertaa, viimeksi vuonna 2017. 

Tässä päivityksessä on huomioitu alati muuttuva toimintaympäristö ja siinä on kuvattu 

edellisiä strategioita yksityiskohtaisemmin yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja esitelty 

hallinnonalojen käytännön tehtävät. Näitä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ovat val-

tion johtaminen, kansainvälinen toiminta, Suomen puolustuskyky, talouden ja infra-

struktuurin toimivuus, väestön toimeentuloturva ja toimintakyky, henkinen kriisinkestä-

vyys sekä sisäinen turvallisuus. (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017: 5–7.) 

Arvioitaessa turvallisuusympäristön viimeaikaista kehitystä korostuvat kokonaisvaltai-

suus ja poikkihallinnollinen tarkastelutapa. On tärkeää, että yhteiskunnan eri toimijat 

kuten elinkeinoelämä ja kansalaisjärjestöt osallistuvat vahvemmin yhteiskunnan varau-

tumiseen ja häiriötilanteiden varalta tehtävään työhön. Turvallisuustoiminnan kokonai-

suuden kannalta merkittävää on kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välinen vuo-
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ropuhelu sekä yhteistoimintamallien kehittäminen ja yhteensovittaminen. (Sisäisen ja 

ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus 2016: 13–15.) 

Keskeisimmät muutokset Suomen turvallisuudessa ovat kohdistuneet kansallisten rajo-

jen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Muutoksiin vaikuttaa etenkin Lähi-idän ja Afri-

kan alueen ääriajattelu ja -toiminta sekä terrorismi. Lisäksi Eurooppaan kohdistuu voi-

makasta muuttoliikettä sotien ja puutteellisen toimeentulon seurauksena. Järjestäytynyt 

ja rajat ylittävä rikollisuus sekä kyberturvallisuuteen kohdistuvat uhat tulee myös huo-

mioida osana turvallisuusympäristön kehittymistä. (Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 

keskinäisriippuvuus 2016: 12–13.) 

Uhka- ja häiriötilanteiden ennakoimiseksi ja niihin varautumiseksi ja vastaamiseksi on 

tilannetietoisuudella ja yhteisellä tilannekuvalla suuri merkitys. Informaation nopea ja 

ajantasainen jakaminen ja hyödyntäminen niin kansallisten kuin kansainvälisten toimi-

joiden kesken mahdollistavat entistä paremman tilannetietoisuuden ja -kuvan. Maail-

manlaajuiset turvallisuushaasteet, kuten terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus ja kyberri-

kollisuus edellyttävät muun muassa Euroopan unionin laajuista tiedonvaihtamista. Tur-

vallisuusympäristön pitkän aikavälin tarkastelun strateginen tilannekuva sekä nopeaa 

tilannearviointia tukeva operatiivinen tilannekuva edellyttävät säännönmukaisia yhteis-

toimintamalleja ja yhteen sovitettuja teknisiä ratkaisuja niin kansallisella kuin kansain-

välisellä tasolla. (Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus 2016: 16–17.) 

Varautumisen perustana on riskien arviointi, joka tehdään kansallisesti kolmen vuoden 

välein osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (kuva 1). Voimassa oleva riskiarvio on 

julkaistu alkuvuonna 2019 poikkihallinnollisena yhteistyönä sisäministeriön johtamana 

ja Turvallisuuskomitean ohjaamana. (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017: 25.; 

Kansallinen riskiarvio 2018 2019.) 
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Kuva 1. Uhkamallit ja riskiskenaariot sekä kolmen vuoden välein päivittyvä kansallinen riskiar-
vio (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017: 26). 

Tarkasteltaessa kuvan 1 uhkamalleja voidaan todeta, että paikkatieto on liitettävissä 

useisiin analysoituihin uhkiin joko suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi tietoliikenne- ja 

energiaverkot sekä kriittiset yhdyskuntatekniset rakenteet ovat löydettävissä paikkatie-

tojen avulla tai yhdistelemällä paikkatietoihin muuta kerättyä tietoa. Myös logistiikkaan 

ja yhteiskunnan huoltoketjuihin voi haitallinen toimija yrittää vaikuttaa paikkatietojen ja 

tunnettujen toimintamallien yhteiskäytöllä. On toki tiedostettava, että kokonaisvaltaisel-

la paikkatietojen avoimen jakelun estämisellä ei pystytä poistamaan tarkoituksellista 

toimintaa, sillä kaikkien uhkien todennäköisyyden arviointi ja vaikuttamisen keinojen 
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tunnistaminen on vaikeaa. Lisäksi uhkat voivat ilmetä tarkoituksellisina tai ilman varsi-

naista tarkoitusta, sekä ne voivat olla ajallisesti tai vaikuttavuudeltaan hyvin erilaisia. 

3.2 Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus 

Perinteisesti valtionhallinnossa erotetaan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden toimijat: 

sisäisestä turvallisuudesta vastaavat lainvalvontaviranomaiset, kuten poliisit ja ulkoi-

sesta turvallisuudesta huolehtivat sotilasviranomaiset. Nykypäivänä turvallisuusympä-

ristön muutos on kuitenkin lähentänyt selvästi sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, eikä 

niiden välille enää voida vetää tiukkaa rajaa. Nyt sisäisten uhkien torjunnasta vastaavat 

tekevät yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä uhkien ja riskien torjunnassa ja ulkoi-

sesta turvallisuudesta vastaavat viranomaiset voivat taas hyödyntää valtion sisäisiä 

turvallisuusuhkia käsittelevää tietoa omien työtehtäviensä tukena. (Sisäisen ja ulkoisen 

turvallisuuden keskinäisriippuvuus 2016: 36.) 

Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus siis sekoittuvat tietoverkottuneessa maailmassa lähes 

täydellisesti yhteen, ja tämä muutos on tuonut mukanaan perinteisten yhteiskuntaa 

uhkaavien toimien rinnalle uusia epäsymmetrisiä uhkakuvia. Toiminnan takana voi olla 

niin valtiollisia tekijöitä kuin kansainvälisiä rikollis- ja terrorismiorganisaatioita, tai edellä 

mainittujen yhdistelmiä. Näiden tekijöiden hahmottaminen on entistä vaikeampaa tieto-

yhteiskunnassa. 

Vaikuttamisen keinoin aiheutetuilla normaaliolojen vakavilla häiriötilanteilla nakerretaan 

yhteiskuntarauhaa, ja usein onkin vaikea hahmottaa, mikä tapahtumista on sattumaa ja 

mikä taas suunniteltua toimintaa. Tyypillisiä vaikuttamismenetelmiä ovat erityyppiset 

yhteiskunnan kriittisten toimintojen häiritsemiset, esimerkiksi päättäjiin ja kansalaisiin 

kohdistuva informaatiovaikuttaminen ja painostaminen, tietoliikenteen häirintä, liiken-

teen hidastaminen ja lamauttaminen, sähkönjakelun vaikeuttaminen sekä erilaiset ky-

bervaikuttamisen keinot. Usein tällaista epäsymmetristä, moniulotteista operaatiota 

kutsutaan hybridivaikuttamiseksi. Sen tavoitteena on saada aikaan tehokas vaikutus 

fyysisessä ympäristössä ja etenkin vastustajan mielessä jopa sellaisin menettelytavoin, 

joita se ei itse pysty havaitsemaan. Sinänsä hybridiuhka ei ole mikään uusi asia, vaan 

valtiot ovat käyttäneet kyseisiä resursseja aiemminkin vastustajiansa kohtaan. Viime 

aikoina on kuitenkin havaittu, että näitä menetelmiä on edelleen kehitetty ja parannettu 

poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi nopeammin, tehokkaammin ja halvemmin kei-
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noin. (Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus 2016: 38–39, 43; Katsaus 

hybridiuhkiin ja niiden vaikutuksiin 2016: 3.) 

Näihin turvallisuusuhkiin valmistaudutaan varautumalla. Yhteiskunnan varautumisen 

tavoitteena on turvata elintärkeät toiminnot normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeus-

oloissa. Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuuden-

hallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset. Tavoitteena on huolehtia 

onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ehkäisystä, valmistautumisesta toimintaan niiden 

uhatessa tai sattuessa ja suunnitella toipuminen. Vastuullinen ja toimivaltainen viran-

omainen vastaa asian suunnittelusta ja siihen liittyvästä yhteistoiminnasta. (Yhteiskun-

nan turvallisuusstrategia 2017: 9.) 

Ajantasaiset ja laadukkaat paikkatiedot ovat myös osa turvallisuusuhkiin varautumista. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (2017: 10) mukaan varautumisessa pyritään rea-

goinnin sijasta ennakointiin ja ennakoinnin suunnittelussa on myös paikkatietoanalyysi-

en hyödyntämisellä osansa. Lisäksi skenaarioiden läpikäynti harjoituksissa lisää val-

miuksia tehokkaaseen toimintaan odottamattomissa tilanteissa. Jotta nämä uhkakuvat 

pystytään mallintamaan realistisesti esimerkiksi maanalaisissa tiloissa, siinä ajantasai-

silla ja todenmukaisilla paikkatiedoilla on suuri merkitys. 

3.3 Turvallisuusviranomaiset 

Käsitteenä turvallisuus voidaan määritellä tilaksi, jossa uhkat ja riskit ovat hallittavissa. 

Se voidaan määritellä toimintana tai toimintojen kokonaisuutena, joiden avulla pyritään 

hallitsemaan uhkia tai riskejä. Joissain tapauksissa turvallisuus on myös tunnetila. Eng-

lanninkieliset termit security ja safety tarkoittavat molemmat turvallisuutta, mutta eri 

toiminnan kannalta. Security viittaa ”kovaan” turvallisuuteen eli tarkoitukselliselta toi-

minnalta suojautumiseen, kuten aseelliselta voiman käytöltä, väkivallalta tai rikolliselta 

toiminnalta varautumiseen. Safety viittaa puolestaan ”pehmeään” turvallisuuteen, kuten 

tapaturmien, työturvallisuuden tai onnettomuuksien estämiseen. Kun puhutaan yhteis-

kunnan kokonaisturvallisuuden aihepiiristä, security on yleisempi englanninkielinen 

termi. (Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50) 2017: 16.) 

Viranomaisia ovat etenkin valtion hallintoelimet, joille kuuluu hallinnollisia tehtäviä ja 

toimivaltaa niiden toteuttamiseksi. Kunnallishallinnossa viranomaisilla tarkoitetaan kun-
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nan toimielimiä, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Lisäksi viranomaisia ovat esimer-

kiksi tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset ja 

eduskunta. (Mäenpää 2018.) 

Turvallisuusasioita käsiteltäessä viranomaisyhteistyön tekijöitä kutsutaan usein termillä 

turvallisuusviranomainen. Näitä toimijoita ovat esimerkiksi poliisi, Rajavartiolaitos, Puo-

lustusvoimat ja Tulli. Lisäksi turvallisuusalalla yhteistyöhön osallistuu ainakin pelastus-

viranomaiset, sosiaali- ja terveysalan, merenkulkulaitoksen, liikenne- ja viestintäminis-

teriön viranomaisia sekä muita valtion ja kuntien viranomaisia (Valtonen 2010: 152–

153). Tässä opinnäytetyössä turvallisuusviranomaisista on tutkittu pelastusviranomais-

ten, poliisin ja Puolustusvoimien näkemyksiä ja kokemuksia maanalaisista paikkatie-

doista. 

Valtosen (2010: 162) väitöskirjan mukaan turvallisuustoimijoiden yhteistyötä kuvaa 

vahva sitoutuneisuus, luottamus ja samalla puolella toimimisen ajattelumalli. Keskeistä 

on myös se, että joku toimijoista omistaa kokonaisuuden tai on toiminnan ohjaajana. 

Tämä mahdollistaa sen, että riskien tai vallan jakaminen ja niihin liittyvät kysymykset 

eivät nouse olennaiseen rooliin. 

Suomen sotilaallinen maanpuolustus perustuu puolustusvoimien joukkorakenteeseen, 

sen yhteisiin suorituskykyihin ja koko yhteiskunnan voimavaroihin. Puolustusvoimien 

pääesikunta ohjaa toimialateitse Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen käyttöä. 

Näitä suorituskykyjä ovat esimerkiksi henkilöstö ja koulutus (Kokonaisturvallisuuden 

sanasto (TSK 50) 2017: 21). Puolustusvoimien lain mukaisina tehtävinä ovat Suomen 

sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen, kansainvälisen avun 

antaminen ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön sekä kansainvälisen kriisin-

hallinnan tehtävät (Laki puolustusvoimista 2007: 2§ ja sen muutossäädös 427/2017). 

Tässä opinnäytetyössä korostuvat etenkin maanalaisten paikkatietojen käyttö ja hyö-

dyntäminen sotilaallisen puolustamisen tehtävissä sekä viranomaisyhteistyössä. 

Poliisi suojaa yhteiskunnan keskeistä infrastruktuuria yleisen järjestyksen ja turvalli-

suuden takaamisen kautta. Samalla se ennalta ehkäisee ja torjuu terrorismia, järjestäy-

tynyttä ja muuta vakavaa rikollisuutta sekä vakavia häiriöitä. Poliisi myös ylläpitää yh-

teiskuntarauhaa toimivalla rikosten esitutkinnalla ja rikostorjunnalla. Yhtenä sen tehtä-

vänä on myös vakavien onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tapahtumien 
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turvallisuustutkinta, jolla pyritään myös vaikuttamaan ennalta ehkäisevästi vastaavien 

onnettomuuksien tapahtumista. (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017: 19.) 

Pelastustoimi vastaa ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön kohdistuvien onnettomuuk-

sien vaatimista toimenpiteistä sekä näihin onnettomuuksiin varautumisesta ja torjumi-

sesta. Sosiaali- ja terveyshuollon ensihoitopalvelut ja päivystysjärjestelmä liittyvät olen-

naisesti pelastustoimen järjestelmään, ja ne turvaavat kaikissa olosuhteissa kansalais-

ten ja asukkaiden välittömän terveydenhuollollisen avun koko valtakunnan alueella. 

Pelastustoimen toiminta ja vastuu yltävät päivittäisistä onnettomuuksista ja tehtävistä 

aina suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin varautumiseen. Sen tehtävänä on varau-

tua antamaan ja vastaanottamaan apua suurissa onnettomuus- ja kriisitilanteissa yh-

teistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa. Merkittäviä 

pelastustoimen viranomaistoimintaa ja varautumista tukevia tahoja ovat järjestöt, sopi-

musyhteisöt kuten sopimuspalokunnat ja vapaaehtoissektori. (Yhteiskunnan turvalli-

suusstrategia: 19.) 

Hätäkeskuslaitos toimii sisäisen turvallisuuden keskiössä. Sen palvelut tukevat pelas-

tustoimea, poliisia, sosiaali- ja terveystoimea, Rajavartiolaitosta sekä niitä avustavien 

muiden toimijoiden operatiivista toimintaa kiireellisissä hälytystehtävissä. Viraston teh-

tävinä ovat myös viestikeskustehtävät ja väestön varoittamistoimenpiteiden käynnistä-

minen tarvittaessa. Hätäkeskuslaitoksen tehtävät on määritelty hätäkeskustoiminnasta 

annetun lain 4 §:ssä. Hätäkeskuslaitoksen toiminta ja tehtävien välitys ovat hyvin riip-

puvaisia osaavasta henkilökunnasta ja toimivista tieto- ja viestijärjestelmistä. (Sisäisen 

ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus 2016: 58–59.) Tässä opinnäytetyössä ei 

ole syvällisesti käsitelty Hätäkeskuslaitoksen paikkatietotoimintoja. 

3.4 Turvallisuusviranomaisten paikkatiedot 

Suomella on visio toimia maailman innovatiivisimpana ja turvallisimpana paikkatiedon 

ekosysteeminä. Paikkatietopoliittinen selonteko (2018) nostaa esiin tavoitteen velvoit-

taa kaikki julkishallinnon toimijat huolehtimaan paikkatietojen yhteiskäyttöisyydestä ja 

saatavuudesta siten, että ne ovat julkisen hallinnon ja yritysten käytettävissä mahdolli-

simman tehokkaasti. Samanaikaisesti tulee myös varmistaa korkea tietoturvallisuuden 

taso ja henkilötietojen suoja sekä huomioitava yhteiskunnan kokonaisturvallisuus. Näil-
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lä pyrkimyksillä tavoitellaan hallinnon prosessien tehostamista, päällekkäisen työn vä-

hentämistä ja innovaatioiden edistämistä. 

Turvallisuusviranomaisilla ei ole tällä hetkellä yhteistä paikkatietovarantoa, joka mah-

dollistaisi ajantasaisen ja yhtenäisen paikkatiedon saatavuuden kaikille toimijoille kai-

kissa valmiustiloissa tai olosuhteissa. Paikkatietopoliittinen selonteko esittää yhtenä 

kehittämistoimenpiteenä juuri tällaisen yhteisen varmennetun paikkatietoalustan muo-

dostamista. Tällä pyritään tehostamaan yhteisten paikkatietojen käyttöä ja jakamista 

viranomaisten kesken niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa. (Paik-

katietopoliittinen selonteko 2018: 25.) 

Yhteinen paikkatietoalusta voisi mahdollistaa viranomaisten paikkatietopalveluiden 

tehostamisen. Resursseja sidotaan tällä hetkellä useissa organisaatioissa samojen 

paikkatietojen ylläpitoon, kun taas yhteisen paikkatietoalustan myötä paikkatietoaineis-

tojen ylläpidon vastuita voitaisiin jakaa eri toimijoiden kesken. Yhteiskäytön myötä 

myös paikkatietojen ajantasaisuus olisi paremmin hallittavissa. 

Viranomaisten yhteinen paikkatietoalusta voitaisiin toteuttaa hallinnon turvallisuusver-

kossa (TUVE), joka on valtion ylimmälle johdolle ja turvallisuusviranomaisille rakennet-

tu korkean varautumisen tietoverkko ja sen yhteisiä palveluja. Yksi tämän verkon kes-

keinen ratkaisu on, että yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittinen tietoaineisto 

varastoidaan ja hallinnoidaan Suomessa. Hallinnon turvallisuusverkon tieto- ja viestin-

tätekniset palvelut ovat vuodesta 2016 olleet osana Valtoria, joka on valtiovarainminis-

teriön hallinnonalalla toimiva virasto. Turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalve-

luja tuottaa valtion omistaman Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiö Suomen Turvalli-

suusverkko Oy (STUVE). Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminta perustuu lakiin 

10/2015 ja asetukseen 1109/2015. (Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminta 2019; 

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta 2015.) 

Paikkatietoalustan vielä puuttuessa paikkatietoaineistojen ja -tuotteiden luovuttaminen 

eri turvallisuusviranomaisten kesken perustuu lähinnä tukipyyntöihin. Pääsääntöisesti 

viranomaisten yhteistyö toimii hyvin joustavasti, ja tuotantokykyiset organisaatiot tuke-

vat muita turvallisuusviranomaisia tuottamalla aineistoja ja muuta materiaalia. Paikka-

tietovaihdannan esteinä viranomaiselta toiselle ovat lähinnä tekijänoikeudelliset rajoi-

tukset, jos kolmannelta osapuolelta hankittuun aineistoon ei ole kirjattu riittäviä käyttö-

ehtoja laajempaan viranomaiskäyttöön. Toinen tyypillinen este paikkatietojen yhteis-
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käytölle on viranomaistuottajan aineistolle tai tuotteelle asettama asiakirjan salaaminen 

julkisuuslain 621/1999 24§:n mukaisesti ja etenkin silloin, kun tieto on luokiteltu suo-

jaustasoille I–III. Tällöin on tapauskohtaisesti pohdittava, onko tiedon jakaminen tar-

peellista ja sallittua toiselle viranomaiselle. 

4 Taustaa paikkatietojen julkisuudesta ja avoimuudesta 

Paikkatietoalusta (PTA) eli julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalustahanke yhtenäis-

tää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot. Hankkeen tavoitteena on sovittaa ja 

parantaa julkisen hallinnon sähköisiä palveluita, parantaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi 

tietopohjaista päätöksentekoa sekä säästää kustannuksia julkisessa hallinnossa. Paik-

katietoalustahanke on osa hallituksen kärkihankekokonaisuutta, jossa toimintatapoja 

uudistamalla pyritään kehittämään käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nos-

tavat niin sanotut yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. Samalla mahdollistetaan 

luotettaviin paikkatietoihin perustuvat analyysit, päätöksenteot ja liiketoiminnat. Hank-

keen varsinainen toteutus on aloitettu syyskuussa 2017, ja sen ensimmäinen vaihe 

päättyy vuoden 2019 lopussa. Paikkatietoalustan osahankkeita ovat muun muassa 

Kansallinen maastotietokanta (KMTK) ja INSPIRE. (Paikkatietoalusta-hanke 2019.) 

Tarve saada verovaroin tuotetut paikkatiedot hyötykäyttöön on perusteltu. Samalla kui-

tenkin törmätään turvallisuusnäkökulmiin paikkatiedon julkisuuden osalta. Lähtökohtai-

sesti julkishallinnon tuottama tieto ja paikkatieto ovat julkisia. Viranomaisten tuottamien 

asiakirjojen julkisuutta määrittää laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999. 

Lain 24 §:ssä säädetään perusteet asiakirjojen salaamiselle. 

Viranomaisten hallussa olevien paikkatietoaineistojen saatavuuden ja käytön paranta-

miseksi on laadittu laki paikkatietoinfrastruktuurista. Tässä laissa huomioidaan myös 

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY (INSPIRE-direktiivi), joka määrit-

tää paikkatietoaineistojen ja -palveluiden ja niihin liittyvien tietojen luovuttamiseen, saa-

tavuuteen ja käyttöön koskevia sopimuksia Euroopan tasolla. (Laki paikkatietoinfra-

struktuurista 2009: 2 §; Paikkatietoalusta-hanke 2019.) 

Lain paikkatietoinfrastruktuurista 421/2009 6§:n mukaan viranomaisen on laadittava ja 

ylläpidettävä kyseisen lain soveltamisalaan kuuluvasta paikkatiedostaan yhteiskäyttöön 
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soveltuva versio (yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto). Sen laatimisessa ja käsittelyssä 

on noudatettava henkilötietolain, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 

sekä muiden lakien mukaisia säädöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka viranomaisia 

velvoitetaan laissa tuottamaan yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja, kaikkea ei tietoa ei 

avata julkiseksi perustuen muihin lakisäädöksiin. 

Saman edellä mainitun lain 421/2009 4 §:n mukaan paikkatietoa hallinnoivan viran-

omaisen velvoitetaan laatimaan ja ylläpitämään paikkatietoaineistoja ja niihin liittyviä 

kuvaavia tietoja (metatietoja) INSPIRE-direktiivin mukaisesti. Saman lain 5 §:ssä tode-

taan samojen vaatimusten koskevan myös salassa pidettäviä tietoja sisältäviä paikka-

tietoaineistoja, jollei salaaminen perustu Suomen kansainvälisten suhteiden, yleisen 

turvallisuuden tai maanpuolustuksen etujen suojaamiseksi. 

Kansallisessa riskiarviossa 2018 (2019: 18) on huomioitu julkisesti saatavilla olevien 

paikkatietojen ja muiden tietojen yhdistämisen mahdollisuudet yhteiskunnan vahingoit-

tamistarkoituksessa. Lisäksi mainitaan digitalisaatiokehityksen myötä kasvavat eri jär-

jestelmien ja organisaatioiden keskinäisriippuvuudet, joissa pilvipalvelut ja järjestelmä-

keskitykset yleistyvät. Tällöin järjestelmähäiriöiden kerrannaisvaikutukset voivat olla 

merkittäviä vikojen ja häiriöiden ketjuuntumisten myötä. Yhteiskäyttöisten sähköisten 

alustojen häiriöt ja vikaantumiset voivat heijastua useiden organisaatioiden palvelujen 

käytettävyyteen sekä tietojen luottamuksellisuuteen ja eheyteen. Tällaiset järjestelmä-

keskitykset ja niihin liittyvät riskit saattavat koskea myös viranomaisten paikkatietopal-

veluja, joissa kartta- ja muuta paikkatietomateriaalia jaetaan keskitetysti useille eri toi-

mijoille. Kansallisessa riskiarviossa 2018 (2019: 70) on arvioitu viestintäverkkojen ja -

palveluiden vakavien häiriöiden todennäköisyyden kehityssuunnan olevan kasvussa. 

Maanalaisten tilojen osalta useat kunnat kokevat avoimuuden hankalana aiheena. 

Usean Maanalaiset tilat -kuntaselvitykseen osallistuneen kunnan ylläpitämissä aineis-

toissa julkiset ja ei-julkiset maanalaiset kohteet saattavat olla sekaisin, eikä niitä ole 

eroteltavissa luotettavin keinoin toisistaan. Muutaman kunnan kohdalla maanalainen 

data on avoimena, mutta siitä on poistettu yksittäisiä, harkinnanvaraisesti salattavia 

kohteita. Erikseen salaiseksi merkittyjä tai tiedon omistajan poistattamia kohteita ei ole 

avoimessa aineistossa, eikä välttämättä ollenkaan edes kunnan tietojärjestelmissä. 

(Jokela & Luokkala 2018: 4–6.) 
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Kunnat näkevät maanalaisen paikkatiedon jakelun osana yhteiskunnan avoimuutta ja 

edellytyksenä tiedon tehokkaalle hyödyntämiselle. Selvityksen mukaan kunnat näkisi-

vät maanalaisten kohteiden sijoittuvan tulevaisuudessa kolmelle eri tasolle: kaikille 

käyttäjille avoin aineisto, vain viranomaiskäyttöön luokiteltu aineisto ja täysin turvaluoki-

teltu aineisto. Jokainen kohde tulisi luokitella edellä mainitun perusteella ja se määrit-

täisi käyttöoikeudet aineistoon. (Jokela & Luokkala 2018: 10.) 

Helsingin julkisten maanalaisten tilojen suunnitelmat ovat julkisia ja yleiskaavasuunni-

telmat karttoineen löytyvät internetistä. Suunnitelmat ovat tarkkuudeltaan yleispiirteisiä, 

eikä tarkkoja linjauksia ole nähtävillä, mutta suunnitelmakartoista pystyy kuitenkin ha-

vainnoimaan maanalaisen tunneliverkoston ulottuvuudet ja tunnelien väliset yhteydet. 

Tarkkojen paikkatietojen osalta Helsingin kaupunki on rajoittanut niiden saantia ja jakaa 

niitä vain perustelluista syistä (Tolkki 2018). 

5 Helsingin maanalaiset tilat toimintaympäristönä 

5.1 Maanalaisten tilojen käyttö ja niiden ominaispiirteet 

Maanalaiset tilat tarjoavat kaupunkien keskustoissa lisää rakennustilaa ja paisuntava-

raa maanpäällisen tilan loppuessa. Maanalaiset ratkaisut parantavat kaupungistumisen 

ongelmia esimerkiksi helpottaen liikenneruuhkia ja sitä kautta vähentävät liikenteestä 

aiheutuvia ilmansaasteita ja meluhaittoja. Lisäksi maan alle, etenkin Suomen kalliope-

rään, pystytään sijoittamaan väestönsuojia ja muita suojatiloja. Energianjakelu- ja vesi-

johtoverkostot edellyttävät myös maanalaista rakentamista. (Boere 2015; Maanalaisten 

toimintojen yleinen turvallisuusselvitys 2006: 6–7.) 

Helsingin laaja tunneliverkosto koostuu moneen eri tasoon rakennetuista maanalaisista 

tiloista. Vuonna 2016 Helsingissä oli yli 10 000 m³ maanalaista tilaa, enemmän kuin 

400 erillistä rakennelmaa maan alla, 220 kilometriä teknisiä tunneleita, 24 kilometriä 

raakavesitunneleita ja 60 kilometriä yhteiskäyttötunneleita (Vähäaho 2016: 389–390). 

Kuvassa 2 on esimerkki yhteiskäyttötunnelista. Helsingin maanalaisten tilojen rakenta-

misen historia on alkanut 1900-luvun alussa ja vuosien saatossa rakentaminen on 

merkittävästi painottunut poikkeusolojen varautumiseen. Varsinaisten suojatilojen ra-

kentaminen alkoi toisen maailmansodan aikana ja se merkittävästi lisääntyi 1958 anne-

tun väestönsuojelulain myötä. 1970-luvulla yleistyi huoltovarmuusvarastojen kalliora-
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kentaminen ja 1980-luvulla rakentaminen taas painottui maanalaisten monitoimitilojen 

tuotantoon. Näissä monitoimitiloissa painottui normaaliolojen käyttö ja rooli, kuten py-

säköinti- sekä kulttuuri- ja liikuntatoiminta, mutta ne suunniteltiin lähes aina soveltuviksi 

myös väestönsuojiksi (Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys 2006: 6). 

 

Kuva 2. Suomenlinnan huoltotunneli peruskorjauksen jälkeen. Tunneli on rakenteeltaan tyypil-
linen yhteiskäyttötunneli, jossa ajoväylä ja putkistot sijoittuvat rinnakkain (Suomenlin-
nan hoitokunta 2018). 

Maanalainen tila poikkeaa muusta kaupunkirakenteesta siten, että se on hyvin rajattu 

ja luonteeltaan suljettu tila. Usein sinne on vain muutamia sisäänkäyntejä, ja se rajoit-

taa niin tilan saavuttamista kuin sieltä poispääsyä. Tilan käyttäjä ei pysty hyödyntä-

mään ulkotilojen näkymiä tai maamerkkejä orientoitumisessa, ja se voi vaikeuttaa si-

jainnin ja liikesuuntien määritystä. Taloteknisesti maanalaisten tilojen olosuhteiden sää-

tely esimerkiksi ilmanvaihdon ja savunpoiston osalta on vaikeampaa kuin maan päällä. 

Lisäksi on huomioitava, että maanalaiset tilat usein rakentuvat erikseen hallittavista 

osista, vaikka ne näyttäisivät muodostavan yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä näkyy 

esimerkiksi Helsingin keskustan julkisissa tiloissa, jotka yhdistyvät toisiinsa lukuisilla 

yhdystunneleilla (kuva 3). (Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys 2006: 

8.)  
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Kuva 3. Yhdystunneli Helsingin yliopiston metroasemalta Yliopistonkadulle (Sumanen 2018). 

Julkisten maanalaisten tilojen kulkuyhteydet tulee olla helposti saavutettavissa ja tun-

nistettavissa. Sisäänkäyntien ja tilojen toiminnallisuuksien on oltava loogisia, riittävällä 

valaistuksella varustettuja ja selkeästi opastettuja, ja niillä tulee olla tunnistetietoina 

nimi ja selkeä visuaalisesti tunnistettava ulkonäkö. Käyttäjien toiminnan tulee olla suju-

vaa kaikissa olosuhteissa, huomioiden myös kansainvälistymisen myötä lisääntyneet 

kulttuurierot. Ne toiminnot, joita ei haluta erityisesti julkistaa, pyritään sijoittamaan 

huomaamattomasti muihin rakenteisiin. Näitä ovat esimerkiksi ilmanvaihdon ja savun-

poiston kuilut. (Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys 2006: 8–9.) 

5.2 Helsingin maanalainen yleiskaava 

Helsingin maanalainen yleiskaava on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen, 

eikä missään muualla maailmassa ole toistaiseksi vastaavantasoista suunnitelmaa. 

Maanalaisessa yleiskaavassa on merkitty suuret ja tärkeät maanalaisen rakentamisen 

tilavaraukset, mikä ohjaa myös maanalaista asemakaavoitusta. Asemakaava on yleen-
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sä edellytyksenä rakentamiselle, sen vaikutuksien arvioinnissa ja sen vaatimien viran-

omaislupien hankinnassa. (Vähäaho 2016: 390.) 

Vuonna 2011 vahvistettiin ensimmäinen maanalainen yleiskaava, jonka tilavaraukset 

ovat nyt todettu osittain vanhentuneiksi. Niinpä Helsinki on käynnistänyt keväällä 2017 

Helsingin maanalaisen yleiskaavan (kuva 4) muutosprosessin, jonka eteneminen on 

suunniteltu tapahtuvan niin, että kaavaluonnos olisi esiteltävissä kaupunkisuunnittelu-

lautakunnalle vuonna 2019 ja kaavaehdotus arviolta vuonna 2020. (Maanalaisen yleis-

kaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet 2017.) 

 

 

Kuva 4. Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta (Helsingin maanalainen yleiskaava, kartta 
1 2008). 

Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa painopisteenä on tehokkaampi ja tiiviimpi ra-

kentaminen ja raideliikenteen edelleen kehittäminen. Kaupunkirakenteen tiivistymisen 

myötä pyritään yhä enemmän sijoittamaan infrastruktuuria ja pysäköintiä maanalaisiin 

tiloihin. Uudella kaavalla pyritään myös nykyistä paremmin huomioimaan maanalaisen 

toiminnan ja käytön turvallisuutta ja sen kokonaishallintaa. Näistä suunnitteluperiaat-

teissa mainitaan esimerkkeinä kallioperään ja sen laatuun liittyvien riskien hallinta, tilo-

jen palo- ja pelastusturvallisuus sekä mahdollisen tulvimisen ennaltaehkäiseminen. 

(Maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet 2017.) 
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Viime vuosina merkittävästi voimistuneena ilmiönä on kiinnostus geotermisen energian 

hyödyntämiseen. Helsingin alueelle oli porattu vuoden 2017 alkuun mennessä yli 3300 

maalämpökaivoa. Etenkin Helsingin kantakaupungin alueella näiden maalämpökaivo-

jen rakentaminen ei ole ongelmatonta, sillä siellä maanalaisten tilojen ja tilavarausten 

verkosto on merkittävän tiheä. Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa tullaan huomi-

oimaan maalämpökaivojen vaikutuksia ja pyritään linjaamaan niiden rakentamisen pe-

riaatteita. (Maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet 2017.) 

5.3 Poikkeusolojen suojatilat 

Väestön suojaamisen tavoitteena on suojata kansalaiset normaaliolojen onnettomuus- 

ja muissa vaaratilanteissa menettämättä ihmishenkiä. Poikkeusoloissa eli aseellisen 

konfliktin aikana väestö varaudutaan suojaamaan väestönsuojiin, mahdollisimman suo-

jattuihin sisätiloihin tai evakuoimalla siirtämään pois uhka-alueelta. Väestönsuojia ra-

kennetaan edelleen ensisijaisesti sotilaallisten uhkien varalta. (Yhteiskunnan turvalli-

suusstrategia 2017: 20.) Suomessa on vuodesta 1958 lähtien velvoitettu kiinteistöjä 

rakentamaan väestönsuojia poikkeusoloja varten. Poikkeusolot on määritelty valmius-

laissa 1552/2011, ja niitä ovat 

 Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sen välitön jälkitila 

 aseellisen hyökkäyksen uhka 

 väestön toimeentuloon tai talouselämään kohdistuva erityisen vakava tapahtuma 
tai uhka 

 vakava suuronnettomuus tai sen välitön jälkitila 

 laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. 

Väestönsuojaan tulee voida sijoittaa kiinteistön asukkaat tai käyttäjät ja sen tulee antaa 

suojaa säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, rakennussortumilta sekä asevaikutuksilta. Suurin 

osa väestönsuojista on toteutettu talosuojina. (Maanalaisten toimintojen yleinen turval-

lisuusselvitys 2006: 12.) 

Helsingin kaupungin alueella on rakennettu laajempina kokonaisuuksina väestönsuojia 

kallion sisään. Helsingissä on 49 kallioväestönsuojaa, joissa on yhteensä paikkoja 

182 000 hengelle. Nämä suojat ovat normaalioloissa hyötykäytössä esimerkiksi pysä-

köinti- ja liikuntatiloina, ja tällainen monikäyttö mahdollistaa suojatilojen kustannuste-

hokkaamman rahoituksen. Lisäksi keskustan alueen metroasemat on varustettu väes-
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tönsuojiksi. Kallioväestönsuojat jaetaan Helsingissä kahteen luokkaan: yleisiin ja yhtei-

siin suojiin. Yleiset suojat ovat tarkoitettu liikkuvalle väestölle ja niille, joilla ei ole suoja-

paikkaa kotona ja työpaikalla. Yhteiset suojat ovat taloyhtiöiden tai yritysten, virastojen 

ja laitosten henkilöille osoitettuja kalliosuojia. Yleisten väestönsuojien ja yhteiskal-

liosuojien sijaintitieto on julkista tietoa ja se on löydettävissä internetistä Helsingin kau-

pungin palvelukartasta. (Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys 2006: 12; 

Schneider 2018; Väestönsuojat 2019.) 

Milla Tuomisen (2017: 82) pro gradu -tutkimuksen perusteella väestönsuojille ja niiden 

käyttöön varautumiselle on edelleen tarvetta Suomessa. Laajat väestönsiirrot eivät ole 

realistisia kuin alueilla, joilla on maahyökkäyksen riski, ja silloinkin ne ovat haasteellisia 

suorittaa. Suurissa kaupungeissa väestö pyritään suojaamaan paikoillaan, mikä on 

myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta tärkeää. 

Geneven sopimuksen (8/1955) ja sen lisäpöytäkirjojen (82/1980) mukaan väestön-

suojat tulee merkitä ja erottaa selkeästi sotilaskohteista. Väestönsuojelutehtäviin tarkoi-

tetut rakennukset ja materiaalit nauttivat sopimuksen antamaa suojaa, eivätkä siten ole 

käytettävissä sotilaallisiin tarkoituksiin. (Tuominen 2017: 40–41: Schneider 2018.) Tä-

mä on myös huomioitava väestönsuojien ja muiden väestönsuojeluun tai -suojaukseen 

tarkoitettujen tilojen paikkatietojen ominaisuustiedoissa. 

5.4 Maanalaisten tilojen turvallisuusriskit ja niiden hallinta 

Merkittävimmät turvallisuustekijät maan alla liittyvät rakentamiseen, ylläpitoon, raken-

teisiin, talotekniikkaan ja ihmisten toimintaan. Maanalaisissa tiloissa häiriötilanteet ja 

onnettomuudet ovat periaatteessa samanlaisia kuin maanpäällisissäkin, mutta niiden 

vaikutukset ovat poikkeavia. Onnettomuudet ovat kuitenkin maan alla varsin harvinai-

sia. Todennäköisiin häiriöihin, kuten sähkökatkoksiin tai hissien toimimattomuuksiin, 

varaudutaan riittävin varajärjestelmin. Suurimmat riskitekijät maanalaisissa tiloissa ovat 

tulipalo, vesivuoto ja niiden seurannaisvaikutukset (Maanalaisten toimintojen yleinen 

turvallisuusselvitys 2006: 10, 20). 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on avainroolissa, kun pohditaan riskien minimointia. 

Palo- ja pelastusturvallisuuden suunnittelussa on huomioitava eri järjestelmien vaatimat 

tilavaraukset ja supistettava maanalaisten tilojen ketjuuntumisen vaikutukset riittävällä 
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osastoinnilla. Rakennussuunnitteluvaiheessa määritetään poistumisteiden, sammutus-

laitteistojen ja savupoiston kapasiteettien riittävyydet. Pelastusturvallisuus vaatii myös 

yksilöllisen osoitteen tai tunnistetiedon kaikille maanalaisille tiloille. (Maanalaisten toi-

mintojen yleinen turvallisuusselvitys 2006: 20–26, 44.) 

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen mukaan (Pitkänen 2016: 13) maanalainen ope-

ratiivinen toiminta ja sen johtaminen ovat erittäin haasteellisia kohteiden suuren luku-

määrän ja niiden erityispiirteiden vuoksi. Pitkänen toteaa esitelmässään, että kohteiden 

yksityiskohtien muistaminen on lähes mahdotonta, ja siksi johtamisen tueksi on laadittu 

erilaisia muistikortteja, menettelytapoja ja karttoja. Länsimetron rakennusvaiheen tie-

tomallia (BIM, Building Information Model) on hyödynnetty karttaharjoituksissa ja koh-

teeseen tutustumisessa, ja pelastuslaitoksella onkin muutama ohjelmistolisenssi mallin 

käsittelemiseksi (Rantanen 2018). 

Tulipalosta johtuvissa poistumistilanteissa ihmisen on havaittu noudattavan tiettyjä 

käyttäytymismalleja. On tunnistettu, että ihminen kokee palon alkuvaiheessa epätietoi-

suutta, joka johtuu tulipalosta saatavan informaation epämääräisyydestä. Tällöin henki-

löt saattavat ryhtyä selvittämään uhan laatua ja luonnetta. Tässä mallissa ihminen toi-

mii roolikäyttäytymismallinsa mukaisesti, ja hänen käyttäytymistään ohjaavat ne roolit, 

jotka olivat voimassa ennen poistumistilannetta. (Hostikka ym. 2005: 99.) 

Toinen havaittu käyttäytymismalli on pitäytyminen tutussa ja turvallisessa ympäristössä 

ja toiminnassa. Tällöin on hyvin tyypillistä, että ihminen poistuu sitä samaa reittiä kuin 

aikaisemminkin on tottunut tekemään. Tällöin henkilöllä saattaa jäädä huomioimatta 

lyhyempi pelastusreitti tai hätäuloskäynti pois maan alta. On myös havaittu, että ihmi-

nen pyrkii siirtymään läheistensä tai tutun ryhmän kanssa pois tilasta ja että etenkin 

perheen merkitys korostuu hätätilanteissa. (Hostikka ym. 2005: 99; Korhonen 2016: 

10.) 

Yleinen käsitys on, että ihmisellä olisi taipumus mennä paniikkiin tulipalotilanteissa. 

Useat tutkijat ovat kuitenkin osoittaneet, että epäjohdonmukainen käyttäytyminen on 

paljon luultua harvinaisempaa. Oikein informoituina ihminen pystyy toimimaan järke-

västi, ja pikainen poistuminen vaara-alueelta on tarkoituksen mukaista toimintaa (Hos-

tikka ym. 2005: 100; Korhonen 2016: 7). 
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Erityispiirre maanalaisista tiloista poistumiselle on maanalaisen tilan vaikea hahmotta-

minen, koska tilaa ei voi nähdä ulkoapäin. Tällöin tilan keskinäisten yhteyksien ja kulku-

reittien ymmärtäminen on vaikeaa. Lisäksi maan alla suunnistaminen on hankalaa ik-

kunattoman tilan vuoksi ja ihminen saattaa kärsiä ahtaan paikan kammosta. (Hostikka 

ym. 2005: 100.) 

6 Tiedon kerääminen ja mallintaminen 

6.1 Tiedon keräämisen menetelmistä 

Kuntien maanalaiset paikkatiedot koostuvat tällä hetkellä valtaosin kaksiulotteisesta 

(2D) tiedosta ja vain osasta maanalaisia tiloja. Maanalaiset tilat -kuntaselvityksestä 

(Jokela & Luokkala 2018: 1) ilmenee, että monet haastatelluista suurista kunnista il-

moittivat kartoittavansa lähinnä suuria ja uusimpia kohteita kuten parkkihalleja. Esimer-

kiksi suoraan rakennusten alla olevia kellaritiloja ei juurikaan kartoiteta. 

Kohteen rakennustavalla on myös merkitystä kartoitukseen ja aineistoon: kallioperään 

louhitut tilat kartoitetaan todennäköisesti kattavammin kuin muut maan alle rakennetut 

tilat. Nämä kallioperään poraamalla tehdyt tilat mitataan yleisesti louhinnan uloimpien 

reunojen mukaan. Mittaus- ja mallintamiskäytännöissä on kuitenkin kirjavuutta eikä 

yhteisiä sääntöjä ole olemassa. 2D-muodossa oleva tieto voi olla tuotettu joko maan-

alaisen tilan sisäpinnan tai ulkopinnan mukaan, mutta usein aineistosta puuttuu tämä 

tieto. Sijaintitarkkuus voi olla myös epävarma, mutta tämäkään tieto ei välttämättä il-

mene aineiston ominaisuus- tai metatiedoista. (Jokela & Luokkala 2018: 1.) 

Kuntien asiantuntijoiden mukaan myös maanalaisten tilojen korkeustietojen esittämi-

sessä on eroavaisuuksia. Korkeus saattaa olla ilmoitettu korkeuspistein, jotka on kartoi-

tettu tasaisin välimatkoin lattia- ja kattopinnasta. Tässä voi tulla ongelmia, jos pintojen 

muodot vaihtelevat korkeuspisteiden välillä. Toinen tapa on mitata epäsäännöllisin vä-

limatkoin lattiatason ja katon korkeuspisteiden välillä, mutta tiedon tarkkaa esittämista-

paa ei ole sovittu missään määräyksissä. (Jokela & Luokkala 2018: 1.) 

Nykyään kunnat saavat jonkin verran kolmiulotteista (3D) maanalaista aineistoa hyö-

dynnettäväksi. Tieto tulee yleisesti maanalaisen tilan rakennuttajalta pistepilviaineisto-

na, jossa jokaisella pisteellä on oma XYZ-koordinaattinsa, heijastuvuusarvonsa (inten-
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siteetti) ja väriarvo, mikäli käytetään kameraa keilauksen apuna. (Jokela & Luokkala 

2018: 2, 6–7.) Tämä tieto tuotetaan laserkeilaimella, jossa laite lähettää lasersignaalin 

ja paluusignaalista saadaan koordinaattiarvo ja intensiteetti. Intensiteetti määrittyy si-

ten, että tumma pinta heijastaa huonommin kuin vaalea pinta. Laserkeilain toimii myös 

pimeässä, joten aina ei välttämättä tarvita valoa mittausten tekemiseen. Tällöin kame-

ran käyttö on kuitenkin rajoitettua, ja pistepilvelle ei välttämättä saada väriarvoja. Kei-

lainten mittausetäisyydet alkavat noin 30 senttimetristä ulottuen aina yli 300 metriin 

saakka. 

Toinen ja yleisin tapa on lisätä korkeustieto 2D-mallille joko tilan katto- tai lattiapinnan 

mukaan. Tällaisella menetelmällä tuotettu paikkatieto on kuitenkin enemmän niin sa-

nottua 2,5D-mallia kuin 3D-mallia, eikä kaikkia 3D-maailman hyötyjä voida hyödyntää. 

Lisäksi tieto tuotetaan usein CAD-ohjelmistoilla (Computer Aid Design), joilla pystytään 

mallintamaan fyysiset ulottuvuudet, mutta ominaisuustietojen lisääminen on vajavai-

sempaa. (Jokela & Luokkala 2018: 2.) 

Vanhempien jo olemassa olevien kohteiden osalta ensisijainen tiedontuottamistapa on 

rakennuspiirustusten digitointi. Tämä menetelmä soveltuu vain niihin tapauksiin, johon 

on haettu rakennuslupaa. Esimerkiksi salassa pidettäviin viranomaisten rakennushank-

keisiin ei haeta, eikä ole tarvetta hakea normaaleja julkisen rakentamisen mukaisia 

lupia (Lahti 2017: 36). Digitoinnissa syntyvän aineiston geometrinen tarkkuus on myös 

heikko verrattuna esimerkiksi laserkeilauksella tuotettuun aineistoon. 

Tilassa liikkuvalle on hankalaa, jos tilaa ei ole kartoitettu sen sisustamisen jälkeen. Kar-

toitettu tieto on useasti vain louhitun tilan ulkopinta, eivätkä siinä näy mahdollisesti alas 

lasketut katot, osastoinnit, putkistot, kuilut, portaikot tai vastaavat myöhemmin rakenne-

tut osat. Esimerkiksi väestönsuojatilojen digitaalista mallinnuksista tulisi nähdä edellä 

mainittuja tietoja, jotta tilan käyttöönoton valmisteluja ja koulutuksia voitaisiin suorittaa 

jo ennakkoon ennen tilaan siirtymistä. Myös erilaisissa pelastustehtävissä olisi ensiar-

voisen tärkeää tutustua tilaan ennakkoon sen todellisen rakenteen mukaisesti. 
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6.2 3D-kaupunkimalli 

3D-kaupunkimallilla pystytään esittämään spatiaalista tietoa kaupunkialueilta. Tämä 

digitaalinen kolmiulotteinen malli koostuu tyypillisesti kaupunkialueen kohteista, kuten 

rakennuksista, maastosta, kasvillisuudesta ja infrastruktuurista. 

Kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen perustuvat tänä päivänä yhä useammin kolmi-

ulotteisiin suunnitelmiin. Suomessa näitä mallinnuksia tehdään esimerkiksi avoimilla 

tietomalleilla kuten rakennusten tietomallistandardi IFC:llä (Industry Foundation Clas-

ses), Suomen infrarakentamisen tietomallistandardi IM3:lla (Inframodel 3) ja 3D-

kaupunkimallistandardi CityGML:llä. Näiden lisäksi on käytössä useita valmistajakoh-

taisia suljettuja tietomalleja. Suomessa tietomallit nähdään osana eritasoista suunnitte-

lua aina yksityiskohtaisesta rakennussuunnittelusta laajojen alueiden kaavasuunnitte-

luun kuvan 5 mukaisesti. (Kaupunkimallinnuksen ohjekirja 2019.) 

 

Kuva 5. Tietomalleja suunnittelun eri tasoilla (Savisalo 2014). 

Kolmiulotteiset kaupunkimallit voidaan jakaa karkeasti geometrisiin ja semanttisiin mal-

leihin. Geometrinen malli ei sisällä ominaisuustietoa, kun taas semanttisessa mallissa 
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ominaisuustietosisältö mahdollistaa niiden käytön visualisoinnin lisäksi esimerkiksi eri-

laisissa sovelluksissa sekä suunnittelu- analysointi- ja simulaatiokäytössä. Tällaisia 

sovelluksia ja käyttötarpeita ovat tyypillisesti mobiilisovellukset, pelit, kaupunkisuunnit-

telutoiminnot sekä onnettomuussimulaatiot. (Döllner ym. 2006: 107; Liukkonen 2015: 

21.) 

Semanttinen 3D-kaupunkimalli (kuva 6) on enemmän kuin pelkkä kolmiulotteinen kuva, 

ja se koostuukin geometristen ja graafisten ominaisuuksien lisäksi ontologisesta raken-

teesta, joka muodostuu temaattisista luokista, ominaisuuksista ja niiden keskinäisistä 

suhteista. Semantiikka tarkoittaa, että geometrian lisäksi kaupunkimallin kohteiden 

ominaisuustiedot ja niiden väliset suhteet on myös kuvattu, ja se mahdollistaa yksittäi-

senkin rakennuksen pilkkomisen pienempiin kuvattaviin osiin esimerkiksi seinä- ja kat-

tomateriaalien luokkien avulla. Kaupunkimalleille voidaan siten tehdä kyselyitä ominai-

suustietojen perusteella, kuten Kuinka monta palopostia on tunneliosuudella? tai Pal-

jonko on tietyn tyyppisen seinämateriaalin yhteispinta-ala? (Kolbe ym. 2009: 265.) 

 

Kuva 6. Helsingin kaupunkimalli. (Helsingin 3D-kaupunkimallit 2019). 
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On tärkeää pohtia, minkälaista tietoa käyttää eri tarkoituksiin. Ennen 3D-kaupunkimallin 

tuotantoa on ymmärrettävä sen mahdollinen lisäarvo 2D-paikkatietoon verrattuna, mut-

ta on myös huomioitava sen tuottamisen haasteellisuus. Tulevaisuudessakaan 3D-

aineisto ei todennäköisesti kokonaan korvaa 2D-paikkatietoaineistoa. Kaksiulotteiselle 

aineistolle on käyttöä etenkin karttaesityksissä ja tukemassa kolmiulotteista dataa. Yk-

sityiskohtaisesti mallinnettu kolmiulotteinen tieto mahdollistaa esimerkiksi tarkemmat 

analyysit, mutta tällaisen tiedon kerääminen vie paljon enemmän aikaa ja sen tuotan-

toprosessi maksaa huomattavasti enemmän kuin kaksiulotteisen paikkatiedon tuotanto. 

(Jokela & Luokkala 2018: 6; Liukkonen 2015: 46–47.) 

6.3 Rakennuksen tietomalli (BIM) 

Rakennuksen tietomallilla (BIM) on alun perin tarkoitettu rakennuksen 3D-mallia, jossa 

on yksityiskohtaista tietoa rakennuksesta. Nykyajan tietomalli on käsitteenä monipuoli-

sempi, ja sen käytöllä voidaan hallita rakennuksen ja rakennusprojektin koko elinkaa-

ren aikaisten tietojen kokonaisuutta digitaalisessa muodossa. Rakennusvaiheen tieto-

mallintamisen tavoitteena on parantaa suunnittelun laatua ja tehostaa tiedonsiirtoa pro-

jektin osapuolten kesken kohteen kolmiulotteisen tarkastelun avulla. (Technical Vision 

2019.) 

Tietomallia päivitetään rakennustyön edetessä ja siihen tallennetaan yksityiskohtaista 

tietoa taloteknisistä ratkaisuista. Tietomalli on siis oikein ylläpidettynä reaaliaikainen 

mallinnus, ja rakennustyön päättyessä siinä on esitettynä toteutuneet rakenteet. Tätä 

lopputulosta nimitetään toteumamalliksi. Tietomallin ylläpito jatkuu rakennuksen käytön 

aikana niin, että se vastaa käytön tilannetta mahdollisimman kattavasti ja ajantasaises-

ti. 

BIM-mallien muotona on yleisesti tietomallistandardi IFC (Industry Foundation Clas-

ses). Se on monipuolinen semanttinen tietomalli, joka on tarkoitettu yksittäisien raken-

nuksien 3D-mallintamiseen, ja se mahdollistaa rakennuksen ja sen rakenteiden tarkan 

kuvaamisen. Tämä avoimen tietomallistardardin on kehittänyt BuildingSmart, joka on 

kansainvälinen, rakennusalan ohjelmistojen ja tiedonsiirron kehittämistä edistävä orga-

nisaatio. (Kolbe 2009: 274; Liukkonen 2015: 42.) 
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BIM-mallinnus on muuttanut rakentamisen suunnittelua, itse rakennusprosessia ja ra-

kennuksen käytön seurantaa. Kannattavuuden parantuminen, kustannusten alentumi-

nen, parempi ajankäytön hallinta ja asiakassuhteen kehittyminen ovat merkkejä raken-

nuksen tietomallinnuksen vaikuttavuudesta (Azhar ym. 2012: 25). 

Yhtenä esteenä BIM-mallien hyödyntämiselle on tekijänoikeuskysymykset. Azharin ym. 

(2012: 24–25) mukaan riskinä on, että BIM-tietojen omistajuutta ei ole määritelty ja 

siten tekijänoikeudet määrittyvät tuottajien mukaan. Lisäksi jos mallin määrittelyssä on 

käytetty patentoituja ratkaisuja, näiden patenttien haltioiden omistamaa tietoa on suo-

jattava. Tietomallia saattavat myös hyödyntää muut tahot kuin mallin tuottaja ja sen 

ylläpitäjä, ja se edellyttää usein neuvotteluja korvauksista (Liukkonen 2015: 24). 

Muiksi haasteiksi BIM-mallien hyödyntämissä Azhar ym. (2012: 24–25) mainitsevat 

käyttöönoton korkeat kustannukset, rakentamisprosessin osallistujien vastustuksen, 

puutteelliset työprosessit ja mallinnusstandardit, henkilöstön osaamisvajeet sekä tieto-

järjestelmien yhteensopimattomuudet. 

6.4 CityGML-kaupunkimallistandardi 

CityGML on avoin kansainvälinen standardi, joka mahdollistaa kaupunkiympäristön 

topografisten kohteiden geometristen, topologisten, semanttisten ja visuaalisten omi-

naisuuksien määrittelyn viidellä eri tarkkuustasolla (Level of Detail, LOD). CityGML on 

Open Geospatial Consortiumin (OGC) hyväksymä ja ylläpitämä tietomalli, ja se perus-

tuu useisiin ISO 19100 -luokan, OGC:n, World Wide Web Consortiumin (W3C), Web 

3D Consortiumin ja Organization for the Advancement of Structured Information Stan-

darsin (OASIS) standardeihin. Malli perustuu XML-pohjaiseen Geographical Markup 

Language 3 (GML3) -kieleen, joka on OGC:n hyväksymä kansainvälinen standardi 

spatiaalisen tiedon esittämiseen. (Liukkonen 2015: 28; OGC City Geography Markup 

Language (CityGML) Encoding Standard 2012: xiv, 25.) 

Tietomalli ei rajoitu vain rakennuskohteisiin, vaan se kuvaa kaikkea kaupunkiympäris-

töä eri temaattisissa osissa eli moduuleissa. CityGML koostuu ydin- ja laajennosmo-

duuleista, joista ydinosassa ovat tietomallin peruskäsitteistö ja -osat, ja laajennososat 

käsittävät 3D-kaupunkimallin temaattiset alueet (kuva 7). CityGML-tietomallin vahvuu-

tena on, että kaupunkimallitoteutusten ja -sovellusten ei tarvitse sisältää kaikkia tieto-
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mallin moduuleita, vaan osia niistä aina tarpeen mukaan (Kolbe ym. 2009: 268; Liuk-

konen 2015: 30). 

 

Kuva 7. CityGML-tietomallin moduuliosat (OGC City Geography Markup Language (CityGML) 
Encoding Standard 2012:19). 

Geometriassa CityGML-tietomalli hyödyntää muuten GML3:n rakennetta ja ominai-

suuksia, mutta poikkeaa yhdeltä osalta: CityGML:ssä voidaan esittää kohteita vain li-

neaarisella esitystavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaaret esitetään suorina 

viivoina. Tällä pyritään varmistamaan yhteensopivuus useissa tietojärjestelmissä, sillä 

osassa paikkatietojärjestelmistä ei ole tukea kaarigeometrioille. (Arroyo Ohori ym. 

2018: 4: Kolbe 2009: 21–22; Liukkonen 2015: 31.) 

CityGML:ää ei ole optimoitu visualisointia varten, koska se on luotu yhdistämään geo-

metria ja semantiikka toisiinsa yhdessä ja samassa tietomallissa. Siksi se olisikin näh-

tävä enemmänkin monipuolisena ja täydellisenä lähtötieto- ja tiedonsiirtomallina, josta 

voidaan tuotteistaa 3D-kaupunkimallivisualisointeja kevyemmillä, kuten X3D-, VRML-, 

KML- tai COLLADA -standardeilla. (Arroyo Ohori ym. 2018: 4, 8–9.) 

Tietomallissa on viisi tarkkuustasoa, LOD0-LOD4 ja tarkkuustason kasvaessa esitettä-

vien geometristen ja temaattisten yksityiskohtien määrä lisääntyy (taulukko 2). Samalla 

kasvaa tallennettavan datan määrä. Kun LOD0-taso on käytännössä maastomalli, jon-

ka päällä on esitettynä ilmakuva tai kartta, LOD1-tasolla on rakennukset esitetty laatik-

komalleina. LOD1-tason kaltaiset yksinkertaiset mallit ovat käytännöllisiä laajoissa spa-
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tiaalisissa analyyseissä kuten esimerkiksi tulvamallinnuksessa. LOD2-mallissa talojen 

kattorakenteet ja niiden muodot ovat kuvattuina yleistetyillä tasolla ja mahdollistavat 

esimerkiksi auringonvalon ja varjojen simuloinnin kaupunkiolosuhteissa. LO3- ja LOD4-

tasot käsittävät arkkitehtuurillisia yksityiskohtia ja niissä on käytetty usein rakennuksen 

tietomallia (BIM) lähtöaineistona. LOD4-tarkkuustaso on yksityiskohtaisin ja se sisältää 

rakennusten sisätiloja ja kuvauksia taloteknisistä ratkaisuista. (Arroyo Ohori ym. 2018: 

5.) 

Taulukko 2. CityGML-luokittelun vahvistamattomat tarkkuusmääritykset (OGC City Geo-
graphy Markup Language (CityGML) Encoding Standard 2012: 12). 

 LOD0 LOD1 LOD2 LOD3 LOD4 

Mallin kuvaus aluemalli, mai-
semamalli 

kaupunkimal-
li, 

aluemalli 

kaupunki-
malli, 

kaupungin-
osamalli, 

projektimalli 

kaupungin-
osamalli, 
ulkoinen 

arkkitehti-
malli, 

maamerkki-
malli 

sisäinen 
arkkitehti-

malli, 
maamerk-

kimalli 

Tarkkuusaste matalin matala keskitarkka korkea erittäin 
korkea 

3D-pisteiden 
tarkkuus (si-

jainti/korkeus) 

matalampi 
kuin LOD1:ssä 

5/5 m 2/2 m 0.5/0.5 m 0.2/0.2 m 

Yleistys suuri yleistys kohteet yleis-
tettyinä laa-

tikkoina  
> 6*6 m/3 m 

kohteet 
yleistetyillä 
yksityiskoh-

dilla  
> 4*4 m/2 m 

todelliset 
rakennukset 
 > 2*2 m/1 m 

todelliset 
rakennuk-
set ja sisäi-
set raken-
teet huo-
mioituina  

Rakennukset 
rakenteet 

ei ei yleistetyt 
rakenteet 

tarkat ulkoi-
set rakenteet 

tarkkojen 
ulkoisten 
rakentei-

den 
lisäksi 
myös 

sisäiset 
rakenteet, 

kuten 
huoneet 

Rakennuksen 
kattorakenne 

ei tasainen yleistetty todellinen todellinen 

Räystäät ei* ei kyllä, jos 
tiedossa 

kyllä kyllä 

Kaupunkika-
lusteet 

ei tärkeimmät 
kohteet 

kohteet 
yleistettyinä 

todelliset 
mallit 

todelliset 
mallit 

Kasvillisuus-
kohteet 

ei tärkeimmät 
kohteet 

korkeammat 
kuin 6 m 

korkeammat 
kuin 2 m 

todelliset 
mallit 

Kasvillisuus-
alueet 

ei > 50*50 m > 5*5 m < LOD2 < LOD2 
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* HUOM! Lähteessä virhe. Sen mukaan räystäät kuvattaisiin tasolla LOD0. 

Tällä hetkellä uusin käytössä oleva CityGML-versio on 2.0, joka on yhteensopiva versi-

on 1.0 kanssa. CityGML 3.0:n suunniteltu valmistumisaika oli keväällä 2019 (Kutzner & 

Kolbe 2018: 838), mutta se on edelleen kehitteillä. Versiossa 2.0 on huomioitavaa, että 

siinä uusina temaattisina kohteina ovat sillat ja tunnelit, joita ei ollut vielä versiossa 1.0. 

Nämä kohteet voidaan kuvata LOD-tasoilla 1–4, ja niillä on sama rakenne kuin esimer-

kiksi rakennus- ja siltamalleilla (kuva 8). 

 

Kuva 8. Maanalaiset tilat LOD-tasoilla 1–4 (Gröger & Plümer 2012).  

Tunnelit voidaan esimerkiksi pilkkoa osiin, tunnelin sisäpinnan aukot ja ovet voidaan 

luokitella semanttisiksi kohteiksi, ja tunneliin sijoitetut laitteistot, kuten ilmanvaihtoko-

neet tai palopostit sekä muut sen sisäpinnoilla olevat elementit voidaan esittää erillisinä 

kohteina. Maanalaisten tilojen sisätilojen yksityiskohtaiset elementit ja tekniset ratkaisut 

esitetään vain LOD-tasolla 4. Taulukossa 3 on kuvailtu kohteiden esittäminen eri LOD-

tarkkuustasoilla. 
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Taulukko 3. CityGML:n tunnelimallin semanttiset teemat ja niiden esittäminen eri tarkkuus-
tasoilla (OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard 
2012: 87).  

Geometrinen / semanttinen teema LOD1 LOD2 LOD3 LOD4 

Tunnelin kuoriosan tilavuus X X X X 

Tunnelin kuoriosan pinta X X X X 

Tunnelin sijoittuminen maastomalliin X X X X 

Tunnelin kuoren kaariosa  X X x 

Tunnelin eri osat X X X X 

Katto- ja lattiapinnat  X X X 

Tunneliin liittyvät ulkoiset osat (esim. portaat)  X X X 

Ovet, ikkunat   X X 

Tunnelin sisätila     X 

Tunnelin sisustus ja tekniset laitteistot    X 

Esimerkiksi Helsingin kaupunki mallintaa maanpäällisiä kaupunkirakenteita CityGML-

tietomallimuotoon, ja se sisältää kaikki Helsingin kaupungin alueella olevat rakennukset 

enintään LOD2-tasoisina. Helsinki myös jakaa tätä tietoa avoimesti joko teksturoituna 

tai ilman tekstuuria. (Helsingin 3D-kaupunkimallit 2019.) 

6.5 Maanalaisen paikkatiedon mallintaminen Suomessa 

Nykyiset mallintamisperiaatteet Suomen suurimmissa kunnissa perustuvat siihen, että 

maanalaista tietoa käytetään 2D-muodossa lähinnä kartantuotannossa ja karttaesityk-

sissä. Tähän paikkatietoon on lisätty usein korkeustieto, jos tällainen tieto on saatavis-

sa. Tämän hetken yleisin mallintamisen tuotantotapa on pistepilviaineistojen muok-

kaaminen kuori- eli mesh-malleiksi. Siinä miljoonat pisteet käsitellään ja muutetaan 

yksinkertaisimmiksi pinnoiksi, joita on sitten helpompi ja kevyempi käsitellä eri tietojär-

jestelmissä ja ohjelmistoissa. Nämä kuorimallien yksityiskohdat riittävät tarpeeksi hyvin 
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kuntien tarpeisiin. Pistepilvien tuottaminen malleiksi on nykyisin jo suhteellisen edullista 

ja helppoa, ja sen vuoksi niiden suosio kasvanut viime vuosina merkittävästi. Niiden 

etuna on myös realistinen visuaalinen esitysmuoto, sillä kamerakuvaus antaa niille liki 

todellisuutta vastaavan ulkoasun. (Jokela & Luokkala 2018: 2, 4.) 

Toinen tapa mallintaa mesh-mallien ohella on tilan esittäminen poikkileikkaussarjoina. 

Siinä maanalaiset tilat näytetään 2D-leikkausten sarjana, jossa poikkileikkausten väli 

voi olla esimerkiksi 1 metri. Tässä menetelmässä huonona puolena on kuitenkin se, 

että poikkileikkausten välisestä ulottuvuudesta ei ole mitään tietoa ja jotta geometria 

saadaan kuvattua, joudutaan poikkileikkauksia tallentamaan hyvin tiheästi. Näistä poik-

kileikkaussarjoista muodostetaan mesh-mallit, sillä ne eivät muuten visuaalisesti näyt-

täisi jatkuvilta pinnoilta. (Jokela & Luokkala 2018: 2.) 

BIM-malleilla (Building Information Model) esitetyt suunnitelmamallit tai as-built -

toteumamallit (rakennettu malli) eivät ole vielä kovin yleisiä maanalaisten tilojen paikka-

tietojen muodostamisessa. Joissakin kunnissa näitä tuotteita on pystytty hyödyntämään 

ja nämä menetelmät nähdäänkin yhtenä suurimpina tulevaisuuden tuotantotapoina. 

Selvityksessä kuitenkin korostetaan, että toteumamallit ja pistepilviaineistot ovat pa-

remman geometrian ansiosta arvokkaampia kuin suunnitelmamallit. Lisäksi toteuma-

malleissa on huomioitu rakennusvaiheessa tehdyt muutokset. Kunnat tarvitsisivat omis-

tamistaan maanalaisista tiloista hyvin tarkat ja todenmukaiset mallit tilojen ylläpidon 

suunnitteluun ja toteutukseen. (Jokela & Luokkala 2018: 2, 6.) 

Visualisoinnissa on pyritty huomioimaan maanpäällisten ja maanalaisten tietojen mah-

dollisimman selkeä yhdenaikainen esittäminen, ja tästä syystä tietoa on saatettu mallin-

taa osissa. Myös käytettävien ohjelmistojen rajoituksista johtuen voidaan joutua keino-

tekoisiin ja kirjaviin paikkatiedon osituskäytäntöihin. Osituksella tarkoitetaan tässä yh-

teydessä sitä, että esimerkiksi maanalainen, yhteiskäytössä oleva autohalli jaetaan 

pienempiin osiin, jotta jokaiselle kiinteistölle tai rakennukselle pystytään tallentamaan 

tieto siihen kuuluvasta maanalaisesta osasta. Tällainen jakaminen vaikeuttaa huomat-

tavasti mallintamista nykyisin käytettävissä olevilla ohjelmistoilla. (Jokela & Luokkala 

2018: 4.) 

Osittaminen nähdään kuitenkin tärkeänä menetelmänä paremman aineiston tuottami-

sessa. Menetelmän vaikeutena ovat kirjavat säännöt sekä ohjeet ja myös erilaiset so-

veltamistilanteet asettavat vaatimuksia tuotantoprosessille. Maanalaiset tilat -
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kuntaselvitystyössä haastatellut kunnat kannattavat ajatusta, että osittaminen tehtäisiin 

vain kohteille, joissa siitä saataisiin todellista hyötyä (Jokela & Luokkala 2018: 8). Ky-

symykseksi nousee, miten tämä hyöty arvioidaan ja mitataan kussakin tapauksessa? 

Haastateltujen kuntien mukaan maanalainen tieto tulisi mallintaa vähintään CityGML-

mallinnusmuodon LOD1-tasoa vastaavaksi ”sokeripalamalliksi”. Lisäksi olisi huomioita-

va tunneleiden mallintamisessa myös sisäpintojen geometriatiedot. Tärkeintä olisi kui-

tenkin tietää, mitkä pinnat kohteesta ovat mallinnettuina, eli onko pinta esimerkiksi tun-

nelin louhittu pinta vai betonoidun kuoren sisäpinta (Jokela & Luokkala 2018: 8). 

Jos maanalaisten tilojen mallinnus jää yleisesti LOD1-tasolle, tämä palvelee lähinnä 

maantieteellisesti laajempien analyysien tekemistä ja laskentaa. Sen sijaan esimerkiksi 

maanalaisessa tilassa liikkumista simuloivat ohjelmistot eivät hyödy näin karkean tason 

mallinnuksesta. On kuitenkin todennäköistä, että kunnat eivät tuota itse ollenkaan 

maanalaisten tilojen sisätilojen mallintamista, koska siinä kustannusten nähdään ole-

van huomattavasti hyötyjä suurempia. Haastattelujen mukaan kunnat jättävät tämän 

toiminnan yksityisen sektorin yritystoiminnaksi (Jokela & Luokkala 2018: 8). Tämä sisä-

tilatieto olisi ensiarvoista turvallisuusviranomaisille, sillä sen avulla pystyttäisiin määrit-

tämään muun muassa liikkumismahdollisuudet tilassa, mahdolliset esteet tai tulipalojen 

etenemissuunnat maanalaisissa rakenteissa. 

6.6 Tiedon keräämisen ja hyödyntämisen haasteita 

Mallintamisohjeissa ja -säännöissä nähdään yleisesti parantamisen ja selventämisen 

tarvetta. Nykyiset mallintamiskäytännöt vaihtelevat kuntien välillä ja jopa kuntien sisäl-

lä, koska luokittelumenetelmät saattavat olla riippuvaisia myös tuotantohenkilöstöstä 

kunnollisten ohjeiden puuttuessa. Ohjeiden laadintaa vaikeuttaa se, että maanalaisia 

tiloja on kuitenkin varsin vähän, eikä ole siten mielekästä sijoittaa resursseja ohjeistuk-

sen laadintaan. Ajanmukaiset ohjeistukset ja yhtenäiset määritelmät nähdään kuitenkin 

tulevaisuuden toiminnan kannalta tärkeänä, sillä ne vähentävät epäselviä tulkintoja ja 

parantavat aineistotuotantoa. (Jokela & Luokkala 2018: 3–4.) 

Teknisesti maanalaisten tilojen tietomallien tuottaminen eri lähtöaineistoista on mahdol-

lista mutta haastavaa. Liukkonen (2015: 42–45) on diplomityössään analysoinut IFC-

standardin mukaisen rakennusten tietomallin (BIM), paikkatietokantojen tietomallien 
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(GIS) ja kaupunkimallistandardi CityGML:n suhdetta. Liukkonen toteaa, että nämä kol-

me tietolähdettä toimivat toistensa tukena ja apuna, kun tuotetaan tietomallipohjaista 

suunnittelua ja yhdistetään eri lähtöaineistoja. Kuitenkin esimerkiksi BIM- ja GIS-

tietomallit on kehitetty palvelemaan eri vaatimuksia ja tarkoituksia, joissa on käytössä 

toisistaan poikkeavat teknologiat, standardit ja määritelmät. Tästä syystä tekniset es-

teet hankaloittavat automaattisten muunnosten toteuttamista eri standardien välillä. 

Maanpäällisten ja maanalaisten paikkatietojen yhdistämisen vaikeuksina pidetään ku-

vaustekniikan yhteensopimattomuuksia eri tietojärjestelmissä ja esitysten näkymissä 

(Jokela & Luokkala 2018: 3). Haasteena on, miten pystytään kuvaamaan maanalaiset 

osat yhdessä maanpäällisen tiedon kanssa niin, että näkymä on selkeä ja luettava. 

Käytännössä näissä tapauksissa vaatimuksina ovat tiedon esittäminen kolmiulotteisesti 

ohjelmistojen näkymissä ja käyttäjän samanaikainen mahdollisuus käsitellä tietoa joko 

maanalaisten tietojen kanssa tai ilman niitä. Tällaiset vaatimukset asettavat turvalli-

suusviranomaisten käyttämät johtamisjärjestelmät ja -ohjelmistot tiukan haasteen 

eteen, sillä samassa näkymässä pitää pystyä hallitsemaan monia muita johtamisen 

kannalta välttämättömiä tietoja. 

Myös tiedon määrä ja suuret tiedostokoot asettavat jo tällä hetkellä rajoituksia paikka-

tietoaineistojen käyttöön. Laserkeilauksen pistepilvet ovat massiivisia, eikä niitä ole 

helppoa hyödyntää edes paikkatieto-ohjelmistoissa, jotka on suunniteltu tällaiseen ai-

neiston käsittelyyn. Turvallisuusviranomaisten tietoverkoissa toimivat johtamisjärjes-

telmäohjelmistot on rakennettu selvästi kevyemmän tietomassan käyttöympäristöiksi. 

Osoitetietojen kehittäminen on nostettu yhdeksi valtakunnalliseksi kehittämiskohteeksi 

paikkatietojen parantamisessa. Niiden valtakunnallinen yhtenäisyys, hyvä laatu ja saa-

tavuus takaavat paremman sisäisen turvallisuuden (Paikkatietopoliittinen selonteko 

2018: 23). Maanpäällisten rakenteiden sijaintitiedot ja sisäänkäyntien tunnukset ovat 

ensisijaisia osoitteistojen parantamiskohteita, mutta myös maanalaisissa kohteissa on 

havaittu puutteita. Osoitetietojen määritys nähdään merkittävän tärkeänä asiana 

maanalaisissa tiloissa, ja sen tulisi perustua yhteisiin sääntöihin siten, että kaikille koh-

teille tulisi vähintään yksi osoite maanpäällisen katuverkon osoitetietojen mukaisesti. 

Maan alla oleville kulkupisteiden ja tunneliverkostojen osoitteille sekä maan alla sijait-

sevien palveluiden käyntiosoitteille nähdään myös tarvetta myöhemmässä vaiheessa, 

mutta on myös kyseenalaistettu, onko näin tarkkojen tietojen ylläpito ollenkaan kuntien 

tehtävä (Jokela & Luokkala 2018: 9–10). 
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Maanalaiset mallit nähdään tulevaisuudessa osana kaupunkimallien kokonaisuutta, 

joissa on tällä hetkellä esitettyinä lähinnä maanpäällisiä rakenteita. Kunnat visioivat 

laajentavansa nykyisiä malleja rakennusten maanalaisilla kerroksilla ja muilla kaupun-

kien maanalaisilla rakenteilla. Maanalaiset tilat -selvitystyön kyselyn perusteella kunnat 

näkevät vain vähän mahdollisuuksia jo olemassa olevien maanalaisten tilojen mallin-

tamiselle. Kartoitustyö siis lähinnä kohdistuisi vain uudisrakentamiseen. (Jokela & 

Luokkala 2018: 6.) Tämä olisi hankala asia käyttäjille ja asiakkaille, sillä se tarkoittaisi, 

ettei maanalaisia tiloja saataisi kartoitettua tasalaatuisesti, yhtenäisesti eikä kattavasti. 

6.7 Helsingin kaupungin paikkatiedot maanalaisista tiloista 

Maankäytön suunnittelu ja rakentamispalvelut ovat tärkeitä maanalaisten paikkatietojen 

ja paikkatietopalveluiden asiakkaita Helsingissä. Tämän hetken maanalaisten paikka-

tietotuotteiden tietosisältö riittää kohtuullisesti täyttämään nämä asiakastarpeet, eikä 

kyseisten paikkatietojen mittava kehittäminen tai parantaminen ole suunnitelmissa. 

Henkilöstöresursseja on kaupunkimittauspalveluissa rajallisesti, ja niitä kohdennetaan 

ensisijaisesti muihin toimintoihin kuin maanalaisten tilojen kartoittamiseen. (Tolkki 

2018.) 

Helsingin kaupunki tuottaa maanalaisia paikkatietoja erilaisilla menetelmillä, mutta ei 

suorita itse maanalaisia mittauksia. Uudisrakentamisessa rakennuttajat tuottavat pää-

sääntöisesti laserkeilausaineiston louhituista ja rakennetuista tiloista, ja nämä laserkei-

laustuotteet ja -tiedot ovat Helsingin kaupungin käytettävissä. Toinen laadullisesti var-

mistettu tapa on takymetrimittaus. Tässä menetelmässä maanalaisen tilan seinämien 

mittauspisteiden tiheys (näytteidenottotiheys) on merkityksellinen geometrian tallenta-

misessa. (Tolkki 2018.) 

Varsinaisia ohjeistuksia tai määräyksiä mitatun paikkatiedon laatuun ei ole. Laserkei-

laamalla tai mittaamalla tuotetut paikkatiedot todennäköisesti täyttävät yleiset raken-

nusmittauksen laatuvaatimukset, koska rakennusteollisuus huomioi nämä tuotannos-

saan. On kuitenkin huomioitava, että kerätty tieto on maanalaisen tilan ulkokuoresta, ja 

siten erilaisia sisätilaratkaisuja, kuten katon madaltamisia tai väliseiniä (kuva 9), ei ole 

otettu näissä rakennusmittauksissa huomioon. (Tolkki 2018; Satola 2018.) 
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Kuva 9. Yhdystunneli Helsingin yliopiston metroaseman läheisyydessä. Tunnelin katossa on 
valaistukseen ja putkistoihin liittyviä rakenteita, jotka usein ovat kartoittamatta maan-
alaisten tilojen paikkatiedoissa ja mallinnuksissa (Sumanen 2018). 

Osa vanhempien maanalaisten tilojen paikkatiedoista on muodostettu digitoimalla ra-

kennussuunnitelmia. Tämä on menetelmänä varsin nopea tuotantotapa, mutta sisältää 

riskejä etenkin tiedon sijaintitarkkuudessa ja ajantasaisuudessa. Tällä tuotantotekniikal-

la pystytään tuottamaan lähinnä 2D-aineistoa. Heikkoutena on myös suunnitelmien ja 

toteutusten mahdollisten erojen havaitseminen. Helsingin kaupungilla on myös ole-

massa joistakin kohteista paikkatietoaineistoa, jonka tuotantoa ei ole toteutettu millään 

edellä mainituista tuotantotavoista. Tällaisten kohteiden sijaintitieto on epävarma, eikä 

se perustu mitattuun tietoon. (Tolkki 2018.) 

Helsingin kaupunki kerää ja tallentaa ominaisuustietoja kaksiulotteisiin maanalaisiin 

paikkatietoihin. Tiedoista tallennetaan esimerkiksi maanalaisen tilan käyttötarkoitus, 

tunnelin numero, tunnelin tyyppi, kattorakenne, luokitteleva tieto aineiston tarkkuudesta 

ja aluemaisten kohteiden geometriatieto. Uusimmista aineistoista pyritään tallentamaan 

myös tietoa rakennusvuodesta, omistajasta ja haltijasta sekä kohteen XYZ-tarkkuudet. 

(Pehkonen 2018.) 
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Helsingin tunneliverkon sisällä ei ole pysyvää ja rakenteellista sisäistä osoitetietoa, ja 

maanalaisten paikkatietojen osoitetieto muodostuukin sisäänkäyntien ja kuilujen sijain-

neista ja niistä määräytyvistä tunnuksista. Kuiluilla on yksilöivä tunnusnumero, joka 

mahdollistaa sijainnin tarkan määrittämisen ja liittämisen maanpäälliseen osoitteistoon. 

Helsingin kaupungilla ei ole resursseja eikä suunnitelmia tunneliverkoston sisäisten 

osoitteiden määrittämiseen. Osassa teknisiä tunneleita on paalulukuja, joiden avulla 

tunnelin käyttäjä pystyy määrittämään sijaintinsa maan alla, mutta kyseisiä tunnustieto-

ja ei ole kattavasti koko verkostossa. Paaluluvut lasketaan etäisyytenä määritetystä 

pisteestä, kuten osoitenumerot kunkin kadun tai tien alkamispisteestä. Paaluluvut so-

veltuvat hyvin sijainnin ilmoittamiseen kapeilla väylillä, mutta niiden haasteena ovat 

laajemmat avonaiset maanalaiset tilat kuten pysäköintihallit, joissa tila laajenee ja pilarit 

sekä seinämät voivat muodostaa näköesteitä. (Tolkki 2018; Satola 2018.) 

Tunneliverkostossa on viittoja, joilla pyritään opastamaan tunneliverkon käyttäjää. Kui-

tenkin viitoitus on satunnaista, eikä yhtenäistä käytäntöä ole luotu pääkaupunkiseudun 

tunneleihin. Joissakin maanalaisissa tiloissa ja pysäköintihalleissa on kokeiltu maan-

pinnalla olevien katuosoitteiden ilmoittamista tunnelin katossa olevin katukyltein. Tällä 

on pyritty helpottamaan sijainnin hahmottamista maanalaisissa tiloissa. Tämän mene-

telmän havaittiin kuitenkin mahdollistavan väärän sijainnin ilmoittamisen esimerkiksi 

hätätilanteissa. (Rantanen 2018.) 

7 Tulokset 

7.1 Vastaajien käyttämiä maanalaisia paikkatietotuotteita 

Ensimmäisissä kahdessa haastattelukysymyksessä pyrittiin kartoittamaan käytössä 

olevien maanalaisten tilojen karttojen ja muiden paikkatietotuotteiden määrää ja tilan-

netta. Kysymysten avulla selvitettiin myös niiden mahdollisia puutteita. 

Pelastuslaitoksen edustajat nostivat esiin niin palotarkastuksen ja varautumisen vaati-

vat rakennuspiirustukset maanalaisista tiloista ja niiden merkityksen omassa työssään. 

Rakennustunnus (RATU) on erittäin huomattava ominaisuustieto oikean rakennuksen 

tunnistamisessa, ja se on samalla yksi osa virallista osoitetta.  Lisäksi Pelastuslaitok-

sella on päivittäisessä käytössä tilannekuvajärjestelmät, joissa ajantasainen paikkatieto 

on merkittävä tekijä. Näissä järjestelmissä paikkatieto esitetään kaksiulotteisena kuva-
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na, ja ne sisältävät myös tietoa maan alta. Pelastuslaitoksella on myös kyky tuottaa ja 

analysoida dataa paikkatiedon käsittelyyn kehitetyillä kaupallisella MapInfo-

ohjelmistolla. 

”Käytössä MapInfo ja Merlot rakennusvalvonnan tilannekuvassa.” 

”Valtakunnallinen ERICA-tilannekuvajärjestelmä on tulossa.” 

”Virka-Arska (rakennuspiirustukset) käytössä.” 

”Varautumistoiminnassa VSS-tilat pohjakuvina” 

Uusimmista sovellusalueista Pelastuslaitos toi esiin myönteiset kokemukset rakennuk-

sen tietomallin (BIM) hyödyntämisestä pelastuslaitoksen karttaharjoituksissa ja kohtee-

seen etukäteen tutustumisessa. Tietomallia on testattu Länsimetron pelastusharjoituk-

sissa. 

”Länsimetron BIM-mallia on käytetty karttaharjoituksissa ja kohteeseen tutustu-
misessa. Laitoksella muutama lisenssi BIM-mallin katseluun.” 

Poliisilla on käytössään kattavat tiedot maanalaisista tiloista ja poliisi käyttää Helsingin 

kaupungin tarjoamia paikkatietoja oman työnsä tukena. Poliisi rajasi vastauksensa tiu-

kasti eivätkä ne sisältäneet kokemuksia paikkatietojen käytöstä ja käytettävyydestä. 

”Helsingin kaupungin tarjoamat paikkatiedot ovat käytettävissä.” 

Puolustusvoimien edustajilla oli erilaisia kokemuksia ja mielipiteitä nykyisten maanalai-

sia tiloja koskevien paikkatietoaineistojen käytöstä. He kommentoivat niiden käytettä-

vyyttä ja toivat myös esiin niiden mahdollisia puutteita ja epäkohtia. Valtaosalla vastaa-

jista oli käytössään joitakin maanalaisia tiloja koskevia paikkatietoaineistoja tai kartta-

tuotteita. Näitä ei ollut kertynyt ainoastaan pääkaupunkiseudulta vaan myös laajemmin 

eri puolilta Suomea. 

”Helsingin kaupungin aineistot ovat käytössä.” 

”Käytössä on hyvin vähän paikkatietoa työn tukena.” 

”Lähinnä rakennuspiirustukset ovat käytössä.” 

”Vain 2D-vektorituotteita.” 
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7.2 Havaintoja nykyisten tuotteiden puutteista 

Vastaajat kommentoivat aktiivisesti havaitsemistaan puutteista ja muista heikkouksista 

maanalaisessa paikkatiedossa. Osa vastauksista koski jälleen maankattavaa tietoa, 

mutta tutkimuksellisesti näitä voidaan hyvin analysoida rinnan pääkaupunkiseudun 

aineistojen kanssa. Puutteet voitiin luokitella neljään ryhmään: kartta-aineiston hahmot-

tamisen vaikeuteen, sijaintitiedon puutteellisuuteen, kokonaan puuttuvaan tietoon ja 

ajallisen tarkkuuden ongelmaan. 

Vaikeudet karttavisualisoinnin hahmottamisessa 

Monikerroksisen kaksiulotteisen kartta-aineiston vaikeaa visuaalista ymmärtämistä 

kommentoitiin useassa vastauksessa. Kartan käyttäjille on vaikeaa hahmottaa nopeasti 

ja luotettavasti tunneliverkostojen vertikaalista sijoittumista toisiinsa nähden. 

”3D helpottaisi hahmottamista ja eri korkeustasojen ymmärtämistä. Tunnelit ovat 
päällekkäisiä, mutta sitä ei pysty havaitsemaan kartalta.” 

”Ei pysty hahmottamaan tilaa kolmiulotteisesti.” 

”Tilanteet usein nopeita ja karttojen tulisi olla siten helppokäyttöisiä ja ymmärret-
täviä.” 

Muutama vastaaja huomioi, että maanalaiset aineistot eivät välttämättä liity portaatto-

masti ja jouhevasti muihin paikkatietoihin. He kaipasivat käyttöönsä paikkatietokoko-

naisuuksia, joissa maanalaiset datat olisivat kytköksissä muiden aineistojen kanssa. 

Tämä ei ole varsinaisesti puute itse maanalaisessa paikkatietoaineistossa, vaan tätä 

tulee käsitellä ja pohtia tarjolla olevissa paikkatietotuotteissa ja -palveluissa. Lisäksi on 

huomioitava rajoitteet maanalaisten ja maanpäällisten paikkatietojen eri tietomallien 

yhteensovittamisessa.  

”Kokonaisuus ei selviä eli miten tila liittyy ympäröivään infraan tai maastoon.” 

Sijaintitiedon puuttuminen tai virheellinen sijaintitieto 

Osoitteiden puute ja muu sijainnin ilmoittamisen vaikeus nousivat esiin vastauksissa. 

Osa vastauksista liittyi maanalaisen toiminnan hankaluuksiin siten, että paikannusme-

netelmät ovat erilaisia kuin maanpäällisillä alueilla tai ne ovat kokonaan estyneitä. 
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”Sisätilapaikannuksen puute ja radiokuuluvuus on välillä heikko.” 

”Maanalaisen osoitteiston puute on hankalaa.” 

”Maan alla on ollut maanpäälliset tiekyltit osoittamassa sijaintia, mutta ne aiheut-
tivat sekaannusta, koska asiakkaat saattoivat ilmoittaa ne hälytyskohteen osoit-
teeksi.” 

”Paalunumerot tai vastaavat menetelmät eivät toimi osoitteina. Kansalaiset eivät 
ymmärrä lukemia. Lisäksi parkkihalleissa ei toimi mikään jononumerointi, koska 
pysäköintitila on usein leveä.” 

Lähes samaan kategoriaan liittyy virheellinen tai puuttuva sijaintitieto nykyisissä paikka-

tietoaineistoissa. 

”Kuilujen sijainteja on piilossa.” 

”Sisäänmenoaukkojen sijanneissa on epäselvyyttä.” 

Puuttuva tieto 

Vastaajat kiinnittivät huomiota myös puutteellisiin ominaisuustietoihin. 

”VSS-tilojen (väestönsuojelu) paikkamäärät puuttuvat ominaisuustiedoista.” 

”Tilavuuksien arviointi mahdotonta.” 

Osa vastaajista kiinnitti huomiota siihen, että tietoa ei ole ollenkaan tarjolla nykyisissä 

aineistoissa tai että aineistojen muoto ja tarjoama tieto on puutteellista tarpeisiin näh-

den. Vastaukset koskivat osin maanlaajuisia aineistoja, joista olisi hyötyä ja tukea toi-

mintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

”Tieto hajallaan, koska maanalaisilla tiloilla on eri omistajia.” 

”Olisi tarve oikealle paikkatiedolle.” 

”Keilausdatalle olisi käyttöä.” 

”3D-puute on merkittävä.” 

”Ei vastaa nykyisiin tarpeisiin (tarve 3D-tiedolle).” 

 



46 

 

 

Virheellinen ajanmukaisuus 

Yksi vastaajista kommentoi nykyisin käytössään olevista rakennuspiirustuksista, ettei 

ole aivan varma niiden ajantasaisuudesta. Hän kaipasi käyttöönsä sisätilakeilauksen 

perusteella tehtäviä mallinnuksia. 

”Vanhojen rakennuspiirustusten osalta on herännyt epäilys niiden paikkansapitä-
vyydestä ja mahdollisten muutosten taltioimattomuudesta.” 

Kuvassa 10 on ryhmitelty saadut kahdeksantoista vastausta neljään ryhmään ja esitet-

ty ne vastausten lukumäärän suhteen. 

 

 

Kuva 10. Käytössä olevien maanalaisten paikkatietojen tai karttatuotteiden puutteita tai ongel-
mia. (N=18) 

7.3 Maanalaisten paikkatietojen tietosisältötarve 

Haastattelukysymykseen ”Minkälaista tietoja vastaaja tarvitsee maanalaisista tiloista?” 

vastaajat antoivat runsaasti vastauksia. Osaa vastaajista auttoivat kysymyslomakkees-

sa olleet esimerkit siitä, minkälaisia tietoja ylipäätään voisi tallentaa ominaisuustiedoiksi 

osana paikkatietoja. Vastauksia luokiteltiin ja ryhmiteltiin maanalaisten tilojen ominai-

suuksien tai toiminnollisuuksien mukaan viiteen eri luokkaan. 
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Pääsy maanalaisiin tiloihin ja niissä liikkuminen 

Epävarmuus sisäänkäyntien sijainneista, sisätilarakenteiden muodoista ja niiden este-

vaikutuksista liikkumiselle sekä tiedon puute eri kulkuvälineiden käytön mahdollisuuk-

sista toistuivat useissa haastatteluvastauksissa. Vastaajat haluaisivat tietää paikkatie-

tojen avulla niin osoitetietoja tai muita sijaintitietoja sisäänkäynneille ja kuiluille. Tunne-

liverkoston minimileveydet ja -korkeudet sekä ajoneuvojen erikokoiset kääntösäteet 

rajoittavat tunnelissa operoitavan ajoneuvokaluston käyttöä, mutta tätä tietoa ei ole 

saatavilla nykyisissä maanalaisia tiloja koskevissa paikkatietoaineistoissa. 

”Maanalaisten tilojen sisäänkäynnit ja kuilujen sijainnit.” 

”Osoitetieto jokaiselle sisäänkäynnille.” 

”Maanalaisten tilojen osastoinnit ja ovien sijainnit.” 

”Kulkuyhteydet tärkeät: miten johonkin paikkaan pääsee ja millä laitteella?” 

”Ajoneuvojen suurimmat sallitut. korkeudet, leveydet ja kääntösäteet.” 

”Minimileveydet onnettomuuspaikoilla.”  

”Pelastuslaitoksen hyökkäysreitit. 

Yhteiskäyttö- ja huoltotunneleissa on mahdollisuus liikkua ajoneuvoilla putkistojen rin-

nalla. Etenkin tällaisissa kapeissa tiloissa on tärkeää tietää mahdolliset ahtaat paikat 

etukäteen, sillä putkistoissa saattaa olla esimerkiksi erittäin kuumaa höyryä ja putken 

rikkoutuminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Helsingin pelastuslaitos (Ranta-

nen 2018) korosti myös savuisen tunnelin rajoittavan esimerkiksi mönkijöiden käyttöä. 

Muutenkin tulipaloissa ajoneuvoja ei useinkaan ajeta maan alle, koska vaarana on nii-

den menettäminen palon edetessä. 

LVIS ja tietoliikenne 

Maanalaisten tilojen LVIS-järjestelmien (lämpö, vesi, ilmanvaihto ja sähkö) sijaintitiedot 

sekä tieto- ja puhelinliikenneyhteydet koettiin myös tärkeinä paikkatietojen ominaisuus-

tietoina. Näitä tietoja tuotettaessa yhdistettäisiin tietoja rakennuspiirustuksista ja -

suunnitelmista paikkatietoihin tai uudisrakentamisessa hyödynnettäisiin maanalaisen 

tilan tietomallinnettua ympäristöä. On tärkeää hahmottaa, että tällöin ei kuvattaisi itse 
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verkostoja, vaan ainoastaan liityntäpisteiden sijainteja tunneliverkostossa. Erilaiset put-

ki- ja johtoverkostot olisivat omia paikkatietoaineistoja, ja niiden ylläpito ja tuotanto olisi 

erillään maanalaisten tietojen tuotannosta. 

”Viestivälineiden liityntäpisteiden paikat sekä sähkönsaatavuus.” 

”VSS-tilan käyttöönottoon liittyvien tietojen ja toimintojen sijainnit.” 

”Palopostit, vesisprinklerijärjestelmät, ilmastointi yms.” 

Muutamassa vastauksessa pohdittiin enemmänkin paikkatietoon perustuvia analyyse-

jä. Tällaisten analyysien laskenta ja tulosten esittäminen edellyttäisi hyvinkin tarkkoja 

rakenteellisia tietoja maanalaisista tiloista. 

”Viestivälineiden kuuluvuus (GSM/VIRVE).” 

”Ilmanvaihdon riittävyys polttomoottorikaluston käyttöön.” 

Tieto tilan omistajasta ja haltijasta 

Usein maanalaiseen tilaan pääsy on luvanvaraista ja toisinaan tietämättömyys omista-

jasta tai haltijasta ja heidän yhteystiedoistaan tai avaimien sijainnista hidastaa tai estää 

tilan hyödyntämistä eri tarpeisiin. 

”Tilojen omistajuus/huolto/ylläpitovastuut.” 

”Yhteystiedot, kenellä kulku tiloihin.” 

Omistajatieto voisi olla hyvin yhdistettävissä paikkatietoon, mutta tietysti on huomioita-

va tällaisen tiedon suojaustaso ja se, miten se vaikuttaa edelleen tiedon käytettävyy-

teen. 

Tieto tilan ulottuvuuksista 

Muutamissa vastauksissa toivottiin parempaa tietoa maanalaisen tilan tilavuuksista ja 

pinta-aloista. Paikkatiedoissa nämä suureet ovat suhteellisen helposti määriteltävissä 

varsinkin laserkeilauksella tuotetuilla aineistoilla. 

”Etenkin nousi esille tilavuudet/pinta-alat.” 
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”Tilan korkeus.” 

Kuntoluokitus 

Vain yhdessä haastatteluvastauksessa mainittiin maanalaisen tilan kuntoluokituksen 

tarpeesta.  

”Väestönsuojien kuntoluokitus on tarpeellinen tieto.” 

7.4 Tietojen liittäminen maanpäällisiin paikkatietoihin 

Tässä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajilta näkemyksiä, miten maanpäällinen ja 

maanalainen tieto tulisi voida yhdistää. Useimmat vastaajista totesivat, että tie- ja tun-

neliverkon liittäminen toisiinsa mahdollistaisi verkostomaisen paikkatietokannan yhdis-

tävyysanalyysien pohjaksi. Tällaisessa verkostossa tulisi huomioida maanalaisten kul-

kureittien esteet ja rajoitukset parhaimman yhteyden löytämiseksi. 

Kaupallisissa navigaattoreissa on jo tällä hetkellä maanalaiset julkiset pysäköintitilat ja 

tieverkosto yhdistettyinä. Tunneliin ajettaessa navigaattorit paikantavat itsensä sisätila-

paikannuksen avulla, ja opastus säilyy katkeamattomana koko ajoreitin matkalla. Nämä 

tiedot eivät todennäköisesti kuitenkaan ole kuntien tai kaupunkien omaisuutta, vaan 

tiedot on kerätty yritysten omilla menetelmillä. Näin ollen ne eivät ole saatavilla viran-

omaiskäyttöön kustannuksitta. Lisäksi ne todennäköisesti kattavat vain yleiset julkiset 

pysäköintilaitokset, eivätkä ole siten laajasti käyttökelpoisia koko julkisessa tunneliver-

kostossa. Myös tiedon lisääminen tai sen tarkentaminen kaupalliseen tietokantaan voi 

olla hyvin työlästä tai kokonaan mahdotonta. 

Yksi vastaajista esitti maanalaisen tiedon liittämistä muuhun ympäröivään tietoon, esi-

merkiksi maa- ja kallioperätietoon tai tietoliikenneyhteyksiin. Tunneleiden paikkatiedon 

linkitys esimerkiksi CityGML-muotoisena tietomallina kallioperätietoon on varsin moni-

mutkaista, ja todennäköisesti ainoa keino määrittää yhteys näiden kahden tiedon välillä 

toteutuu sijaintitiedon välityksellä. Tietoliikenneverkosto tulisi taas muodostaa yhtenäi-

senä verkostona, sijaitsevat kaapelit sitten maan päällä tai sen alla. Tällaisena verkos-

tona se ei ole pelkästään maanalaisiin paikkatietoihin lukeutuva aineisto, vaan se on 

myös johtoverkostoihin kuuluva paikkatietotietokanta. 
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7.5 Vastaajien ajatuksia maanalaisten paikkatietojen avoimuudesta 

Haastattelu antoi hyvän mahdollisuuden saada läpileikkaus eri viranomaistoimijoiden 

mielipiteistä paikkatietojen julkisuudesta. On kuitenkin huomioitava, että näkemykset 

ovat vastaajien omia, eivätkä ne välttämättä edusta minkään viraston tai laitoksen viral-

lista kantaa. 

Valtaosin vastaajat kokivat liiallisen avoimuuden olevan yleinen uhka turvallisuudelle. 

Kuitenkin todettiin, että niistä alueista ja tiloista, johon kansalaisilla ja muulla yleisöllä 

on mahdollisuus päästä, tulisi paikkatietojen olla julkisia. 

”Julkisina yleisölle avoimet tilat. Ei niitä voi kieltääkään.” 

”Avoimia korkeintaan kansalaisille julkiset tilat ja julkiset parkkihallit.” 

”Julkisina sellaiset tilat, joihin yleisöllä on pääsy (väestönsuojat, parkkihallit 
vast.).” 

Tässäkin tapauksessa keskustelua herätti näiden paikkatietojen yksityiskohtaisuus ja 

tarkkuustaso. Muutama vastaajista otti esille mahdollisuuden, että avoimien julkisen 

paikkatietojen avulla voidaan päätellä myös ei-julkisia kohteita, jos toimintaa ei osata 

suojata. 

Lisäksi huomioitiin, että tietyt kaupunkirakentamisen perustoiminnot edellyttävät tietyn-

tasoista paikkatietojen julkista käsittelyä. 

”Rakennuslupaprosessi edellyttää tiettyjä julkistamisia.” 

Kannanottoja syntyi myös niin sanotuista teknisistä tiloista ja huoltotunneleista, jotka 

ovat suljettuja maanalaisia kohteita. Useissa vastauksissa oltiin samaa mieltä siitä, että 

niiden liian avoin julkistaminen voi uhata yleistä turvallisuutta. 

”Ne tilat, joita ei ole pakko avata, ei pidä avata.” 

”Tekniset tilat ja huoltotunnelit pidettävä ei-julkisina.” 

Muutama poikkeuskin tuli vastauksissa. Yksi vastaajista otti hyvin jyrkän kannan paik-

katietojen avoimuuteen ja niiden yleiseen verkkojakeluun. Hän esitti, että tietoturva-
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luokkaa tulisi kiristää maanalaisten aineistojen osalta. Hän myös kommentoi, että 

avointa jakelua tulisi selkeästi hillitä myös maanpäällisten paikkatietoaineistojen osalta. 

”Kaikki vähintään STIV-tietoturvaluokkaa (käyttö rajoitettu).” 

Yksi vastaajista taas kannatti avoimuutta ja totesi omassa vastauksessaan avoimien 

paikkatietoaineistojen itse asiassa auttavan kansalaisten turvallisuutta ja viranomaisten 

toimintaa. 

”Avoin data auttaa ympäristön tuntemiseen.” 

Tässä vastaaja perusteli kantaansa sillä, että avoimen datan kautta pienetkin yritykset 

voivat tuottaa ja kehittää monipuolisesti ja pienemmin kustannuksin simulaattoreita ja 

virtuaalisia harjoitusympäristöjä turvallisuusviranomaisten käyttöön. Lisäksi esimerkiksi 

erilaiset mobiilisovellukset voivat hyödyntää avoimia paikkatietoaineistoja, ja niiden 

avulla kansalaiset voivat saada parempaa turvaa ja apua hätätilanteissa. 

7.6 Turvallisuusviranomaisten yhteistyömahdollisuudet 

Kuudentena kysymyksenä selvitettiin haastateltavien kantaa ja näkemyksiä turvalli-

suusviranomaisten yhteistyöhön paikkatietojen käytössä ja hyödyntämisessä. 

Vastaukset luokiteltiin ja sijoitettiin SWOT-analyysin (vahvuudet, heikkoudet, mahdolli-

suudet ja uhat) mukaiseen taulukkoon (liite 2), joka jaetaan vain työn tilaajan käyttöön. 

SWOT-analyysiä on taustoitettu luvussa 2.3. Vastaajat olivat varsin yksimielisiä siitä, 

että turvallisuustoimijoiden tiivis yhteistyö paikkatietoasioissa on kannatettava ja tavoi-

teltava asia. Vahvuuksina todettiin, että tämänhetkiset hyvät keskusteluyhteydet sekä 

jo toiminnalliset yhteistyömenetelmät luovat hyvän pohjan jatkokehitystyölle. 

7.7 Näkemyksiä tulevaisuuden sovelluskohteista 

Kysymyssarjan lopuksi tiedusteltiin vastaajilta heidän näkemyksiään maanalaisten 

paikkatietojen sovellusalueista ja käyttökohteista tulevaisuudessa. Vastaukset voitiin 

ryhmitellä kolmeen luokkaan: simulaatioihin ja analyyseihin, tilannekuvajärjestelmiin ja 
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kunnossapitotoimeen. Kuvassa 11 on esitetty saadut kymmenen vastausta ryhmien ja 

vastausten lukumäärien suhteen. 

Simulaatiot ja analyysit 

Useissa vastauksissa toistuivat ajatukset ja käsitykset siitä, että 3D-paikkatietojen avul-

la pystytään tuottamaan yhä parempia maanalaisten tilojen simulaatioita. Maanalaisis-

sa tiloissa liikkumisen harjoitteleminen tapahtuu tällä hetkellä hyvin pitkälti paikan pääl-

lä todellisissa tiloissa, ja simulaattoriharjoittelun avulla voitaisiin saavuttaa niin ajan kuin 

kustannuksien säästöä. Hyviä esimerkkejä simulaattoriharjoittelun eduista on todettu 

erilaisissa ase- ja ampumasimulaattoreissa Puolustusvoimissa (Leponiemi 2018). 

Vastauksista kävi myös ilmi, että 3D-paikkatietojen odotetaan hyödyntävän entistä pa-

rempien analyysien tuottamista. Tällaisia analyysejä voisivat olla esimerkiksi maan-

alaisten tilojen kestävyyden laskeminen poikkeusoloissa tapahtuvassa tuli-iskussa. 

”Kaupunkialueen rakenteellinen kestävyys maanalaisten tilojen osalta, tuhovaiku-
tus äärimmäisissä poikkeusoloissa.” 

”Maanalaiset tilat myös simulaattoreihin.” 

”3D maanalaiset sovellukset.”  

Tilannekuvajärjestelmät 

Tilannekuvasovellukset ja -järjestelmät nousivat myös monissa vastauksissa esille 

paikkatietojen tulevissa käyttökohteissa. 

”Maanalaiset tilat osaksi tilannekuvaa.” 

”Tilan ulottuvuuksien heijastaminen savusukeltajan maskiin mahdollista, mutta ei 
ajankohtaista.”  

Kunnossapito 

”Tilojen kuntotarkastuksien apuna”. 
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Kuva 11. Vastaajien näkemyksiä maanalaisten paikkatietojen tulevista soveltamiskohteista. 
(N=10) 

8 Yhteenveto ja pohdinta 

8.1 Turvallisuusviranomaisten näkemyksiä maanalaisista paikkatiedoista 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia kehittämisnäkemyksiä turvallisuus-

viranomaisilla on Helsingin julkisten maanalaisten tilojen paikkatiedoista. Ensimmäise-

nä alakysymyksenä selvitettiin, minkälaisia paikkatietoja on haastateltavien käytettävis-

sä julkisista maanalaisista tiloista tällä hetkellä. Tutkimuksessa käytettiin esimerkkinä 

Helsingin kaupungin alueen paikkatietoja, sillä kaupungin tunneliverkosto on erittäin 

laaja ja eri turvallisuusviranomaisten käytössä. 

Vastauksissa oli havaittavissa joitakin eroavaisuuksia eri turvallisuusviranomaisten 

välillä, vaikka kaikilla haastatelluilla organisaatioilla on käytössään sama Helsingin 

kaupungin tuottama ja ylläpitämä tietoaineisto. Pelastuslaitos toi vastauksissaan selke-

ästi esille käytössään olevat paikkatiedot ja niiden hyödyntämiset eri järjestelmissä ja 

sovelluksissa. Helsingin kaupungin tuottaman aineiston lisäksi Pelastuslaitos käyttää 

Länsimetron tietomallinnettua tuotetta harjoittelussaan. Tämä on huomioitava edistyk-

sellisenä asiana, ja tällaiset yksittäisten kohteiden tietomallit ovat tulevaisuuden mah-

dollisuuksia riskikohteiden ennakkokartoituksissa ja etukäteissuunnittelussa. 
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Puolustusvoimien haastateltavat eivät maininneet erityisiä tietojärjestelmiä, vaan tote-

sivat maanalaisen paikkatietoaineiston olevan käytössä osana muuta paikkatietoa. Osa 

vastaajista toivoi, että aineistoja ja niiden tarkasteluun soveltuvia ohjelmistoja olisi käy-

tettävissä nykyistä enemmän, mutta nämä käyttötapaukset olivat enemmänkin pää-

kaupunkiseudun ulkopuolelta. 

Vastauksissa korostuivat nykyisten aineistojen suppeat käyttömahdollisuudet, ja haas-

tateltavat toivat esille nykyisten tuotteiden heikot edellytykset tiedon hyvälle visu-

alisoinnille. Monipuolinen visualisointi mahdollistaisi aineiston paremman ymmärtämi-

sen. Nykyiset maanalaiset paikkatietoaineistot perustuvat hyvin paljon 2-ulotteiseen 

yksinkertaistettuihin CAD-viivapiirroksiin, jotka eivät useinkaan mahdollista paikkatieto-

ohjelmistojen edellyttämien tietokantojen käyttöä eikä ominaisuustietojen taltiointia. On 

kuitenkin hyvä muistaa, että tällainen 2D-viivapiirroksen tuottaminen ja ylläpitäminen 

huomattavasti edullisempaa kuin vastaavan kolmiulotteisen tiedon. Lisäksi esimerkiksi 

aineistotuottajien tuotantoympäristöt voivat rajoittaa paikkatiedon valmistuksen 2D-

muotoon. 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin eri turvallisuusviranomaisten vaatimuksia ja 

tarpeita maanalaisille paikkatiedoille tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Haastattelututki-

mus osoitti, että vastaajat tunnistivat näitä tarpeita ja pystyivät määrittelemään erilaisia 

käyttövaatimuksia. 

Osoite- ja sijaintitiedon oikeellisuusvaatimukset toistuivat useissa käyttäjien vastauk-

sissa. Osoitetietojen kehittäminen onkin nostettu yhdeksi paikkatietojen valtakunnalli-

seksi kehittämiskohteeksi ja paikkatietoalustan osahankkeeksi (Paikkatietopoliittinen 

selonteko 2018: 23; Paikkatietoalusta-hanke 2019). On kuitenkin ymmärrettävää, että 

niiden parantaminen ja edistäminen kohdistuvat ensisijaisesti maanpäällisiin rakentei-

siin ja maanalaiset kohteet ovat selkeästi toissijaisia kohteita. Maanalaisten tilojen ja 

tunneleiden suuaukot ovat kuitenkin todennäköisesti keskeisten osoitetietojen kehittä-

misen piirissä. 

Maanalaisissa tiloissa liikkumiseen liittyviä tarpeita tunnistettiin useita eri haastatteluis-

sa. Maanalaisten väylien liittäminen osaksi maanpäällisiä kulkuyhteyksiä parantaa na-

vigointikykyä. Väylien paikkatietojen tulisi sisältää riittävästi ominaisuustietoja, jotta 

kattava ja jatkuva verkostoanalyysi olisi toteutettavissa. Tämä koskee siis koko tunneli-

verkostoa, ei pelkästään julkisia maanalaisia tiloja. Näihin ominaisuustietoihin olisi ke-
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rättävä tietoa myös liikettä estävistä, hidastavista tai rajoittavista kohteista, jotta ana-

lyysin tulos vastaisi mahdollisimman hyvin todellista kulkemista. 

Osalle vastaajista ei taas ollut niinkään merkitystä sillä, mitä ominaisuustietoja paikka-

tietoaineisto sisältää, jos se vain täyttää niistä muodostettujen tuotteiden loppukäyttäji-

en vaatimukset mahdollisimman todenmukaisesti simuloidusta maanalaisesta toimin-

taympäristöstä. Tällainen keinotodellisuus asettaa merkittäviä vaatimuksia niin paikka-

tiedoille, niistä muodostetuille tietomalleille kuin myös niitä hyödyntäville järjestelmille. 

Kansainväliset avoimet standardit mahdollistavat tiedonsiirron ja tietomallien käytettä-

vyyden eri kohdejärjestelmissä, ja tämä tulisi huomioida tiedonkeruun eri vaiheissa. 

Jotta nämä simulaatiot muodostaisivat käyttäjälle todellisuutta vastaavia kokemuksia, 

tunneleiden sisustus olisi kartoitettava ja tietomallinnettava kokonaisuudessaan. Useille 

haastateltaville tuli yllätyksenä, että yleisesti paikkatieto kerätään jo maanalaisten tilo-

jen louhintavaiheessa, ja siten se kuvaa tilan ulottuvuuksia ja sen todellista käyttöä 

hyvin suppealla tavalla. 

8.2 Viranomaisyhteistyökokemuksia paikkatietoasioissa 

Kolmas tutkimuskysymys käsitteli viranomaisyhteistyötä ja sen kehittämismahdolli-

suuksia. Haastatteluvastauksissa todettiin turvallisuusviranomaisten välisen paikkatie-

toyhteistyön olevan säännöllistä ja keskusteluyhteyksien olevan toimivia. Tämä ei ole 

mitenkään yllättävää, sillä suomalainen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuus on toimin-

tamallina jo käsite, ja turvallisuusviranomaisten välinen yhteistyö on kokonaisvaltaista.  

Tämän hyvän yhteistyön koettiin mahdollistavan hyötyjä harjoittelussa ja toimintojen 

testaamisessa. Tulevaisuudessa viranomaisille suunnitellun paikkatietoalustan toivottiin 

mahdollistavan ajantasaisen paikkatiedon jakelun eri osapuolille ja siten myös tuotta-

van kustannustehokkaan toimintaympäristön. 

Haastateltavat toivat esille myös yhteistyötä haittaavia tai estäviä asioita. Yhtenä haas-

teena on, että maanalaisten turvaluokiteltujen paikkatietoaineistojen tai niihin liittyvien 

muiden dokumenttien luokittelu ja käsittely saattavat poiketa eri viranomaisten kesken. 

Valtionhallinnon tietoturvallisuudesta on annettu valtioneuvoston asetus 681/2010, jos-

sa säädetään viranomaisten asiakirjojen käsittelyä koskevista yleisistä tietoturvavaati-

muksista ja asiakirjojen luokittelun perusteista. Muita asiaan liittyviä lainsäädäntökohtia 

ovat esimerkiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki 621/1999 sekä 
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kansainvälisistä tietoturvavelvoitteista annettu laki 588/2004. Valtiovarainministeriön 

asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) ohjeistaa edellä mai-

nittujen lakikohtiin perustuen tietoaineistojen luokittelusta siten, että viranomainen oh-

jeistaa asiakirjojen luokittelun omassa ympäristössään. Asiakirjan allekirjoittaja tai työ-

järjestyksessä erikseen määrätty henkilö päättää asiakirjan luokitusmerkinnöistä, ja 

asiakirjat ja tietoaineistot on laadittava siten, että niiden käsittely tukee tiedon saata-

vuutta, tiedon eheyttä, sekä salassapidon ja käyttörajoitusten toteuttamista (Ohje tieto-

turvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta 2/2010: koh-

ta 7). Ei ole olemassa kuitenkaan selkeää linjaa sille, miten tiedon suojaustaso määrite-

tään, vaan tiedon tuottaja määrittelee sen osana tuotantoprosessiaan. Paikkatietoai-

neisto saatetaan luokitella turvaluokitellummaksi kuin sen oikeaoppinen luokka tulisi 

olla. Näin yleensä tapahtuu silloin, kun ollaan epävarmoja tiedon todellista tasosta ja 

silloin ”varmuuden vuoksi” asetetaan luokitus ylimitoitetusti. Toinen tyypillinen yliluokit-

telu tapahtuu, kun tietoa ei ole ajateltu jaettavaksi edelleen, vaan se on tuotettu vain 

omaan käyttöön. 

Jos maanalaista paikkatietoa ryhdytään kehittämään ja parantamaan turvallisuusviran-

omaisten tarpeisiin, yhtenä kynnyskysymyksenä on todennäköisesti kriteerien löytämi-

nen kustannusten jakamiseen. Eri toimijoiden kesken on hallinnollisia eroja etenkin 

rahoituksessa, sillä Puolustusvoimat ja poliisi ovat valtion budjettirahoituksen piirissä ja 

aluepelastuslaitokset toimivat liikelaitoksina kuntakentässä. Tulevaisuudessa hallinnol-

lisina organisaatioina saattavat olla vielä maakunnat ja sote-yhteistyöalueet, joiden 

muodostaminen on edelleen poliittisena kysymyksenä. Yhtenä mahdollisena tuotanto-

kustannuksiin osallistujana todettiin kaupalliset yritykset, jotka joko optimoidessaan 

tilojen huoltokustannuksia tai kehittäessään kaupallisia sovelluksia haluavat kehittää 

maanalaisia paikkatietoja ja tietomalleja. Tämä tarkoittaisi, että nämä tiedot olisivat 

julkisia. Lisäksi tiedonkeruu kohdentuisi kaupallisesti merkittäviin kohteisiin, kuten 

kauppakeskusten maanalaisiin liiketiloihin. Muut maanalaiset rakenteet, kuten ei-

julkiset tilat, jäisivät toisarvoisiksi, ja niiden tietojen ajantasaisuus olisi todennäköisesti 

heikompaa. 

8.3 Pohdintaa maanalaisten paikkatietojen avoimuudesta 

Julkisen ja salassa pidettävän tiedon väliin sijoittuu mahdollisesti turvallisuuskriittinen 

julkinen tieto, jonka salaamiselle ei ole lainsäädännöllistä perustetta. Tällainen kriittinen 
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paikkatieto voi syntyä yhdistämällä siihen muuta tietoa, ja siten se voi muodostaa on-

gelman tai uhan kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi maanalaisissa 

tiloissa tällaisia riskitekijöitä ovat tilojen tarkat 3D-mallinnukset, tietoliikenneverkot, 

maanalaiset lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät sekä julkisiin, kaikelle ylei-

sölle avoimiin tiloihin yhdistyvät ei-julkiset tilat. 

Tässä haastattelututkimuksessa turvallisuusviranomaiset ottivat varsin varovaisen kan-

nan maanalaisten tilojen paikkatietojen avoimuudelle. Yleisesti todettiin, että julkista 

tietoa voidaan tuottaa vain sellaisista tiloista, jotka ovat jo yleisesti käytettävissä. Tällai-

sia tiloja ovat esimerkiksi maanalaiset pysäköintitilat ja -liiketilat sekä yhdyskäytävät 

maanalaisesta tilasta toiseen. Niistäkin tuotetun paikkatiedon yksityiskohtia ja tietosi-

sältöä on tarkasteltava ja arvioitava erilaiset turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Esi-

merkiksi pelastusviranomaisilla on oltava riittävästi tietoa kaikista maanalaisista tiloista 

toiminnan mahdollistamiseksi. Tällöin paikkatietoa on käsiteltävä niin, että yksityiskoh-

taisia ominaisuustietoja poistetaan, suodatetaan tai muutetaan sen käytettävyyden 

kuitenkin yhä säilyessä. 

Voidaankin päätellä, että turvallisuuskriittinen julkinen tieto tulisi tunnistaa ja tiedon 

saatavuudelle tulisi asettaa rajoituksia tai tietoa tulisi pystyä muuttamaan heikommin 

tunnistettavaksi. Tieto voi olla siis julkista, vaikka se ei ole avoimesti saatavilla. Toisin 

sanoen kaikki paikkatieto ei olisi yhteiskäyttöisesti saatavilla tietoverkossa aineiston 

katselua ja siirtämistä varten. Tällaisen aineiston käyttöön vaadittaisiin erillinen lupa, 

jonka saisi haltuunsa perusteiden täyttyessä. Paikkatietojen tulisikin saavuttaa ne, joilla 

on tietoon kohdistuva tarve, kuten julkishallinnolliset valtiolliset ja kunnalliset viran-

omaiset ja niihin verrattavissa olevat sidosryhmät sekä viranomaisten toimeksiannosta 

palveluita tuottavat yksityiset tahot. 

8.4 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset 

Maanalaiset tilat -kuntaselvityksen (Jokela & Luokkala 2018) havaintojen perusteella 

merkittävänä esteenä maanalaisten tilojen paikkatietojen kehittämisessä on yhtenäis-

ten käytäntöjen puute. Tämän korjaaminen edellyttää määritelmien ja ohjeistuksien 

laatimista, jotta aineistot saadaan parempaan käyttöön kunnissa ja muiden aineiston 

hyödyntäjien toiminnassa. Tämä koskee myös niitä turvallisuusviranomaisia, jotka ke-
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räävät tietoa tai ohjaavat sen keräämistä. Jos kerätty tieto ei täytä keskeisiä laatuvaa-

timuksia, mahdollisuudet sen hyödyntämiseen pienenevät. 

Tämän tutkimuksen kattavuutta ja luotettavuutta heikentää osin haastatteluvastauksien 

niukkasanaisuus. Tutkimukseen osallistumista ei pyydetty tai määrätty asiakirjalla eri 

viranomaisille, ja osallistuminen on siten perustunut vapaaehtoisuuteen. Tietoturva-

asiat ovat siten todennäköisesti rajoittaneet kysymyksiin vastaamista ja tutkimukseen 

osallistumista. 

Haastattelut ja niiden vastausten analysointi osoittivat, että tarvitaan enemmän tietoa 

luotettavan analyysin toteuttamiseksi. Tiedon tuottajista esimerkiksi Senaatti-kiinteistöt 

on yksi merkittävä tilojen omistaja- tai haltijataho, mutta ei ollut tässä tutkimuksessa 

mukana. Myös suuria kuntia ja kaupunkeja tulisi pystyä haastattelemaan kattavammin 

osana tutkimusta. Tiedon käyttäjäpuolella pelastustoimen päivittäisen operatiivisen 

toiminnan paikkatietotarpeet, ja myös poliisin operatiivisen kenttätyön havainnot ja ko-

kemukset maanalaisten paikkatietojen käytöstä ja niiden käytettävyydestä jäivät tässä 

tutkimuksessa vähäisiksi. Lisäksi selkeä puute on Hätäkeskuslaitoksen osuuden ja 

haastatteluiden puuttuminen, sillä tämä organisaatio on merkittävä paikkatietojen käyt-

täjä ja hyödyntäjä viranomaiskentässä. 

Mahdollisessa jatkotyössä olisi tehtävä laajempi selvitys tiedon tuottajien ja käyttäjien 

ajatuksista ja vaatimuksista kehitettäessä maanalaisten paikkatietojen tiedonkeruuta ja 

tuotteistusta. Tällainen tutkimus tulisi järjestää jonkin turvallisuusviranomaisen johdolla, 

ja siinä tulisi tavoitella käyttäjien, aineistojen tuottajien ja lopputuotteiden valmistajien 

kattavampaa osallistumista, ja lisäksi aihetta tulisi käsitellä astetta korkeammalla tieto-

turvatasolla. 
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Haastattelukysymykset 

1. Millaisia kartta- tai paikkatietotuotteita maanalaisista tiloista sinulla on käytössäsi 
työn tukena? 

2. Onko nykyisissä maanalaisissa paikkatietotuotteissa havaittu joitakin puutteita? Ja 
jos kyllä, niin mitä? 

3. Millaista paikkatietoa ja siihen liittyviä ominaisuustietoja tarvitset maanalaisista ti-
loista? (alla esimerkkejä) 

4. Onko tarvetta maanalaisia kohteita koskevan tiedon liittämiselle maanpäällisiin 
paikkatietoihin? 

5. Missä määrin maanalaisten kohteiden paikkatietojen tulisi olla julkisia? Perustele 
vastauksesi.   

6. Näetkö mahdollisuuksia turvallisuusviranomaisten väliseen yhteystyöhön paikkatie-
tojen hyödyntämisessä? Mainitse mahdollisia esimerkkejä. 

7. Minkälaisia tulevaisuuden visioita sinulla on maanalaisista paikkatiedoista ja niiden 
sovelluskohteista? 

8. Muita esille tulevia asioita 


