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25 projektio, tasokoordinaattijärjestelmä, jossa 25 on lä-

hin kaistan keskimeridiaanin astelukua 24. 
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GIS Geographic Information System, paikkatietojärjestelmä 

LAS LASer File Format, ASPRS:n kehittämä ja ylläpitämä tie-
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LIDAR  Light Detection and Ranging, kaukokartoitusmenetelmä 

N2000  Suomen nykyinen valtakunnallinen korkeusjärjestelmä 

 
TLS   Terrain Laser Scanning, maalaserkeilaus  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella 3D-kaupunkimalli, joka käsittää 

koko Keravan kaupungin pinta-alan. Mallintaminen tehdään käyttäen ESRIn paik-

katieto-ohjelmisto ArcGIS Pron alustaa. Muita markkinoilla olevia paikkatieto-oh-

jelmistoja ei kartoiteta. 3D-kaupunkimalliin sisällytetään rakennusten lisäksi eri-

laisia paikkatietoja, kuten kiinteistörekisteri, kaupungin kunnossapitokohteet ja 

muut merkittävät paikkatietoryhmät. Valmis 3D-malli julkaistaan verkossa. Yhtei-

sen paikkatietoalustan avulla tietojen tarkastelu ja etsintä on helpompaa ja reaa-

liaikaisempaa, kun kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta. 

Työ pitää sisällään paikkatiedon 3D-mallintamisen teoriaa, perehtymistä mallin-

tamisen ominaisuuksiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Työssä on huomioitu eri-

tyisesti 3D-kaupunkimallintamiselle olennaiset vaatimukset sekä ohjelmistotoi-

mintojen haastavuus. Esityönä ennen varsinaisen mallintamisen aloittamista on 

perehdytty kiinteistörekisteri- FACTAn tietoihin ja ESRIn ArcGIS -ohjelmiston hal-

lintaan. 

 

3D-kaupunkimalli tehdään ilmalaserkeilauksen pistepilvisaineistosta, joka on jo 

valmiiksi luokiteltu ulkopuolisen toimijan puolesta. Pistepilven jatkojalostus teh-

dään ArcGIS Pro -ohjelman avulla, jolla myös kyseinen 3D-kaupunkimalli teh-

dään. Tässä mallintamisessa käytetään hyödyksi esitietona keskusta-alueen ko-

keellista 3D-mallia. Samalla pyritään kartoittamaan ja resursoimaan uusien mal-

linnustapojen kapasiteettia mallintamisessa. Työn aikana keskitytään mallinnuk-

sen sujuvuuteen ja sekä 3D-mallin julkaisuun ArcGIS Onlinessa. 

 

Koko kaupungin pinta-alan jatkojalostetusta pistepilviaineistosta tehdään pinta-

malli, maanpinnanmalli ja normalisoitu pintamalli rakennusten luomista varten. 

Pintamallia käytetään kiinteistörekisteristä saatujen rakennusten pinta-alojen 

muodostamiseen, jolloin rakennukset saavat ominaiskokonsa. Rakennusten 3D-

ominaismuodot saadaan prosessoitua esiin käyttäen hyödyksi kaikkia edellä mai-

nittuja malleja. Ennen julkaisua 3D-polygonit yhdistetään rakennuskohtaisesti ja 

julkaistaan ArcGIS Onlinen puolella. 
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Työ toteutetaan Keravan kaupungin toimeksiannosta kaupunkikehityspalvelujen 

tekniikan toimialaosastolle. Tämä osasto koostuu infra-, kiinteistö-, paikkatieto-, 

ja talous- ja hallintapalveluista ja sekä rakennusvalvonnasta, joissa kyseistä 3D-

mallia tullaan hyödyntämään paikkatietoalustana päivittäisen työn tukena. Ke-

rava on pinta-alaltaan Suomen viidenneksi pienin kaupunki, joka sijaitsee Hel-

sinki-Vantaan lentokentän koillispuolella Lahden moottoritien kupeessa, ja Kehä 

III-valtaväylän pohjoispuolella Keski-Uudellamaalla. Kerava on noin 37 000 asuk-

kaan viihtyisä puistomainen jatkuvasti kasvava ja kehittyvä vihreä kaupunki. 
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2 LASERKEILAUS 

2.1 Laserkeilauksen periaate 

Laserkeilaus (Light Detection And Raging, LiDAR) eli aktiivinen kaukokartoitus-

menetelmä on laserkeilaimella maanpinnan kohteen välisen etäisyyden tarkkaan 

mittaamista laserpulssin kulkuajan perusteella. Laserkeilaus on etämittausmene-

telmä, joka tuottaa kolmiulotteista pistemäistä mittatietoa. Se mahdollistaa myös 

monipuolisen ja nopean yksityiskohtaisen mittaustiedon keruun ympäröivästä 

maailmasta. Tämä mittaus tapahtuu kohteen ja keilaimen välisen etäisyyden mit-

taamiseen laservaloelementin avulla. Jokaisella mitatulla pisteellä on koordinaat-

titietonsa. Keilaustapa voidaan jakaa kahteen eri menetelmään, jotka ovat il-

masta ja maanpinnalta suoritettavaa laserkeilausta.  (Cronvall, Kråknäs & Turkka 

2012, 10; Laserkeilauksen ja pistepilven hyödyt 2020; Laurila 2012, 269; Maan-

mittauslaitos 2020b.) 

 

Laserkeilaimen osat ovat lasertykki, keilainosa ja ilmaisinosa, jossa lasertykki 

tuottaa lasersäteen ja keilainosa poikkeuttaa sen. Ilmaisinosa tulkitsee vastaan-

otetun signaalin ja määrittää sen perusteella kohteen etäisyyden. Näiden laittei-

den fyysinen koko kasvaa mitattavan etäisyyden kasvaessa, joten ilmasta käsin 

laserkeilatussa aineistossa on aina isompi keilain käytössä. (Cronvall, Kråknäs & 

Turkka 2012, 10; Laserkeilauksen ja pistepilven hyödyt 2020; Laurila 2012, 269; 

Maanmittauslaitos 2020b.) Tässä työssä on keskitytty ilmasta käsin laserkeilatun 

aineiston jatkokäsittelyyn. 

2.2 Maalaserkeilaus 

Maalaserkeilaus (Terrain Laser Scanning, TLS) on hyvin erilaisten rakenteiden ja 

sekä maaston mittaamista ja sen mallintamista. Maasta tapahtuva laserkeilaus-

laitteisto voidaan asettaa kolmijalalle maastoon, liikkuvaan ajoneuvoon tai venee-

seen, jolloin laitteisto mahdollistaa eri etäisyyksien mittaamisen automaattisesti 

ja nopeasti. Keilaimet mittaavat kohdetta satoja tuhansia mittauksia sekunnissa. 

Maalaserkeilaimet ovat nykyään kupolimaisesti mittaavia laitteita, jolloin laitteen 

alapuolelle jää pieni mittamaton alue. (Laurila 2012, 269, 271–273.) 
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Maalaserkeilaimen osat koostuvat keilaimesta, pakkokeskitysalustasta, jalus-

tasta, virtalähteestä ja tietokoneesta. Keilauksella saadaan aikaiseksi mittauspis-

teiden koordinaatit, jotka muodostavat kolmiulotteisen pistepilven. Pistepilvi 

orientoidaan jälkikäteen normaalisti riittävällä määrällä tähyksin näkyvöitettyjen 

liitospisteiden avulla. Pistepilven orientointi onnistuu vähintään kolmella taso- ja 

korkeussijainniltaan tunnetulla liitospisteellä. Etäisyyden mittaaminen määräytyy 

valon kulkuajan perusteella tai vaihe-eromittauksella. Valon kulkuaika käyttötek-

niikkana laserkeilaimessa mahdollistaa pidemmät mittausmatkat kuin vaihe-ero-

mittausta käyttävillä keilaimilla, jotka jäävät usein alle 80 metriin. (Cronvall, 

Kråknäs & Turkka 2012, 16; Laurila 2012, 2, 271–273.) 

2.3 Ilmalaserkeilaus 

Kohteen tai alueen ilmasta käsin tehty ilmalaserkeilaus (Airborne Laser Scan-

ning, ALS) tehdään satojen tai jopa kilometrien etäisyydestä kohteeseen lento-

koneesta tai helikopterista. Ilmakeilattava alue saadaan keilattua ilmasta käsin 

vierekkäisten lentojonojen avulla. Jonojen etäisyys riippuu lentokorkeudesta ja 

keilauskulmasta. Ilmakuvausta tehdessä keilauslaitteiston tulee olla tehokas, 

jotta laservalon riittävä heijastus keilaimeen on taattu. Tällöin laitteen pa-

luusädettä tai -pulssia varten tarvitaan kookkaampi optinen laitteisto. Lisäksi vaa-

ditaan mittaussuuntien ja mittauksen tarkkaa orientointia. Ilmakuvaustarkkuuteen 

päästään nykyään jopa alle 2 cm parempaan etäisyystarkkuuteen, mutta tyypilli-

semmin se on yhden desimetrin luokkaa. (Laserkeilauksen ja pistepilven hyödyt 

2020; Laurila 2012, 269.) 

 

Kohtisuorassa keilauksessa keilain pyyhkii kohdetta lentosuuntansa nähden koh-

tisuoraan. Keilauskulma on tavallisesti 10°–20° varjostusten minimoimiseksi. La-

sertykin lähettämät laserpulssit kimpoilevat takasin kohteesta osuessaan siihen. 

Tällöin laserpulssin kulkuaika kohteesta määrittää sen laskennallisen etäisyyden 

keilaimesta. Näiden avulla saadaan ratkaistua mittauskohteen koordinaatit, kun 

tiedossa on myös lasertykin paikka ja asento. Paikan mittaus tehdään satelliitti-

paikannuksella (GPS/GNSS) ja asentotieto saadaan intertialimittausjärjestel-

mällä (IMU). Mittausviesti on tavallisesti lähi-infrapunavalon aallonpituutta (1 –1,5 

mm).  Sijaintitarkkuus vaihtelee mitattujen kohteiden lentokorkeuden mukaan ja 
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on parhaimmillaan noin yhden senttimetrin luokkaa, mutta normaalisti sen tark-

kuus on 10 cm. (Laurila 2012, 269–271.) 

2.4 Pistepilvi 

Laserkeilattua aineistoa nimitetään pistepilveksi, jota yleensä jatkojalostetaan tie-

tyn kohteen mallintamisessa. Täten tiheään lasermitatut pisteet muodostavat ym-

päristön pinnanmuodon. Jokaisella pisteellä on oma numeerinen asema eli kol-

miulotteinen koordinaatti (x, y, z) ja heijastusvoimakkuus. Pistepilven pisteiden 

tiheys vaihtelee tietyllä matkalla, mutta mittauksissa on minimissäänkin tavalli-

sesti miljoonia pisteitä. Täten keilaimen muodostaman pistepilven tiheys on suo-

raan verrannollinen mittausetäisyyteen. Sen tiheys mahdollistaa eri kokoisten 

kohteiden havainnoinnin. Mitä enemmän pisteitä on neliömetriä kohden, sitä pa-

rempi on erotuskyky. Tiheästä pistepilvestä ei kuitenkaan ole hyötyä, jos sen si-

säinen tarkkuus on huono. (Cronvall, Kråknäs & Turkka 2012, 19; Laurila 2012, 

270–271.) 

 

Keilatusta pistepilvestä poistetaan virheelliset pisteet ja pilveä harvennetaan en-

nen kuin se orientoidaan koordinaatistoon. Tiheä värillinen pistejoukko muodos-

taa kohteesta visuaalisen kolmiulotteisen reaalimaailman. Pistepilviä voidaan yh-

distää myös toisiinsa, mutta yhdistettävissä pistealueissa pitää olla ainakin kol-

masosa yhteistä peittoa. Täten pistepilveä voidaan hyödyntää suunnitteluvirhei-

den vähentämisessä, tiedonsiirron parantamisessa ja suunnitteluprosessin ta-

voitteiden aikaansaamisessa. Pistepilveen voidaan sovittaa erilaisia pinta- ja kap-

palemalleja ja poikkileikkauksia. (Cronvall, Kråknäs & Turkka 2012, 13; Laserkei-

lauksen ja pistepilven hyödyt 2020.) 

 

Pistepilvestä muodostetaan usein digitaalinen pintamalli, jossa ei ole vielä erik-

seen eroteltuna maanpinnan, rakennusten tai kasvillisuuden pisteitä toisistaan. 

Tästä pintamallista on kuitenkin mahdollista muodostaa digitaalinen korkeusmalli 

luokittelemalla pisteet yhden edellä mainittujen kohteen pisteiksi. Pistepilven luo-

kittelussa on hyvä käyttää digitaalista valokuvaa, jossa kohteen tiedot eivät ole 

muuttuneet oleellisesti. (Laserkeilauksen ja pistepilven hyödyt 2020.) 
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3 KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄT 

Koordinaattijärjestelmä koostuu kahdesta komponentista, jotka ovat datumi ja 

koordinaatisto. Nämä muodostavat niin sanotun vertailujärjestelmän. Korkeusda-

tumia käytetään korkeuden määrittämisessä ja vaakadatumia kaksiulotteisessa 

paikanmäärityksessä. Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä on ylläpidettävä ja uu-

distettava tietyn väliajoin. Tämä johtuu muun muassa mannerlaattojen liikkeestä 

ja jääkauden jälkeisestä maankohoamisesta. Nämä liikkeet heikentävät satelliit-

timittauksien tarkkuutta kiintopisteisiin, joka muuttaisi niiden koordinaatteja ja pis-

teiden välisiä korkeus- ja vaakasuunnan suhteita, jos niiden ylläpidosta luovuttai-

siin. (Laurila 2012, 154–155; Maanmittauslaitos 2020a.) 

 

Ennen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien käyttö olivat paikallisia, mutta nyky-

ään satelliittipaikannuksen kehittyminen mahdollistaa niiden sitomisen maail-

manlaajuisiin järjestelmiin. Euroopan laajuisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän 

suomalainen toteuma on EUREF-FIN ja vastaavasti Suomen uusi korkeusjärjes-

telmä N2000 on sidottu eurooppalaiseen EVRS-järjestelmään. Täten yhtenäisen 

koordinaatiston avulla tiedonsiirto paranee huomattavasti, minkä seurauksena on 

luotu ITRS (international Terrestial Referece System) eli maailman laajuinen 

koordinaattijärjestelmä. (Maanmittauslaitos 2020a.) 

 

ETRS-GKn on suorakulmainen karttakoordinaatisto, joka perustuu Gauss-Krüge-

rin projektioon. N tarkoittaa kaistan keskimediaania. Suomessa järjestelmä ja-

kaantuu 13 projektio- ja koordinaattikaistaan. ETRS-GKn:n kaista tulee valita si-

ten, että sen keskimeridiaani on lähin kokonainen asteluku projektin kohteen mu-

kaan. Kaistoja on valittavissa asteen väleinä ja yhdellä kaistalla saadaan katettua 

koko kaupunkialue ja samalla vältetään muut turhat kaistan vaihdot. (Laurila 2012 

18, 161–162). Tässä insinöörityössä on käytetty tasokoordinaatteja- ETRS-

GK25. 

 

N2000-korkeusjärjestelmä on Suomen nykyinen valtakunnallinen korkeusjärjes-

telmä, jota ei ole sidottu Helsingin keskimääräiseen merenpintaan. Se perustuu 

eurooppalaiseen korkeusjärjestelmä NAP:n (Normaal Amsterdams Peil) lähtöta-

soon, joka on vuoden 1684 Amsterdamissa vallinneen poikkeuksellisen kovan 
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keskimääräisen nousuveden huippu. N2000-korkeusjärjestelmässä on normaali-

korkeudet ja INSPIRE-direktiivin vaatimukset, joten sitä suositellaan käytettä-

väksi valtakunnallisissa kartoitustöissä ja paikkatietopalveluissa. (JUHTA 2008, 

2, 7–9.) 
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4 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ 

4.1 Paikkatietojärjestelmän periaate 

Geographic Information System (GIS) eli paikkatietojärjestelmä koostuu neljästä 

päätarkoituksesta, jotka ovat tiedonhankinta, tiedonhallinta, paikkatiedon analy-

sointi ja esittäminen. Nämä voidaan jakaa vielä käyttötarkoituksen perusteella 

tietohallinta- ja tapahtumapainotteisiin tietojärjestelmiin sekä analyysipainotteisiin 

päätöksenteon tukijärjestelmiin. Näitä hyödyntäen voidaan mm. visualisoida kart-

toja, hallita eri tietokantoja, analysoida malleja, vertailla tuloksia, tehostaa ratkai-

suntekoa, hallita resursseja, parantaa vuorovaikutusta ja kehittää yhteistyötä 

sekä se mahdollistaa tiedonkeruun ja paikkatiedon löydettävyyden. Kyseisiä 

paikkatietoratkaisuja on tarjolla monen tasoisia ja eri käyttötarkoituksiin. (Antikai-

nen & Kortsalo 2012, 8; Bartelme 2012, 148–150; ESRI Finland 2020a.) 

Paikkatietojärjestelmän perinteinen tapa on esittää paikkatietoaineisto kerroksit-

taisena karttana, joka voidaan esimerkiksi tuottaa näytölle, kuvatiedostoon tai tu-

lostimelle. Nykyään paikkatietojärjestelmät voivat käsitellä sekä rasteri- ja vekto-

rimuotoista tietoa ja niiden muuttaminen ja analysointi onnistuvat myös. Kerrok-

set määritellään läpinäkyvyysasteina ja sekä tulostaa toisistaan riippumatta.  Li-

säksi esitystapaa voidaan yleensä säätää kunkin kerrostason tai kohdetyypin 

kohdilla, koska ne ovat toisistaan riippumattomia. Kohteeseen liittyy lisäksi geo-

metria- ja ominaisuustieto. Kohdetta piirrettäessä järjestelmä noudattaa sille an-

nettuja ohjeita, jotka voivat liittyä geometrian piirtotapaan tai piirtämättä jättämi-

seen tai piirretäänkö ominaisuustietona oleva teksti geometrian sijasta tai lisäksi. 

(Blomqvist & Johansson 2004, 32; ESRI Finland 2020a.) 

4.2 Rasteri- ja vektorimuotoinen paikkatieto 

Digitalista paikkatietoa on kahdenlaista, rasteri- ja vektorimuotoista. Rasteri-

muoto on näistä rakenteellisesti yksinkertainen ja kuvataan usein kuvamuodossa 

tai jopa siihen liittyvinä reaalilukuina paikkatietoaineistona. Rasterialue maas-

tossa kuvataan matriisin avulla, joka koostuu säännöllisistä tasasuuruisista ruu-

duista eli pikseleistä. Kyseisessä aineistossa voi olla useita kerroksia ja aineisto 

on sidottu johonkin kartta- tai maantieteelliseen koordinaatistoon. Pikselin koko 
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määrää aineiston tarkkuuden eli resoluution ja pikselin saama väri- tai sävyarvo 

määrittävät sille tallennetun ominaisuustiedon. Pikselin koko määrää yhden ruu-

dun tarkkuuden eli resoluution. Mitä suurempi on aineiston resoluutio pienem-

mällä alueella, sitä tarkempi on kohteen sijainti- ja ominaisuustieto. Rasteriaineis-

ton yksi datatiedosto voi olla hyvinkin suuri, johon liittyy useita tiedostoja. Täten 

se voidaan tallentaa myös tietokantaan, mutta yleensä se on tiedostoista koos-

tuva tiedostojärjestelmä. (ESRI Finland 2020a; Fazal 2008, 108.) 

Vektorimuodossa oleva paikkatietoaineisto muodostuu pisteistä, jotka edelleen 

muodostavat kohteen ominaisuus- ja geometriatiedot. Geometriatiedot tarkoitta-

vat tässä koordinaattipisteitä ja tietoa geometrian muodoista. Aineisto on useim-

miten useita toisiinsa liittyviä tiedostoja tai sitten vaan koko aineisto on tallennettu 

tietokantaan. Kyseessä on useimmiten perinteinen kartta, jossa viivoilla on si-

dottu kahden tai useamman pisteiden väliset suhteet toisiinsa. Viivan alkua ja 

loppua kuvataan solmupisteillä, joilla muodostetaan vektorikartan topologia. Vek-

torimuoto soveltuu erittäin tarkkoihin kohteisiin, yksittäisten kohteiden analysoin-

tiin ja kuvailevan ominaisuustiedon tallentamiseen. (ESRI Finland 2020a; Fazal 

2008, 112.) 

4.3 Ohjelmistot 

Paikkatieto-ohjelmisto on vain ohjelmisto eli yhden tai useamman tietokoneohjel-

man muodostama kokonaisuus. Paikkatietojärjestelmä on kuitenkin isompi koko-

naisuus sisältäen yleensä erilaisia käyttäjiä ja se koostuu useasta tietokoneohjel-

masta. Paikkatieto-ohjelmistot ovat yleensä suunniteltu yleispäteviksi ja niitä löy-

tyy moneen eri käyttötarkoitukseen. Paikkatieto-ohjelmiston ja paikkatietojärjes-

telmän välinen ero ei aina ole itsestään selvä, koska paikkatieto-ohjelmisto voi 

olla osa isompaa järjestelmää. Paikkatieto-ohjelmistoon pohjautuen, voidaan sille 

yleensä rakentaa paikkatietojärjestelmä tai -sovellus. Paikkatietosovellus käsitte-

lee jotain tiettyä paikkatietoa tietyillä menetelmillä ja jolla on kyseiseen tarkoituk-

seen suunniteltu käyttöliittymä. (ESRI Finland 2020a; Otavan Opisto 2015.) 

 

Usein vaativat paikkatieto-ohjelmistokokonaisuudet vaativat enemmän ammatti-

maisempaa osaamista ja myös koulutusta kuin yksinkertaiset ja helppokäyttöiset 
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itseopittavat ohjelmistot. Nämä järjestelmät ovat usein tarkoitettu tietyn organi-

saation käyttöön ja ne on rakennettu heidän tarpeiden mukaan ja niihin on tallen-

nettu kyseisten organisaatioiden käsittelemiä tietoja. Paikkatieto-ohjelmistoja on 

monenlaisia, mutta muutama tunnettu kaupallinen ohjelmisto vain mainitakseni, 

kuten GeoMedia, Manifold, MapInfo, Microstation, Tekla GIS, TNTmips, GRASS 

GIS, Quantum GIS ja ArcGIS- ohjelmistot. (ESRI Finland 2020a; ESRI Finland 

2020c; Otavan Opisto 2015.) 

 

Näistä tunnetuin on ArcGIS -ohjelmisto, joka tarjoaa erityislaatuisia ominaisuuk-

sia sijaintiin perustuvan analytiikan soveltamiseen liiketoimintaympäristössä. 

ArcGIS:n eri sovelluksen avulla voi esimerkiksi käyttää, tallentaa ja jakaa tietoja 

turvallisesti ja sekä tehokkaasti. Ulkoisten tietojen tallentaminen ja sisällyttämi-

nen sisäiseen liiketoimintaympäristöön onnistuu mistä tahansa lähteestä. (ESRI 

Finland 2020a; ESRI Finland 2020c; Otavan Opisto 2015.). Tässä työssä on käy-

tetty osaa ArcGIS -ohjelmiston sovelluksista. 

 

ArcGIS -tuoteperhe on ESRI Inc. (Environmental Systems Research Institute In-

corporated) -ohjelmistoyrityksen luoma paikkatietoratkaisujen ohjelmisto, joka on 

levinnyt maailmanlaajuisesti useimmille toimialoille maailmassa. Suomessa näitä 

ohjelmistoja käyttävät esimerkiksi useimmat kunnat ja oppilaitokset ja julkisen 

puolen virastot. ArcGIS-tuoteperhe koostuu lukemattomista jopa monimutkaisis-

takin eri tuotteista ja niiden sovelluskomponenteista, joilla voi muokata eri aineis-

tokokonaisuuksia mielivaltaisesti. Ohjelmiston päätuotteita ovat esimerkiksi 

ArcGIS Online -paikkatietoalusta, ArcGIS Pro -paikkatieto-ohjelmisto, ArcGIS En-

terprise -paikkatietoalusta, ArcGIS Livig Atlas of the World -aineistot, ArcGIS 

Apps -sovellukset ja ArcGIs for Developers -omat sovellukset. (ESRI Finland 

2020c). Tässä opinnäytetyössä on käytetty ArcGIS:n ArcMap, Pro ja Online -oh-

jelmia aineiston kokoamisessa ja 3D-kaupunkimallin suunnittelussa. 

 

4.3.1 ArcGIS ArcMap, Pro ja Online -sovellukset 

ArcGIS ArcMap on perusohjelmistokokonaisuuden keskeisin suunnittelualusta, 

jonka avulla tuotetaan sisältöä, kuten esimerkiksi karttoja. Lisäksi sillä voidaan 

editoida, digitoida ja sekä tuottaa erilaisia tietokantakäskyjä. Ohjelmistoon on 
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saatavilla useita eri liitännäistyökaluja. Käyttöliittymänä koostuu käytännössä kol-

mesta osasta, jotka ovat kartta- ja tasot-näkymä ja työkalupalkit. Karttanäkymällä 

voi tarkastella karttoja eri valintatyökaluilla. Tässä näkymässä on myös määritys 

johonkin haluttuun koordinaattijärjestelmään ja mitta-asteikko. Jokainen karttanä-

kymä sisältää attribuuttitietotauluja ja nämä taulut saadaan auki tasot-näkymässä 

tarvittaessa. Attribuuttitaulukot sisältävät karttaan lisättävän aineiston tietoja ja 

toimintoja. (Antikainen & Kortsalo 2015, 8, 10.) 

 

Työkalupalkkien sijainti käyttöliittymässä on valittavissa telakoituna versiona pää-

valikon sivuille tai kelluvina erillisinä ikkunoinaan. Työkalut koostuvat perustyö-

kaluista, joiden avulla karttanäkymän lähempi tarkastelu on helpompaa. Lisäksi 

työkaluista on saatavilla ns. standardiryhmä eli tallennus- ja editointityökalut. Osa 

lisätyökaluliitännäisistä vaatii kirjautumisen verkon lisenssipalvelimeen käytön 

ajaksi. (Antikainen & Kortsalo 2015, 10–12.) 

 

ArcGIS Pro omaa tehokkaat ja kehittyneet toiminnallisuudet tietojen hallintaan, 

visualisointiin ja analysointiin. Tässä on mahdollisuus yhdistää eri datoja eri läh-

teistä ja muodostaa niistä älykkäitä karttoja verkossa ja tai mobiilisovellusten 

kautta. Tämä moderni paikkatieto-ohjelmisto mahdollistaa myös 2D- ja 3D-käyt-

töliittymänäkymät. ArcGIS Pro tukee tiedonjakoa ArcGIS Online ja ArcGIS Enter-

prise –ratkaisujen väillä. (ESRI Finland 2020d.) 

 

ArcGIS Online on pilvipohjainen palvelu, jota voidaan käyttää missä ja milloin ta-

hansa. Ohjelmiston samanaikainen käyttö on myös mahdollista jopa tuhansien 

ihmisten kesken. Valmistaja on huolehtinut ohjelmiston ylläpidosta ja päivityksistä 

automaattisesti esteettömän työskentelyn takaamiseksi. (ESRI Finland 2020b.) 

 

4.3.2 LASTools-ohjelma 

LASTools -ohjelma perustuu avoimen lähdekoodin ohjelmatyökaluksi, jossa on 

graafinen liittymä. Se koostuu useista erilaisesta toimivasta työkalusta ja niitä voi-

daan käyttää esimerkiksi laserkeilattujen pistepilviaineistojen luokittelemiseen, 

muuntamiseen, suodattamiseen, rasterin tekoon, kolmionmuodostukseen, moni-

kulmiointiin ja niiden analysointiin. Ohjelma mahdollistaa esimerkiksi pintamallien 
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[DEM, DSM, DTM] ja korkeuskäyrien luonnin. (Kasurinen 2016, 11–17; Ra-

pidlasso GmdH 2020.) Tässä työssä on käytetty LASTools-työkalulaatikon Arc-

Toolboxin ominaisuuksia ArcGIS Pro -ohjelman pistepilvien suodatusvaiheissa. 
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5 3D-MALLINTAMINEN 

5.1 3D-mallin päätyypit 

Kolmiulotteisuus paikkatiedossa perustuu todellisuuden visualisointiin ja analyy-

seihin, joissa tutkitaan jotain kolmessa eri ulottuvuudessa tapahtuvaa asiaa tai 

kohdetta. Visualisointi antaa mahdollisuuden tulkita ilmiöitä tai asiaa eri tavalla 

kuin perinteinen kaksiulotteinen karttatarkastelu. Usein kolmiulotteisen tulosten 

esittäminen tarjoaa enemmän mahdollisuuksia. Kolmiulotteinen esitystapa kau-

punkiympäristössä antaa erilaiset vastaukset jo sijaintitiedon perusteelle, kuin ta-

vallinen tasosuunnittelu. (Antikainen, Määttä-Juntunen & Uljanen 2015, 47.) 

 

3D-mallit jakautuvat neljään eri päätyyppiin, jotka ovat rautalanka-, pinta-, tila-

vuus ja umpinainen malli. Rautalankamalli koostuu vain pisteistä, suorista vii-

voista ja käyristä, jotka määrittelevät kolmiulotteisen mallin rakenteen. Rautalan-

kamalli on täten yksinkertaisin tapa kuvailla kohdetta kolmiulotteisessa tilassa 

pelkistetysti. Tässä tilassa rakenteen ominaisuudet ovat rajoitettua, jotka eivät 

sisällä täydellistä tietoa sen koostumuksesta tai ulkomuodoista. Täten rautalan-

kamallit ovat usein sekavia ja vaikeaselkoisia, mutta antavat kuitenkin piirteet 

pinta- ja tilavuusominaisuuksille.  (Duhovnik, Demšar & Drešar 2015, 56–57; 

Sunnersjö 2016, 29–30.) 

 

Pintamalleilla määritellään tason suuntaisia ja kaarevia pintoja kolmiulottei-

sessa tilassa. Pintamallit eivät sisällä rautalankamallien informaatiota raken-

teen koostumuksesta, vaikka ne ovat kehittyneempiä malleja sisältämään tie-

ota pinnan geometriasta. (Hirz, Dietrich, Gfrerrer & Lang 2013, 244.) 

 

Tilavuusmallilla voidaan ilmaista kappaleen todellinen ja täydellinen geometrinen 

rakenne. Vaikka se näyttää todelliselta ulkopuolelta katsottuna, niin kohteen to-

dellinen koostumus ovat puutteellisia tilavuusmallilla. Umpinainen malli on tila-

vuusmallin tavoin samankaltainen, mutta ne sisältävät kaiken tiedon kohteen 

koostumuksesta. Näitä koostumuksia ovat ulko- ja sisämuodot, kiinnitykset, ja 
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materiaalit. Umpinainen malli sopii hyvin suunnittelun tarkasteluun ja analysoin-

tiin 3D-mallinnuksessa. (Hirz, Dietrich, Gfrerrer & Lang 2013, 245; Sunnersjö 

2016, 30.) 

5.2 Korkeusmallit 

Tyypillisesti korkeusmalli (DEM) sisältää pinnanmuotojen korkeuspisteiden jou-

kon, joka muodostaa maanpinnan muotojen numeerisen esityksen. Korkeusmalli 

voidaan tallentaa epäsäännöllisenä kolmioverkkona tai tasavälisenä hilana tieto-

järjestelmään tarkastelua varten. Korkeusmallit ovat erittäin merkittävä monikäyt-

töinen paikkatietovarasto, jota voidaan hyödyntää monella eri tavalla, kuten esi-

merkiksi 3D-mallien visualisointiin ja malleihin, maiseman analysointiin, suunnit-

telun tukemiseen, massojen laskentaan ja paikkatietosovellusten informaation 

esittämiseen. Nykyään korkeusmallien luomisessa käytetään laserkeilausta, 

koska sen tuottaminen on kustannustehokas tapa. Samalla mallin laatu ja sen 

yksityiskohtainen rakenne ovat on helposti havaittavissa. Korkeusmallin ohella 

siihen liitetään usein käsitteet pintamalli ja maastomalli. (Oksanen 2020.) 

 

Pintamalli (DSM) kuvaan maaston ylimmälle korkeustasoille asetettua pintaa, 

joka sisältää maanpinnan korkeuksia ilman kasvillisuuttaa, mutta rakennusten ja 

puuston kohdalla pinta noudattaa metsän latvustoa ja rakennusten kattojen muo-

toja. Maastomalli (DTM) on maanpintaa kuvaava malli, joka sisältää korkeustie-

dot ja todellisen geometrian maanpinnan muotojen mukaan. Maastomalli liittyy 

yhteen korkeusmallin kanssa. (Oksanen 2020.) 

5.3 3D-kaupunkimalli 

3D-kaupunkimallintaminen on erilaisten kohteiden ja pintamallien luomista yksi-

tyiskohtaisesta 3D-aineistosta. Näitä 3D-kaupunkimalleja käytetään usein tilan-

teiden ja kohteiden visualisointiin ja havainnointiin. Tarkoituksena on selvittää 

esimerkiksi varjostus- näkyvyys- ja tilankäyttöanalyyseja. 3D-kaupunkimalleista 

halutaan mittatarkkoja paikkatietomalleja, jotka mahdollistavat eri toimijoiden pal-

velemisen. Tulevaisuudessa 3D-kaupunkimallit tukevat alueellista ympäristön 
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nykytilan suunnittelua ja toimivat vuorovaikutteisena käyttöliittymänä systemaat-

tisen kehityksen tukena usealle eri käyttäjälle samanaikaisesti. (3D-kaupunkmi-

mallit ja virtuaalisuus aluekehityksen työkaluksi 2018; Lifewire 2018.) 

 

5.3.1 Tarkkuustasot 

Rakennusten tarkkuustasot jaetaan tarkkuutensa ja ilmenevien ominaisuuk-

siensa mukaisesti viiteen ryhmään LoD0, LoD1, LoD2, LoD3 ja LoD4 (kuvio 1). 

LoD0 kuvaa vain rakennuksen monikulmiota x-, y- ja z-koordinaatein, josta sel-

viää sen todellinen korkeus. L0D1 kuvaa rakennuksen esitystä yhtenäisenä sär-

miölaatikkona, jossa sivuseinämät ovat pystysuuntaisia ja pohjapinnat vaaka-

suuntaisia. LoD2 kuvaa rakennuksen yksinkertaistetun ulkokuoren geometrisia 

pysty- ja vaakasuuntaisia ulkopintoja ja sekä kattopintoja. LoD3 kuvaa rakennuk-

sen ulkokuoren ulkopinnat geometrisen tarkasti ja kattomuodon yksityiskohtai-

sesti. Lo4D kuva rakennuksen ulkokuoren ulkopinnat ja kattomuodon samoin 

kuin tasossa LoD3 ja lisäksi rakennuksen sisäosat esitetään myös tarkkoina ulko- 

ja sisäpintoina. (Savisalo & Yli-Tainio 2015, 5.) 

 

 
Kuvio 1. Rakennusten tarkkuustasot (mukaillen Gröger, Kolbe, Nagel, Häfele, 
2019, 2) 
 
5.3.2 3D-mallintamisen nykyhetki 

Erityisesti laserkeilaustekniikan kysyntä ja yleistyminen on lisännyt mahdollisuuk-

sia kolmiulotteisen tiedon hallintaan. 3D-mallinnus on lisääntynyt oleellisesi ni-

menomaan paikkatietojärjestelmien (GIS) yhteydessä. Tähän on vaikuttanut no-

peasti kehittyneet automatisoidut datan hankintamenetelmät ja samanaikaisesti 

kasvanut tietokoneprosessoinnin kapasiteetti. Laserkeilaustekniikan yleistymi-

nen on avannut uusia mahdollisuuksia kolmiulotteisen tiedon hankintaa varten. 

Kustannusasiat ovat usein vielä rajoittaneet laitteiden hankintoja yksityisellä puo-
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lella, jotta voitaisiin puhua laserkeilausaineiston yleistymisestä layout-suunnitte-

lussa normaalin 3D-suunnittelun rinnalla. (Antikainen, Määttä-Juntunen & Ulja-

nen 2015, 47.) 
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6 KUNTAREKISTERI 

6.1 FACTA -kuntarekisterin periaate 

Kuntarekisteri koostuu kuntien monenlaisista ylläpidetyistä ja arkistoiduista sisäi-

sistä tiedoista, kuten kunnissa asuvista henkilöistä, alueellaan olevista kiinteis-

töistä ja kaavoista omine tunnuksineen. Keravan kaupunki käyttää FACTA-ni-

mistä kuntarekisteriä, joka on CGI inc. yrityksen kehittämä ohjelmisto. Tämä oh-

jelmisto antaa mahdollisuudet laajan tietojärjestelmän tehokkaaseen hallintaan, 

muokkaamiseen, hyödyntämiseen ja analysointiin. Tämän avulla on mahdollista 

etsiä rekisteristä eri tietoja tai hyödyntää sitä muulla tavalla. Samalla järjestelmän 

tietoja ylläpidetään ja näin ollen ne pysyvät myös ajantasalla. (Facta – kuntare-

kisteri 2015, 2.) 

 

Kuntarekisteri koostuu osajärjestelmistä, jotka jakautuvat viiteen aihealueeseen, 

kuten Kaavoitus, kiinteistöt ja maaomaisuus, Rakennusvalvonta, Ympäristö ja 

ympäristöterveys, Väestötiedot, Tiedon hyödyntäminen ja Paikkatietoratkaisut. 

Lisäksi on saatavilla avoimen rajapinnan rekistereitä tiedonsiirron sujuvuuden 

siirtämiseksi eri sovellusten välillä, (kuvio 2). Tämän työn pääpaino on Paikkatie-

toratkaisujen FactaMap -tietokannan hyödyntäminen. (Facta – kuntarekisteri 

2015, 2.)  

 

 

Kuvio 2. Facta – kuntarekisteri (Facta – kuntarekistri 2015, 2) 
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6.2 FactaMap 

FactaMap -paikkatietosovelluksen avulla ylläpidetään kunnan paikkatietoja ja 

kartantuotantoa. Sitä voidaan käyttää myös kuntien mittaus- ja kiinteistötoimen 

tehtäviin, joita ovat karttojen ylläpito, kiinteistötoimitusten teko, maastomittausten 

käsittely ja yleiskaavoitus. Samalla on mahdollista tuottaa teemakarttoja ja katta-

via analyyseja aineistoon pohjautuen. Näiden lisäksi on myös monia erilaisia 

paikkatietoratkaisujen osia, kuten esimerkiksi Facta Kartta, FactaGIS ja Facta 

Mapinfo Karttaliittymä. (Facta – kuntarekistri 2015, 6; Paikkatietoratkaisut 2014, 

6.) 

 

FactaMap sisältää hyvät paikkatietosuunnittelutoiminnot, joten sitä voidaan hyö-

dyntää kaikissa paikkatieto- ja kartantuotantotehtävissä. FactaMapin päätoimin-

not ovat karttakohteiden muokkaamiseen ja piirtämiseen tarvittavat yleiset työ-

kalut ja kartoitustoiminnot, aineiston tallentaminen paikkatietokantaan, joka 

voi olla joko yhden tai usean yhtäaikaisen käyttäjän ylläpitämä, valmiit käyttö-

liittymät ja hakutoiminnot KuntaNet ja Facta – kuntarekisterien tietojen käsit-

telemiseen ja sekä karttaliikenne näiden kahden kanssa. (Paikkatietoratkaisut 

2014, 7–8.) 

 

FactaMapissa on kaksisuuntainen karttaliikenne kartan ja kuntarekisterin 

kanssa. Täten kartalta valitut kohteet nähdään listana kuntarekisterissä ja ne 

avaamalla on mahdollista katsoa kohdetietoja syvällisemmin. Kuntarekisterin 

puolelta haetut kohdetiedot nähdään taas kartalle sijoitettuina todellisina koh-

teina. Kaikki kiinteistöihin kohdistuvat tiedot voidaan tallentaa FactaMapin 

kautta. Sijainti osoitetaan kartalta kyseiselle kiinteistölle ja koordinaatit tallen-

tuvat kuntarekisterin tietokantaan. (Paikkatietoratkaisut 2014, 7–8.) 

 

FactaMapin ominaisuuksia ovat mm. seuraavat, se perustuu ESRI ArcGIS 

paikkatieto-ohjelmistoon, helppo karttojen julkaisu, monipuoliset kartoitustoi-

minnot, liikkuminen ja siihen perustuvat valintamahdollisuudet, kuntarekisteri- 

ja kartta-aineistotietojen haku, kiinteistöjen sijaintitiedot, monipuoliset teema-
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kartan esitystavat, ESRIn tuotteiden monipuoliset ominaisuudet, karttoja käyt-

täminen FactaGISissä ja niiden julkaisumahdollisuus WebGISissä sekä 

ArcGIS Onlinessa, tallennusmuotona voidaan käyttää avointa Oracle Spa-

tial/Locator -muotoa ja ESRIn binäärimuotoa, paikkatiedon prosessointi mah-

dollista Data InterOperability -laajennuksella, lisäksi käytettävissä on n. 70 eri-

laista paikkatietoformaattia vektoreina ja rastereina. (Paikkatietoratkaisut 2014, 

7–8.) 
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7 MALLINTAMISEN LÄHTÖKOHTA 

7.1 Esitietoaineistot 

Suunnittelun esitietoaineistona oli hyödynnettävissä Aalto yliopiston opiskelijoi-

den tekemä kokeellinen 3D-kaupunkimallisuunnitelma ydinkeskustasta. Tämä 

malli oli testimielessä suunniteltu ja siinä oli muokattu rakennusten kattomalleja 

ja sekä lisätty jopa tekstuurit. Lisäksi malliin oli lisätty puistopuurekisterin paikka-

tiedot ja muutama yksittäinen penkki ja sähkötolppa. Rakennusten suunnittelu-

vaihetta koskevia päätelmiä ja mahdollisuuksia oli myös pohdittu raportissa. Näi-

den avulla sain hyödyllistä tietoa rakennusten suunnitteluun käytetyistä ohjeista 

ja muista ohjelman ominaispiirteistä sekä parametreistä. 

 

FACTA -tietokannassa sijaitseva kuntarekisteri sekä Oracle SDE (Spatial Data-

base Engine) geotietokannassa sijaitsevat kaupungin Kunnallistekniikan ja maan-

pinnankohteet, mahdollistivat molempien tietokantojen paikkatietojen hyödyntä-

misen yhtä aikaa vain ArcGIS -ohjelmistossa (kuvio 3). Näiden kahden eri tieto-

kantojen valikoidut tiedot piti sisällyttää yhdeksi paikkatietonäkymäksi ArcGIS- 

alustalle luotuun 3D-kaupunkimallin. 

 

                    CGI  Kuntarekisteri 

 

 

                    CGI  Paikkatietorekisteri, kiinteistöt 

 

 

 

                ESRI                                                                                                                         Paikkatieto- 

                ArcGIS ohjelmisto 

 

 

                 Oracle  Kunnallistekniikan paikkatiedot 

            

Kuvio 3. Paikkatietojen sijaintikaavio 

ArcMap 

FactaMap 

FACTA 

Pro Online 

SDE 
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3D-kaupunkimalliin sisällytettäviä valikoituja paikkatietoja olivat kiinteistörekiste-

ritietojen lisäksi kunnallistekniikan puolelta lisättävät kohdetiedot, kuten puisto-

puurekisteri, sähkö- ja telelinjat, rakennusten julkisivumallit, puu- ja pensasaidat, 

kunnallistekniikan putket, valaisinpylväät ja mastot, katuvalot ja liikennemerkit. 

Kaikista kohteista piti pystyä näkemään sen ominaistietonsa haluttaessa. 

7.2 Laserkeilauksen lähtötiedot 

Laserkeilaus on suoritettu Keravan kaupungille kolmen vuoden välein ja tämä 

opinnäytetyössä käytetty aineisto oli tuotettu vuoden 2019 syksyllä. Keilausai-

neisto koostui 51 kappaleen 1000 x 1000 neliömetrin ruuduista, joiden keilaus-

korkeus on ollut noin 520 metriä. Alue on keilattu 14 kpl pystysuoria kaistalentoja 

kaupungin yllä. Jokaista neliömetriä kohden tuli 33 pistettä eli pistepilven tihey-

den määritys on saatu tällä tapaa. Esimerkkinä Maanmittauslaitoksella on noin 

kaksi pistettä neliömetriä kohden. Lisäksi keilausaineistossa on käytetty koordi-

naattijärjestelmää ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmää N2000. Nämä on huomi-

oitu myös pistepilvien käsittelyssä ja aineistojen muokkauksessa lopullista mallia 

tehdessä.  

 

Laserkeilauksen lentokoneella oli suorittanut yritys nimeltä Terratec ja heidän 

käyttämänsä keilain oli Riegl VQ-1560i. Lentonopeus on ollut 130 solmua. Ke-

rätty raakadata on prosessoitu georeferoiduksi pistepilveksi laserkeilaus- ja 

GPS/IMU-aineistoista, tukipinnoista ja sen kohteista. Tässä GPS/IMU-laskenta 

on tehty heidän omalla ohjelmistollansa TerraPosilla käyttäen PPP-tekniikkaa. 

Keilausjonot oli suunniteltu siten, että jonojen väliin ei jäänyt raaka-aluetta ja len-

tokaartojen pisteistöä ei myöskään ole jätetty siihen. 

 

Peittoalueiden avulla on sovitettu pistedata yhteen. Geodikorjaus on tehty N2000 

korkeusjärjestelmään ja laskenta on tehty ETRS-GK25 koordinaatistossa. Kor-

jattu laserpilvi on sovitettu mitattuihin tukipintoihin ja tästä on saatu neliölliseksi 

keskivirheeksi (RMSE) 0,017 ja maksimivirheeksi -0,038. Tämän jälkeen piste-

pilvi on luokiteltu seuraavasti. Pistepilven luokitus on selitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Pistepilven luokitus 

Pisteluokka Selitys 

1 Default 

2 Maanpinta 

3 Matala kasvillisuus <0,20 m maanpinnasta 

4 Keskikorkea kasvillisuus (0,2–2,0) m 

5 Korkea kasvillisuus >2,0 m 

6 Rakennus 

7 Virheelliset matalat pisteet 

8 Mallin ankkuripiteet, model-key-point 

12 Peittoalueet 

 

Terratecin jalostaman pistepilviaineiston laatu oli tehty heidän omalla kehittämäl-

lään tekniikalla ja täten virheelliset pisteet olivat myös huomioitu.  Tästä syystä 

aineiston tuottajaan luotettiin ja varsinkin oletettiin, että pisteet olivat luokiteltu 

pääsääntöisesti oikein. Normaalisti tyypillinen virhe olisi tässä tapauksessakin 

enemmillään ollut 10 cm:n, joten tämän vaikutusta mittaustuloksiin ei nähty tar-

peellisena selvittää sen enempää. Tällä ei myöskään oletettu olevan merkittävää 

vaikutusta rakennusten asemointiin tai niiden muotoseikkoihin. Samalla pistepil-

vien jatkokäsittelyssä pyrittiin pitämään pisteiden määrä mahdollisimman muut-

tumattomana eri prosessoinneissa. 
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8 3D-MALLINTAMISEN TOTEUTUS 

8.1 Pistepilviaineiston hyödyntäminen 

ArcGIS ArcMap -ohjelman käyttöliittymälle valittiin kartta-aineistosta pohjakartta, 

jolla valittiin koordinaattijärjestelmäksi ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmäksi 

N2000 (kuvio 4). Tämän jälkeen ArcGIS ArcMap -ohjelman alustalle tuotiin kiin-

teistörekisteritiedot FactaMap -paikkatietojärjestelmästä. Lisäksi tuotiin Keravan 

kaupungin ortokuva vuodelta 2019. Tässä vaiheessa haettiin vielä SDE-järjestel-

mästä loput tarpeelliset lyr-päätteiset rekisteritiedostot. Nämä kaikki lisättiin myös 

samaan Keravan karttapohjaan. ArcGIS ArcMap:iin tuotujen tietojen jäsentely 

tehtiin pääsääntöisesti tutustumismielessä. 

 

 

Kuvio 4. Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän valinta karttapohjalle 

 

Näiden jälkeen lisättiin ilmalaserkeilatut pistepilvitiedostot karttaan. Pakattujen 

pistepilvien purkaminen jouduttiin tekemään LASTools -työkaluliitännäisen 

avulla, koska ohjelmassa ei ollut mahdollista hyödyntää suoraan pakattua laz-

pistepilviaineistoa. Täten pakattujen pistepilviaineistojen laz-tiedostot pilkottiin 

LASToolsin Lastile -toiminnolla pienemmiksi normalisoiduiksi las-tiedostoksi, 

jotta pistepilvien hyödyntäminen olisi mahdollista (kuvio 5). 
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Geoprosessointi-ikkunakuvio kuvaa tätä laz-tiedostojen muuntamista las-tiedos-

toiksi. Pilkontalaajuus noudattaa 1000 x 1000 neliömetrin aluetta kaikissa piste-

pilvitiedostoissa. 

 

 

Kuvio 5. Laz-tiedoston purkaminen harvennetuksi pistepilveksi las-tiedostoiksi 

 

Koordinaattijärjestelmänä on käytetty ETRS - GK25 ja korkeusjärjestelmänä 

N2000, kuten alkuperäinen karttakuvakin. Nämä valinnat on tehty Ympäristöt-va-

likosta vaihtamalla ne oikeiksi. 

8.2 Pintamalli 

Pistepilven pilkkomisen jälkeen, soudatettiin vielä pakatusta laz-tiedostoista pin-

tamalli komennolla LASTools -työkalun blast2dem avulla. Tässä suodatettiin 

kaikki muut pisteet pois, paitsi maan pinnan pisteet jätettiin. Kuviossa 6 on valit-

tuna ehdot pistepilven suodatukselle maanpinnan pisteiden osalta kolmioitettuna. 

Tässäkin on käytetty samaa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmää kuin edellisissä-

kin pistepilvien käsittelyissä. 
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Kuvio 6. Pintamallin ajo blast2dem -toiminnolla 

 

Pistepilvestä suodatetut maanpinnan pisteiden tiedostomallit olivat img-kuvapoh-

jaiset, jotka käännettiin ensin ArcGIS ArcMapilla lyr-tiedostoiksi, jotta ne kaikki 

saatiin auki sen jälkeen ArcGIS Pro:ssa. Jokainen maastomallin pala-alue sää-

dettiin samaan korkeusskaalaan ominaisuustietotaulun symbolikohdasta siten, 

että maanpinnanmuodot vastasivat jokaisessa neliökilometrin ruudussa Keravan 

kaupungin todellisia korkeuskäyriä (kuvio 7). Ominaisuustietotaulua varten piti 
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ensin selvittää Kaupungin matalin ja korkein piste, joista otettiin vielä noin 5 met-

riä suuntaansa pelivaraa korkeusskaalausta varten. Tämän jälkeen avattiin 

ArcGIS Pro -ohjelma varsinaisen mallintamisen aloittamiseksi. Liitteessä 1 on 

tehtynä koko kaupungin kattava pintamalli. 

 

 

Kuvio 7. Pintamallin skaalaus korkeimman ja matalimman kohdan mukaan 

 

Seuraavaksi jokaista neliötä kohden suodatetut las-pistepilviaineistot siirrettiin 

karttakuvaan omana neliöalueena eli luotiin las-aineistoryhmä jokaista 1000 x 

1000 ruutua kohden (kuvio 8). Tässä oli edelleen käytetty samaa koordinaatti- ja 

korkeusjärjestelmää, kuin edellisissäkin pistepilviaineistojen käsittelyissä.  
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Kuvio 8. Esimerkkikuva. Las-pistepilviaineiston luonnista 

 

Kun kaikki pistepilvet oli siirretty las-aineistoryhmiksi ortokuvaan, niin siitä suoda-

tettiin kaikki rakennukset näkyviin (kuvio 9). Tämän jälkeen voitiin tehdä varsinai-

set mallinnukset ArcGIS Pro -ohjelman avulla. 

 

 

Kuvio 9. Rakennusten pistepilven pisteiden esilletuonti 
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Esimerkkinä rakennusten pistepilviaineiston onnistumisen varmistamiseksi valit-

tiin rakennusten luokitusnumero kuusi, jotta niiden pisteiden sijaintia voitiin tar-

kastella paremmin Keravan kaupungin ortokuvasta (kuvio 10). 

 

 

Kuvio 10. Esimerkkikuva rakennusten pistepilvistä 

8.3 Rakennusten mallintaminen 

Ennen rakennusten suunnittelun aloittamista pistepilvistä haettiin ArcGIS Pro:hon 

ESRIn kotisivuilta ohjelman liitännäinen nimeltä ”SolutionDeployment.esriAd-

dInX” (kuvio 11), jotta kyseisten rakennusten mallintaminen onnistuisi. 

 

 
Kuvio 11. ArcGIS Pro -liitännäinen rakennusten mallintamiseen 
 

Työkalun käyttöä varten liitännäisestä valittiin ”Local Government 3D Basemaps” 

-toiminto, joka mahdollisti 3D-mallintamisen aloittamisen (kuvio 12). Tämä työ-
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kalu vaati luvan järjestelmänhallitsijalta, jotta Oraclen palvelinohjelmistoalijärjes-

telmän aineiston tietokannan käyttäminen oli mahdollista verkossa. Kun lupa oli 

myönnetty, niin kyseinen työkalu haettiin ESRIn verkkosivuilta. 

 

 
Kuvio 12. Rakennusten mallintamisen työkalu ”Local Government 3D Base-
maps 
 
Jokaisesta 1000 x 1000 neliöruudun Las-aineistosta tehtiin rasteripinnat DSM, 

DTM, ja nDSM. DSM:n luokituksen käytössä olivat maanpinta ja paluuarvona nu-

mero kahdeksan ”malliavain” (kuvio 13). 
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Kuvio 13. DSM-rasterin ominaisuustaulu 

 

DTM luokituksen käytössä olivat kohdat maanpinta ja rakennukset ja paluuar-

vona ”viimeisin monista” (kuvio 14). 

 

 

Kuvio 14. DTM-rasterin ominaisuustaulu 

 

Lopuksi nämä rasterit pintamalli DSM ja maanpinnan malli DTM vähennettiin toi-

sistaan ”miinustoiminnolla”, niin saatiin nDSM -mallin rasteri (kuvio 15). Näiden 
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kaikkien rasterien luonneissa on käytetty edelleen samaa koordinaattijärjestel-

mää kuin alun perinkin ensimmäisenkin pisteiden käsittelykerran aikana. 

 

 

Kuvio 15. Rasterien DSM-DTM vähennys toisistaan, (nDSM) 

 

Tämän jälkeen haettiin FACTA-rekisteristä rakennusten alueiden kivijalkatietojen 

shp -tiedosto ja se yhdistettiin pintamallin kanssa (kuvio 16). Tässä luotiin raken-

nusten pohjapinta-alat. Tämä toistettiin jokaiselle 1000 x 1000 ruudun alueelle.  

Asetusarvot on aseteltu siten, että se tekisi riittävän tarkan rakennuksen mallin 

tyydyttävässä ajassa. 

 

 

 

Kuvio 16. Rakennusten pinta-alojen luonti 
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Vaihtoehtoisesti oli mahdollisuus käyttää joko tehtävävalikkoa ”Task” ja sieltä toi-

mintoa ”Segment Building using Elevation”, joka avaa toiminnon ”Segment Roof 

Parts tai käyttää suoraan geoprosessoinnin ikkunasta tämä viimeisin. 

 

Rakennusten pinta-alojen jälkeen pintamalli DSM, maanpinnan malli DTM ja nii-

den erotus eli normalisoitu pintamalli nDSM sijoitettiin 3D-kaupungin rakennusten 

tarkkuustason- LOD2 luomiseen. Jokaisesta 1000 x 1000 neliön alueesta tehtiin 

oma luomisprosessi ”Create LOD2 Buildings” (kuvio 17). Näin ollen saatiin en-

simmäistä kertaa 3D-rakennukset luotua maanpinnan päälle. 

 

 

 
Kuvio 17. LOD2-tason rakennusten luominen 
 

Tämän jälkeen, kun kaikki ruudut olivat prosessoitu, saatiin yhteneväinen kau-

punkimaisema (kuvio 18), jossa rakennusten silhuettia voitiin paremmin tarkas-

tella muotojen ja ominaispiirteiden osalta. Kuvio 18 kuvaa parhaiten Keravan kes-

kusta-alueelta korkeiden rakennusten tasakattomuotojen sijoittelua. 
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Kuvio 18. Tasakattorakennuksia Keravalta 
 

8.4 Kasvillisuuden ja muiden kohteiden lisääminen 

Kasvillisuuden ja puuston lisäämisessä käytettiin kahta erillistä tapaa. Ensim-

mäiseksi lisättiin Keravan kaupungin katupuurekisterin sisältämät kohteet ja 

toiseksi suodatettiin pistepilvestä metsän tai yleisen puistoalueen kasvillisuusluo-

kat 3, 4 ja 5 korkeuksien mukaisesti. Katupuurekisterin alkuperäiset 2D-kohteet 

vaihdettiin 3D-objekteiksi ohjelmiston kirjastosta löytyvillä puulajikemalleilla. Kai-

kille puulajikkeille muutettiin vielä kiinteät korkeudet attribuuttitaulukon uuteen sa-

rakkeeseen, jotta 3D-mallissa puusto näytti todenmukaisemmalta (kuvio 19). 

Tässä oli myös tarkoitus merkitä vahingoittuneet puut valkoisella läpikuultavalla 

värillä ja poistetut puut kannon 3D-objektilla. 
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Kuvio 19. Katupuurekisterin 3D-mallinnus 

 

Toisessa vaiheessa, jossa lisättiin yleinen kasvillisuus, luotiin koko alueen pinta-

alasta yksi yhteinen las-aineistoryhmä. Tässä suodatettiin pistepilvestä kasvilli-

suuden ja maanpinnan arvot (kuvio 20). 

 

 

Kuvio 20. Kasvillisuuden määritys pistepilvestä 
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Näistä tuli lopputuloksena (DTM) pintamallin rasteri, jota käytettiin kasvillisuuden 

3D-mallin toteutuskäskyssä ”VegetationExtraction”, muiden kasvillisuuden toteu-

tuksessa (kuvio 21). 

 

 
Kuvio 21. Kasvillisuuden 3D-mallintaminen Las-aineistoryhmästä 

 

3D-kaupunkimalliin lisättyjen rakennusten ja kasvillisuuden jälkeen lisättiin vielä 

siihen yksittäiset pensaat, penkit, sähkö- ja valaisinpylväät, sähkö- ja jakokaapit. 

Samalla näiden objektien asemointia ympäristössä parannettiin muuttamalla ob-

jektien astekulmat mahdollisimman sopiviksi. Tämä tosin muutti kaikki samaa 

kohderyhmää olevat objektit asennoiltaan samanlaiseksi (kuvio 22). Esimerkiksi 

liitteessä 2 on valmiin ArcGIS Prolla tehdyn 3D-kaupunkimallin kohdeluonnos, 

joka odottaa julkaisua ArcGIs Onlinen puolelle. 
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Kuvio 22. 3D-kaupunkimallin luonnos 
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9 ONGELMIA 

9.1 Pistepilven haasteet 

ArGIS-ohjelmiston pistepilven muuntotyökalun avulla ei ollut mahdollista purkaa 

suoraan pakattuja Laz-pistepilvitiedostoja tavallisiksi tiedostoiksi, koska ohjelman 

lisenssioikeudet eivät riittäneet tämän työkalun käyttöön. Tämä piti toteuttaa toi-

sella tapaa käyttäen LASTools -ohjelmaliitännäistä, jotta pistepilvien hyödyntämi-

nen oli edes mahdollista. Toki tämän LASTools-työkalun käyttöä ei suositeltu ES-

RIn teknisen tuen puolelta, mutta korvaaviakaan ratkaisuja ei ollut tällä kertaan 

saatavina raskaan pistepilviaineiston takia. 

 

Las-aineistoryhmän pistepilveä satunnaisesti tutkiessa huomattiin jossain kohtaa 

pistepilveä sen luokituksen menneen väärin aineistontuottajalta. Kyseessä ei 

välttämättä ollut selkeä virhe, vaan esimerkiksi koreaksi kasvillisuudeksi luokiteltu 

piste oli todellisuudessa erittäin lähellä sitä sijaitseva rakennuksen räystäs. Toi-

nen asia mistä oli mahdollista tulla virheluokitusta, niin ilmakeilauspäivänä alu-

eella sijainneet pilvet ja linnut, jotka luokittuivat rakennuksiksi tai korkeaksi kas-

villisuudeksi. Tämä vääristi rakennusten muotoja jo rasterissa, josta muodostet-

tiin sen varsinainen 3D-muoto. Täten muotojen parannusta voitiin yrittää julkaisun 

yhteydessä ArcGIS Onlinen puolella. 

 

Tässä yleinen maininta, että pistepilven pisteiden laatuun vaikuttivat laserkeilauk-

sessa käytetyn laitteiston sisäinen virhe ja keilauskulman virhe, jotka ilmenevät 

toimittajan tekemässä lähtöarvojen laaturaportissa. Aikaisemmin oli todettu, että 

nämä virheet tuskin olivat ratkaisevassa osassa 3D-mallin luomisessa, koska 

peittoalueet on korjattu. Pistepilven luokitus on suoritettu oikein ja virheelliset pis-

teet on poistettu keilatusta aineistosta etukäteen. Täten näiden virheiden vaiku-

tusta ei ole ollut tarkoituskaan kyseenalaistaa sen enempää tai käsitellä parem-

min tämän työn loppupäätelmissä, koska niiden muokkaaminen tai laadun paran-

taminen ei ollut mahdollista tässä toimeksiannossa. 
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Ei ollut varmuutta, että oliko ulkopuolisen toimijan tekemä pistepilviaineisto edes 

sopiva tähän mallintamistarkoitukseen. Kukaan ei myöskään tiennyt alkuperäi-

sessä laserkeilausvaiheessa, että juuri tätä kyseistä pistepilviainestoa testataan 

ArcGIS-ohjelmistolla.  Pistepilviaineisto oli myös liian raskas käsiteltäväksi tässä 

aikataulussa useita testikertoja, joten näin ollen piti tyytyä tällä tapaa saatuihin 

tuloksiin.  

9.2 Ohjelmiston haasteet 

Luokiteltu pistepilviaineisto oli ollut pakko saattaa pakattuun muotoon, jotta se oli 

edes mahdollista luovuttaa kaupungin käyttöön. Aineiston raskaus oli myös tie-

toinen valinta ja sillä testattiin tarkoituksella tietokoneiden prosessointikykyä. Sa-

maten tässä mallintamisessa käytetty ohjelmisto ei välttämättä ollut se paras 

mahdollinen näin raskaalle pistepilvelle ja sen kyky hyödyntää pakattua pistepil-

viainestoa oli olematon. ArcGIS-ohjelmisto oli alun perin kehitetty vuonna 2012. 

Siitä on tullut aina uusi kehitysversio kerran vuodessa, jossa on parannettu sisäi-

siä virheitä ainakin osittain käyttäjien ongelmiin perustuen. 

 

Rekisteritietoja haettaessa tietokannasta lukuyhteys palvelimeen oli ajoittain koe-

tuksella tai katkeili satunnaisesti. Suurempia tiedostoja käsiteltäessä, ArcGIs Arc-

Map tai ArcGIS Pro -ohjelmilla, niin sillä oli tapana kaatua päivittäin. Varsinkin 

pistepilvien ajokokeilu shp -tiedostomuotoon ArcGIs ArcMapillä kaatoi sen joka 

ajokerran jälkeen. Myös itse mallin tallennus tuotti haastetta suuren tiedostoko-

konsa takia. 

 

Aluksi rakennusten luominen ei onnistunut toivotulla tavalla, koska tämän ”Local 

government 3D Basemapsin” avulla ajateltu rakennusten 3D-mallintaminen ei 

meinannut onnistua, vaan se kaatui lähes toistamiseen ohjelman odottamatto-

maan virheeseen ”999999”. Tästä virheestä oli myös netissä keskustelua, mutta 

se saattoi pahimmillaan merkitä mitä tahansa asiaa tai jotain toista seikkaa, josta 

ei ollut hyötyä tässä tilanteessa. Täten rakennusten mallintaminen oli aluksi to-

della kokeiluperäistä. Kannettavan tietokoneen kapasiteetti ei riittänyt 3D-mallin-

tamiseen, joten lisätehoa saatiin siirryttäessä tehotietokoneen käyttöön. 
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Eri aineistoryhmien tallennus tuotti hankaluuksia niiden geoprosessoinnissa koko 

mallin suunnittelun ajan, koska ohjelma tarjosi automaattisesti valmista nimeä 

ajosuorituksen uudeksi tiedostoksi. Tämä ei kuitenkaan sopinut itse ohjelmisto-

rakenteeseen, vaan uuden tiedoston nimi piti useassakin eri kohdissa vaihtaa 

manuaalisesti lyhemmäksi. Täten vain hyväksytyn nimen omaava tiedosto oli 

geoprosessoitavissa. 

 

Edes tehotietokoneella kasvillisuuden ajo ”VegetationExtraction -komennolla 

Las-aineistoista ei tuottanut ollenkaan hyvää lopputulosta, vaan se katui useasti 

virheeseen ”999999”, joka viittasi taas ennalta määrittämättömään tilanteeseen 

eli sen syytä ei tiedosteta. Jos taas kasvillisuutta halusi prosessoida yksitellen 

ruutu kerrallaan, niin se tallensi aina uuden ajetun ruudun edellisen valmiin ruu-

dun päälle, vaikka se oli nimetty erikseen omalla nimellä. 

9.3 Mallinnuksen haasteet 

Pinta- ja maastomallin osalta niiden resoluutiotarkkuutta ei saanut parantaa luku-

arvoa 1 paremmaksi, koska tällöin rakennusten pinta-alojen prosessointi ei on-

nistunut. Tästä syystä rakennusten tarkkoja muotoja ei voinut tarkasti ajatella 

edes mallinnettavan, koska kyseisten mallien rasterit aiheuttivat jo itsessään epä-

tarkkuutta pisteiden luokitusten takia. Täten piti tyytyä jo ennalta määrättyyn laa-

tutasoon. 

 

ArcGIS Pron puolella tehdyistä kohteista piti siirtää lopuksi 3D-puolelta kartan 

2D-näkymän kautta online-puolelle, jotta osa kohteiden julkaisusta olisi edes 

mahdollista. Tässä olisi ollut kaksikin eri tapaa julkaista aineisto Onlinen puolelle, 

mutta rakennusten polygonimuodot olivat todellisuudessa 2D-muotoisia, vaikka 

olivatkin 3D-näkymässä, joten ne pitivät saattaa yhteen ennen julkaisualustelle 

siirtoa. 

9.4 Mallin puutteita 

ArcGIS Pro -ohjelmisto ei pystynyt tunnistamaan kuin vain kolmea eri rakennuk-

sen kattotyyppiä, joita olivat tasa- harja- ja pyramidikatto. Tämä oli ohjelmiston 
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ominaisuus, joten edellytykset kattomallien osalta olivat rajalliset. Täten raken-

nusten mallintaminen kattojen osalta piti rajata näihin edellä mainittuun kolmeen 

vaihtoehtoon. Samalla havaittiin osan rakennuksista olevan liian korkeita, kuten 

sähkömuuntamot ja -kaapit. Vanhan omakotitaloalueen rakennukset saattoivat 

olla hyvin vaikeasti tunnistettavissa, koska niistä oli tullut mallinnettaessa liian 

matalia. Tähän oli syynä kiinteistötietojen puuttuminen FACTA-rekisteristä, 

vaikka ne olivat normaalisti Oraclen SDE -geotietokannassa. 

 

1000 x 1000 neliömetrin alueiden yhtymärajakohtien pisteistä ei saanut muodos-

tettua malliltaan kunnollisia rakennuksia, koska ne sijaitsivat kahdella eri pistepil-

vialueella. Aika ei tosin riittänyt isompien alueiden liittämiseen toisiinsa ja testaa-

maan niiden prosessointia isompina pistepilvinä. Onneksi näitä kohtia ei ollut kui-

tenkaan montaa. 

 

Kasvillisuuden lisääminen malliin muun kuin katupuurekisterin osalta päätettiin 

keskeyttää, koska ei ollut enää aikaa prosessoida kaikkia 51 kpl ruutuja yksitel-

len, vaikka se ei näyttänyt toimivan näinkään. Todettiin, että ohjelmisto ei jaksa 

pyörittää koko Keravan pinta-alaa koskevaa aineistoa onnistuneesti. Täten jäl-

jellä oleva kehitysaika päätettiin siirtää rakennusten 3D-mallien julkaisun viimeis-

telyyn ArcGis Online -puolella.  

 

Samalla myös todettiin aikataulun rajallisuuden osalta, että myös mallinnuksesta 

jätettiin pois kunnallistekniikan maanalaiset kaukolämpö- ja viemäriputket ja sekä 

maahan upotetut telekaapelit. Tässä olisi tulevaisuudessa jatkojalustuksen aihe 

sitä tekevälle. Samalla ei keskitytty myöskään yksittäisten objektien asemoinnin 

parantamiseen, vaan katsottiin yksi ja paras asento koko objektiryhmällä. 

9.5 Parannettavia asioita 

Aluksi olisi pitänyt tarkastella pistepilveä enemmänkin pisteiden laadun ja mah-

dollisten luokitusvirheiden osalta, jos se olisi ollut mahdollista tai edes tehty nor-

maaliin tyypilliseen tapaan, joka olisi syytä tarkistaa ennen varsinaisen työn aloit-

tamista. Tämä olisi osaltaan varmistanut jatkojalostuksen virheettömyyden. Oh-
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jelmistopuolella voisi aluksi kartoittaa ja miettiä eri ratkaisutapoja pistepilven jat-

kokäsittelyssä. Toki tämä olisi toiminut toisella taholla, jos olisi ollut tarvetta kar-

toittaa myös kyseinen ohjelmisto. Tämän työn yksi tarkoituksista oli testata 

ArcGIS -alusta toimivuus tällä pistetiheydellä. Tämän takia pisteiden ajo oli to-

della raskasta ja aikaa vievää työtä tietokoneen osalta, kun kaikki 51 kpl 1000 x 

1000 ruutuja ajettiin erikseen mallintamisen takia. 

 

Pistepilven avulla mallinnettaessa eri tahojen ohjeet eivät olleet yhtenäisiä tuote-

sivuston ohjeiden ja ESRIn teknisen tuen kanssa, joten toivotun ratkaisun löytä-

minen kokeellisesti vei aina ylimääräistä aikaa. Ratkaisujen etsimistä netistä tulisi 

tietoisesti välttää tai ainakin huomioida niissä käytetyn aineiston laatu ja tarkoitus, 

joka ei vastannut täydellisesti nykyistä tilannetta. Samalla olisi hyvä selvittää oh-

jelmistoliitännäisten ominaisuudet paremmin. 

 

Rakennusten 3D-mallimuoto ei ollut kaikissa rakennuksissa paras mahdollinen, 

joten niitä kaikkia ei keritty muokkaamaan manuaalisesti siedettävämmäksi. Li-

säksi jokaisesta rakennuksesta puuttuivat niiden tekstuurit eli todellisuutta vas-

taava katukuvanäkymä. Näitä kohtia voidaan parantaa mallin jatkokehityksessä. 

Samoin osa maanpinnan ja kunnallistekniikan kohteista jäi lisäämättä aikataulul-

lisesta syystä 3D-malliin.  

 

Ennen seuraavaa uutta ilmalaserkeilausta olisi hyvä kertoa, että mihin tarkoituk-

seen ja millä ohjelmistolla keilausaineisto jatkojalostetaan. Samalla on hyvä kiin-

nittää huomiota luokitusten oikeellisuuteen. Pistepilven tiheyskään ei saisi olla 

näin suuri, vaikka merkitystä sille ei ole, jos luokitus on tehty oikein. Pienemmillä 

pistepilvialueilla mallinnusaika lyhenee, mutta työn kokonaiskesto lisääntyy huo-

mattavasti. Täten keilausaineisto pitää olla jo valmiiksi jaettu sopivan kokoisiin 

kartta-alueisiin, jotta ei tarvitse käyttää pakattua tiedostomuotoa. 
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10 3D-MALLIN JULKAISU 

ArcGIS Pron puolella tehty aineisto siirrettiin ArcGIS Onlinen puolelle, jotta ne 

saatiin julkaistua portaalissa asianosaisten käyttöön. Ensin kaikille 1000 x 1000 

neliömetrin segmentoiduille rakennusalueille suoritettiin ”Fuse Building Parts” -

prosessointi (kuvio 23). Tässä jokaisesta rakennuksesta saatettiin yhtenäinen 

3D-objekti ilman säännöllisiä lohkoja. Täten myös rakennusten kattomuodot oli-

vat todellisen muotoisia. 

 

 

Kuvio 23. Rakennuslohkojen liittäminen yhdeksi 3D-objektiksi 

 

Ennen aineiston siirtämistä julkaisupuolelle jokaisen 3D-rakennusryhmän omi-

naisuustietotaulusta otettiin käyttöön tason oma metadatatietonsa. Tämä meta-

data nimettiin kohderyhmän tunnistamiseksi julkaisua varten (kuvio 24). 

 

 

Kuvio 24. Ominaisuustietotaulun metadatan käyttö 
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Aineisto siirrettiin yksitellen jokainen mallinnettu tiedosto kerrallaan Online -jul-

kaisunäkymää varten. Tällöin jokaisen objektoidun alueen kohdalta avattiin hiir-

ren kursorilla ”jakokohta” auki ja sieltä valittiin ”jako nettikerroksessa” (kuvio 25). 

Tämän jälkeen avautui tiedoston analyysi-ikkuna, jossa tiedosto tarkastettiin jul-

kaisua varten (kuvio 26). Näiden toimenpiteiden jälkeen aineisto oli saatettu 

ArcGIS Online -puolelle. 

 

 

Kuvio 25. Tiedoston jako portaalia varten 

 

 

Kuvio 26. Tiedoston julkaisu nettiportaalia varten 

 

Kun kaikki tarvittava aineisto oli siirretty ArcGIS Online -portaaliin, niistä muodos-

tettiin yhteinen näkymä lisäämällä samaan katseluohjelmaan haluttu aineisto. 
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Siirretty aineisto jaettiin organisaation käyttöön jaa-toiminnolla (kuvio 27). Tällöin 

se oli Keravan kaupungin organisaation vapaassa käytössä. 

 

 

Kuvio 27. Aineiston julkaisuikkuna 

 

Liitteessä 3 on esitetty yhteenvedon avulla koko mallinnusprosessin päävaiheet 

ja tarvittavat rasterit ArcGIS Pro -ohjelmalla toteutettuna ja tuotetun aineiston jul-

kaisuvaihe ArcGIS Onlinessa. Tähän mallintamiskohtaan olisi käynyt myös ES-

RIn antama ohjeistus, mutta sitä ei voinut hyödyntää tässä tilanteessa, koska 

prosessointi aiheutti päättymättömän latauskierron. 
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11 VALMIS 3D-MALLI KAUPUNGISTA 

Valmiista 3D-kaupunkimallista on kaksi esimerkkikuvaa esitetty liitteen 4 muo-

dossa. Tässä on näytetty rakennusten erilaisten kattomuotojen näkymä. Lisäksi 

mallissa on punaisilla viivoilla kiinteistöjen rajat ja sekä niiden tunnukset. Lisätie-

toja kiinteistöistä saa tarvittaessa valitsemalla karttalehtitasopalkista kyseisen ta-

son, jonka asettuu ortokuvan päälle (kuvio 28). Kiinteistöä napsauttamalla saa 

auki erillisen kiinteistötietoikkunan, josta näkee kaikki siihen kuuluvat rekisteritie-

dot. Sama asia koskee myös katupuurekisteriä, mutta yksilöidyn kohteen voi va-

lita suoraan mallista käyttämällä kursoria. Rakennuksista saa myös perustiedot 

avattua samalla tavalla. 

 

 

Kuvio 28. Kiinteistöjen tietoja 
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12  YHTEENVETO 

Keravan kaupungin 3D-kaupunkimallin kehitys ArcGIS -alustalla oli aikaa vievä 

projekti ja pelkästään raskaan aineiston käsittelyyn kului viikkoja. Mallintaminen 

oli haasteellista ja edes tyydyttävän ratkaisun löytyminen oli lukuisten kokeilujen 

tulos. Paras ja luotettavin tapa mallinnuksessa edistymiseen oli oikeantyyppisen 

geoprosessoinnin löytäminen jokaiseen eri työvaiheeseen. Pistepilviaineiston jat-

kojalostus oli helppoa verrattuna rakennusten mallintamiseen.  

 

Työ alkoi pakatun pistepilviaineiston jalostamisella ja jatkui datan käsittelyllä seu-

raavissa työvaiheissa. Lisäksi piti oppia käyttämään ArcGIS Pro- ja Online -oh-

jelmia, jotta 3D-mallintamisurakka onnistuisi kokeellisesti esitietojen avulla. 

Haasteita syntyi, sillä tapa, jolla pistepilvestä saatiin mallinnuskelpoista dataa ei 

välttämättä toiminutkaan seuraavassa työvaiheessa. Työnkulun eri vaiheissa 

pystyi käyttämään vain rajatusti vaihtoehtoisia menetelmiä ja niiden käyttäminen 

tarkoitti prosessissa oikaisua tai kompastumista tiedon puuttumiseen. Esitietoai-

neiston seuranta oli hankalaa, sillä osa aineistosta oli hyvin pintapuolista eikä 

yksityiskohtia juurikaan ollut. 

 

3D-kaupunkimalliin ei ehditty lisäämään tai muokkaamaan kaikkia paikkatieto-

kohteita alkuperäisen suunnitelman mukaan vaan työ eteni kokeellisesti. Mallin-

tamisen jälkeen rakennusten muotojen saattaminen muodoiltaan yhteneväisiksi 

rakenteiksi oli haasteellista. Lopputuloksena julkaistiin kuitenkin 3D-kaupunki-

malli, joka tarjoaa Keravan organisaatiolle välttämätöntä paikkatietoinformaa-

tiota, kuten kiinteistörekisterin ja kunnossapidon katupuurekisterin. Tämä 3D-

kaupunkimalli sopii hyvin jatkokehitettäväksi. Vaihtoehtoisesti voidaan myös kar-

toittaa uusia ohjelmistovaihtoehtoja, kunhan ensin varmistetaan pistepilven so-

veltuvuus. 
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