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ALKUSANAT 

 

Opinnäytetyö on minulle oppimismatka. Se on ollut mielenkiintoinen oppimisko-

kemus, jossa on luotu ja kehitetty uutta yrityksen ja erehdyksen kautta. Sitä on 

tehty ilolla ja mielenkiinnolla. Haluan kiittää Swerockin henkilöstöä ja työkaverei-

tani ympäristöasiantuntijoita Kristiina Hännistä ja Heli Hiltusta. Haluan kiittää eri-

tyisesti ympäristöasiantuntija Reijo Hienosta, joka toimi harjoittelun aikana pereh-

dyttäjänä ja opastajana erilaisten mittausten, ohjelmistojen ja laitteiden kanssa. 

Hienosen pitkästä mittausalan kokemuksesta, ammattitaidosta, huumorintajusta 

ja rauhallisesta olemuksesta on hyvä ammentaa oppia. 

 

 

  



6 

 

KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 

 

 

MML  Maanmittauslaitos 

DEM  Digital Elevation Model eli korkeusmalli (MML 2020a)  

WMS-rajapinta Web Map Service (MML 2019) 

YVA Ympäristövaikutusten arviointimenettely (Ympäristöhal-

linto 2018) 

KM2  Korkeusmalli 2 m 

KM10  Korkeusmalli 10 m 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää ja kehittää avoimen tiedon käyttöä 

Swerockissa. Kehitystyön tuloksena syntyi ohjeistus 3D-mallinnuksessa käytet-

tävän korkeusmallin luomiseen suunnitteluaineistosta.  

Valitsin opinnäytetyön aiheeksi avoimen tiedon käytön tutkimisen ja kehittämisen, 

sillä minua kiinnosti selvittää, mihin kaikkeen avointa tietoa käytetään kiviaineis-

liiketoiminnassa. Viitekehykseni oli tarkoituksella avoin, sillä minulla ei ollut aikai-

sempaa kokemusta tai tietoa siitä, millä tavoin tietoa käytetään hyödyksi. Viiteke-

hyksen avoimuus mahdollisti opinnäytetyön tarkentamisen kehittämiskohtee-

seen.  

Tein opinnäytetyön harjoittelun ohella. Harjoittelun aikana opinnäytetyön idea tar-

kentui vastaamaan sekä Swerockin toiveita ja minun omia ajatuksiani siitä, miten 

aineistoa voitaisiin käyttää hyödyksi. Opinnäytetyön suunnittelun alkuvaiheissa 

tiesin, että minun on oltava tarkka opinnäytetyön rajauksesta laajan viitekehyksen 

puitteissa. Kehittämiskohteen selventyessä rajasin työn korkeusmallin työstämi-

seen, kevyeen mallintamiseen sekä graafiseen ilmaisuun. Rajaus oli tärkeää, 

sillä käytännössä korkeusmallin avulla tehtyä 3D-mallia voitaisiin työstää lähes 

loputtomiin.  
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2 LÄHTÖTIEDOT 

Tein opinnäytetyöni harjoittelun yhteydessä Swerockissa. Opinnäytetyö on tehty 

Swerockille ja sen tarkoituksena on selvittää avoimen tiedon käyttöä ja kehittää 

sitä. Harjoittelussa työskentelin Pohjois-Suomen kiviainestoiminnassa. Tehtäviini 

kuului vanhojen ja tulevien työmaiden kartoitusmittausten ja paalutusten lisäksi 

suunnitelmien ja mallien piirtäminen QGIS-, AutoCAD- ja 3D-Win-ohjelmistoja 

apuna käyttäen. Tämän lisäksi pääsin osallistumaan erilaisten hakemusten teke-

miseen.  

 

Swerock on Pohjoismaiden suurimpia materiaalin ja palveluiden toimittajia raken-

nus- ja maanrakennusalalla. Swerockin kiviainesliiketoiminta on osa Peab In-

dustri-konsernia, joka työllistää pohjoismaissa 14 000 henkilöä. Konsernin liike-

vaihto on 5,1 miljardia euroa. Keväällä 2020 osana yrityskauppoja Peab Industri 

osti YIT Teollisuuden pohjoismaisen päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan. 

(Swerock 2020a.) 

 

Swerock on paikallinen toimija ja sillä on yrityskaupan myötä laaja pohjoismainen 

kattavuus. Kiviainesliiketoiminnassa Swerock on Suomen johtava jalostettujen ki-

viainesten valmistaja. Kiviainesliiketoimintaan kuuluvat avolouhinta, murskaus ja 

seulonta. Kiviainesta, joka on pääasiassa hiekkaa, soraa, mursketta ja sepeliä 

toimitetaan rakentamiseen. Tämän lisäksi tuotetaan vielä piharakentamiseen so-

veltuvia tuotteita, kuten kivituhkaa ja asennushiekkaa tai pihojen täyttöön sopivia 

täyttömateriaaleja. Swerockin arvoihin kuuluu kehittyvä ja aidosti innovatiivinen 

sekä joustava toiminta. Swerockin toimintaa ohjaa ajatus henkilökohtaisesta re-

hellisyydestä ja luotettavuudesta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä hen-

kilöstön kanssa toimiessa. (Swerock 2020b.)  
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3 AVOIN TIETO 

3.1 Mitä on avoin tieto 

Avoimella aineistolla tai toisin sanoen avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaali-

sessa muodossa olevaa tietoa, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Aineistoa 

voidaan käyttää vapaasti mihin vain, kunhan sen alkuperäinen lähde on mainittu. 

Avointa tietoa on saatavilla internetin kautta monista erilaisista tietopalveluista, 

joista useat koostavat ja hakevat tietoa erilaisista tietokannoista. Suurin osa tie-

dosta on peräisin julkisen hallinnon keräämästä datasta. (Avoindata.fi 2020a.) 

 

Julkinen hallinto hallinnoin laajoja, rahallisesti ja yhteiskunnallisesti arvokkaita tie-

toja. Viranomaisen hallussa olevien paikkatietoaineistojen saatavuutta ja käyttöä 

määritellään paikkatietolaissa (Paikkatietolaki 421/2009). Viranomaiset keräävät 

tietoja pääasiassa omaa käyttöä varten, mutta kerätyn tiedon myötä on tarjolla 

myös paljon uudelleenkäytettävää tietoa. Avoimen tiedon avulla pyritään edistä-

mään demokratian ja hallinnon läpinäkyvyyttä, uusien markkinoiden ja innovaati-

oiden syntyä sekä hallinnon sisäisen tehokkuuden lisäämistä. (Avoindata.fi 

2020a.) 

 

Suomessa avoimen aineiston avaaminen kaikille käynnistyi vuonna 2009 Euroo-

pan unionin julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön helpottamisen myötä 

(Avoindata.fi). Vuonna 2011 Suomen hallitus julkisti periaatepäätöksen digitaa-

listen aineistojen saatavuudesta, jonka avulla oli tarkoitus edistää julkisen sekto-

rin hallinnoimien ja sellaisenaan luovutettavissa olevien digitaalisten tietoaineis-

tojen uudelleenkäyttöä. Tällä tavoiteltiin tietoaineiston avointa maksutonta saata-

vuutta yhtenäisisin, selkein ja tasapuolisin käyttöehdoin erilaisten avoimien raja-

pintojen kautta. Periaatepäätöksen toimenpiteinä käynnistettiin pilottiprojekteja, 

joissa selvitettiin tietovarantojen avaamista ja uudelleenkäyttöä. (Valtioneuvosto 

2011.) 

 

Maanmittaustekniikan insinöörin näkökulmasta tutuin avoin tietopalvelu on maan-

mittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelu, josta löytyy tietoa kiinteis-

tön rajoista laserkeilausaineistosta aina korkeusmalleihin asti. Muitakin palveluita 
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on olemassa ja käyn tässä läpi opinnäytetyön aikana harjoittelun kautta esille 

nousseet tärkeimmät avoimet aineistot, joita käytetään hyödyksi Swerockilla. 

3.2 Avoimien aineistojen tietopalvelu 

Maanmittauslaitos ylläpitää maastotietoja ja tuottaa ilmakuvia, karttoja ja laser-

keilausaineistoja (Taulukko1). Tähän aineistoon pääsee käsiksi avoimien aineis-

tojen tietopalvelussa. Aineistosta löytyy esimerkiksi paikannimet, tiet, rakennuk-

set, vedet, maaston kuviot, kiinteistörekisterikartta,  korkeusmallit ja hallintorajat.  

 

Taulukko 1. Tiedostopalvelussa olevat tuotteet (Maanmittauslaitos 2020c) 

 

 

Maastotiedot ovat avointa dataa Creative Commons lisenssillä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että aineistoa voi käyttää, muunnella ja jakaa missä tahansa tarkoituksessa. 

Ehtona on kuitenkin se, että lähde on mainittava asianmukaisesti (Maanmittaus-

laitos 2020a; Creative Commons 2020). Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta 
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voidaan valita haluttu tieto ja alue. Tietoa haettaessa valikoidaan, millaista tietoa 

halutaan ladata ja millaisessa tiedostomuodossa tai koordinaatistossa tieto on. 

Aineistoa päivitetään tasaisesti ja maanmittauslaitoksen tilannekuvapalvelusta 

saadaan selville muun muassa, milloin eri alueiden ilmakuva tai laserkeilausai-

neisto on päivitetty. (Maanmittauslaitos 2020b.) 

3.3 Ympäristökarttapalvelu Karpalo ja Latauspalvelu LAPIO 

Ympäristökarttapalvelu Karpalo on Suomen ympäristökeskuksen hallinnoima se-

lainpohjainen karttakäyttöliittymä. Sen kautta voidaan tarkastella kaikkia ympä-

ristöhallinnossa tuotettuja tai ympäristöhallinnossa yhteisessä käytössä olevia 

tietoja. Kuviossa 1 nähdään, kuinka Karpalon kautta voidaan tarkastella esimer-

kiksi pohjavesialueita. (Suomen ympäristökeskus 2020a.) 

 

 

Kuvio 1. Rovaniemen lähistön pohjavesialueita haettuna ympäristökarttapalvelu 

Karpalossa (Suomen ympäristökeskus 2020a)  

 

Suomen ympäristökeskuksen avoimia paikkatietoaineistoja saa käyttöön lataa-

malla tietoja latauspalvelu LAPIO:n avulla. Aineistoa on tarjolla valtavasti erilai-

seen käyttötarkoitukseen. Ympäristökeskuksen aineisto on Creative Commons 
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lisenssin mukaista avointa ja vapaasti käytettävää dataa, jota käytettäessä on 

mainittava lähdetiedot. 

3.4 Paikkatietoikkuna 

Paikkatietoikkuna on maanmittauslaitoksen ylläpitämä kaikille avoin ja maksuton 

kansallinen paikkatietoportaali, jonka kautta voidaan tarkastella paikkatietoai-

neistoja ja -palveluita. Palvelun kautta voidaan katsella karttatasoja päällekkäin, 

luoda teemakarttoja ja tehdä yksinkertaisia paikkatietoanalyyseja. Paikkatietoik-

kunaan tuodaan aineistoa useasta eri lähteestä erilaisten toimijoiden julkaise-

mien rajapintapalveluiden kautta. Paikkatietoikkunan avulla voidaan selvittää no-

peasti tietyn alueen kiinnostavat kohteet. Kuviossa 2 on esimerkiksi tuotu kartalle 

muinaisjäännökset Rovaniemen alueelta. (Maanmittauslaitos 2020d.) 

 

 

Kuvio 2. Muinaisjäännökset tuotuna kartalle paikkatietoikkunassa (Maanmittaus-

laitos 2020d) 
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Paikkatietoikkunaa käyttäessä on huomioitava, että esillä olevien paikkatietoai-

neistojen oikeudet voivat vaihdella tasoja tarkasteltaessa, joten aineistoa käyttä-

essä suoraan on tarkasteltava sen metatietoja. Palvelusta ei voi suoraan ladata 

tietoja käytettäväksi. Paikkatietoaineiston käyttäjällä on lupa kopioida ja tulostaa 

Karttapalvelusta tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä varten sekä 

opinnäytetyötä varten yksittäisiä karttoja ja paikkatietoja. Muu kopiointi on kiel-

letty, mikäli paikkatietoaineiston metatiedoista ei muuta käy ilmi. (Maanmittaus-

laitos 2020d.) 

3.5 Avoindata.fi 

Avoindata.fi on kansallinen avoimen datan portaali. Sen avulla eri organisaatiot 

ja asiakkaat voivat julkaista avointa dataa ja hyödyntää julkaistuja tietoaineistoja. 

Avoindata.fi on Digi- ja väestötietoviraston tuottama palvelu. Kaikki sieltä löytyvä 

avoin data voidaan hyödyntää ja käyttää ilmaiseksi julkisella ja yksityisellä sekto-

rilla. (Avoindata.fi 2020b.) 

 

 

Kuvio 3. Rovaniemen maakuntakaava haettuna avoindata.fi-palvelusta (Avoin-

data.fi 2020c) 
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Avoindata.fi-palvelun kautta löytyy kaikenlaista tietoa. Tiedon lataus tai käyttö-

muoto voi vaihdella kohteen mukaan. Kuviossa 3 on palvelusta haettu Rovanie-

men maakuntakaava. Linkkejä painamalla päästään käsiksi ladattavaan tietoon 

tai WMS-rajapintapalveluun, jonka avulla tietoa voidaan tuoda eri ohjelmiin. 
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4 MIHIN AVOINTA TIETOA KÄYTETÄÄN SWEROCKILLA 

Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tietopalvelu on tärkein Swerockin ki-

viainespuolella käytettävä avoin tietopalvelu. Sieltä haettavia tietoja käytetään, 

kun piirretään työmaiden suunnitelmia tai haetaan tietoa maa-aines- tai ympäris-

tölupiin. Muista tietopalveluista haettavat tiedot liittyvät usein lupien hakemiseen. 

Esimerkiksi yleisiä hakemuksessa tarvittavia tietoja ovat pohjavesialueiden si-

jainti, lähellä olevat muinaisjäännökset tai haetun alueen kaavoitukseen liittyvät 

tiedot. Tarvittava avoin tieto vaihtelee aina työmaa ja hakemuskohtaisesti. 

 

Kiviaines on uusiutumatonta luonnonvaraa. Tämä tarkoittaa, että sitä ei ole rajat-

tomasti. Kiviaineksen ottamisella on suuri vaikutus ympäristöön ja tästä syystä 

maa-aineksen ottaminen on luvanvaraista (Sipola & Nevanperä 2020, 14). Usein 

maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemusta haetaan yhteiskäsittelyssä, 

jossa kummatkin samaa hanketta koskevat lupahakemukset käsitellään ja rat-

kaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä. Tällaista hakemusta kutsutaan yh-

teislupahakemukseksi. Hakemuksia tehdessä on toimitettava liitteeksi Kuvion 4 

mukaisia asiakirjoja, kuten karttaote ja ottamissuunnitelma. Nämä asiakirjat teh-

dään käyttämällä hyväksi avointa tietoa. (Ympäristöhallinto 2019.) 

 

 

Kuvio 4. Kuvakaappaus maa-aineslupahakemuksen mukana toimitettavista liit-

teistä (Ympäristöhallinto 2019) 

 

Avointa aineistoa käytetään hyödyksi myös ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyssä eli YVA:ssa. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaiku-

tukset selvitetään riittävän tarkasti, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ym-

päristövaikutuksia. Laki ympäristönvaikutusten arviointimenettelystä määrittelee 

hankkeet, joista on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. (Laki ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä 252 1:1-3 §, Ympäristöhallinto 2018.) 
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Harjoittelun aikana on selvinnyt, kuinka avoimien aineistojen käyttö on oleellinen 

osa uusien työmaiden haku- ja lupaprosessia. Erilaisten tietopalveluiden käyttä-

minen ja hyödyntäminen kuuluu jokapäiväiseen työhön. 
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5 KEHITTÄMINEN 

5.1 Ohjelmistot 

Erilaisten ohjelmistojen hyödyntäminen on olennainen osa työtä. Swerockilla on 

ollut käytössä AutoCAD- ja 3D-Win-ohjelmistot, joiden avulla on pyritty tekemään 

kaikki suunnitelmia ja mittauksia koskevat toimet. Ohjelmistoista tiedot voidaan 

tuoda halutussa muodossa esimerkiksi mittalaitteisiin, joiden avulla maastoon 

voidaan tehdä esimerkiksi suunnitelman mukaisia paalutuksia tai korkeusmerk-

kejä. Näiden ohjelmistojen lisäksi minulla on ollut testikäytössä QGIS-ohjelmisto, 

jonka avulla pystyy nopeasti tekemään erilaisia karttoja ja mallinnuksia. QGIS on 

nyt tulossa käyttöön Swerockissa muiden ohjelmien rinnalle. Tämän lisäksi käy-

tössä on Microsoft Office-ohjelmistot. 

 

Osana kehittämistyötä olen käyttänyt kaikkia näitä ohjelmistoja. Näitä ohjelmia 

tarvitaan korkeusmallin ja 3D-mallin työstämiseksi lopputilannesuunnitelman kor-

keuskäyristä. 

 

5.1.1 AutoCAD 

AutoCAD on Autodeskin kehittämä tietokoneavusteinen suunnitteluohjelmisto, 

jonka avulla voidaan tuottaa tarkkoja 2D- ja 3D-piirustuksia. Se on hyvin yleisessä 

käytössä oleva ohjelmisto, jolla voidaan luoda muun muassa tarkkoja suunnitel-

makarttoja. AutoCADin vahvuus on sen piirto-ominaisuudet, jotka ovat hyvin mo-

nipuoliset. AutoCADista löytyy myös Map 3D-versio, joka on suunniteltu paikka-

tietojärjestelmiä ja kartta-aineiston tarvitsemia ominaisuuksia silmällä pitäen. 

Swerockilla on käytössä useampia AutoCAD-lisenssejä sekä yksi AutoCADin 

Map 3D lisenssi. Tiedostoja tallennetaan AutoCADissa yleensä DWG- tai DXF-

tiedosto muodossa. (Autodesk 2020.) 

 

5.1.2 3D-Win 

3D-Win on mittaus- ja suunnitelmatiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tehty ohjel-

misto. Ohjelmassa on monipuolisia tarkastus-, editointi ja laskentaominaisuuksia. 

Ohjelma soveltuu  hyvin käytettäväksi suunnittelu- sekä kartoitustyössä. 3D-
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Winissä on vaikuttava määrä erilaisia formaattimuuntimia ja siihen voidaan tuoda 

sisään kaikenlaista tietoa. Ohjelmistolla voidaan tehdä esimerkiksi korkeuskäyriä, 

maastomalleja ja geodeettistä laskentaa. 3D-Winilla voidaan helposti muokata 

koordinaatistoja ja korkeusjärjestelmiä. 3D-Win on laajassa käytössä Swerockilla 

ja sen vahvuus on juuri maastomallien ja erilaisten laskelmien käsittelyssä. Ke-

hittämistyössä tulen käyttämään hyödyksi 3D-Winin kirjoitusominaisuuksia, joilla 

saadaan muutettua tietoa haluttuun muotoon. (3D-system 2020.) 

  

5.1.3 QGIS 

QGIS on vapaa avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto. Se on ammattikäyt-

töön tarkoitettu paikkatieto-ohjelma. Ohjelmistoa kehitetään Open Source Geos-

patial Foundationion eli OSGeo:n tuella (OSGeo 2020). QGIS:n vahvuus on sen 

käyttäjäystävällisyys ja helppokäyttöisyys. Ohjelma tukee lukuisia erilaisia tiedos-

toformaatteja. QGIS perustuu avoimeen ja vapaaseen lähdekoodiin ja siitä syystä 

siihen löytyy valtavasti ominaisuuksia ja helposti ladattavia lisäosia (QGIS 2020). 

Ohjelman lataaminen on ilmaista ja sitä voi käyttää maksutta kaupallisiin tarkoi-

tuksiin.  

 

Korkeusmalli 

 

Korkeusmallilla eli DEM:lla kuvataan maaston topografiaa eli maan pinnan muo-

toja (Oulu yliopisto 2020). Korkeusmalli on käytännössä maanpinnan muotojen 

numeerinen esitys ja se sisältää pinnanmuotoja kuvaavavia korkeuspisteitä. Kor-

keusmallia voidaan käyttää hyödyksi erilaisiin analyyseihin, suunnitelmiin ja 3D-

visualisointeihin. Korkeusmalleja luodaan nykyään pääasiassa laserkeilausai-

neistosta. (Maanmittauslaitos 2020e.) 

 

Maanmittauslaitos tarjoaa Suomen alueelta avoimien aineistojen tiedostopalve-

lun kautta korkeusmalli-aineistoa. Aineistoa on saatavilla kahdenlaista. KM2 (2 

metrin hila),  joka perustuu laserkeilaukseen ja KM10 (10 metrin hila), joka pe-

rustuu maastotietokannan korkeuskäyriin ja muihin korkeustiedon sisältäviin koh-

teisiin (Maanmittauslaitos 2020e). KM2 on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, 
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jonka ruutukoko on 2 m x 2 m ja jonka pistetiheys on vähintään 0,5 pistettä neliö-

metrille. Korkeusmallissa on kaksi laatuluokkaa I-laatuluokassa tarkkuus on kes-

kimäärin 0,3 m ja II-laatuluokassa tarkkuusvaihtelu on 0,3 m – 1 m välillä. KM10 

korkeusmallin ruutukoko on 10 m x 10 m ja sen korkeustiedon tarkkuus on 1,4 

metriä (Maanmittauslaitos 2020f). Taulukossa 2 selviää KM 2:n tarkemmat laatu-

vaatimukset. (Maanmittauslaitos 2020g.) 

 

Taulukko 2. Korkeusmalli 2m laatuvaatimukset (Maanmittauslaitos 2017, 12)  

 

 

Näistä aineistoista 3D-mallinnuksessa suosittelen käyttämään aina tarkempaa  

aineistoa. Maanmittauslaitoksen korkeusmallin avulla on hyvin helppo luoda 3D-

mallinnuksia QGIS:llä. Tätä aineistoa voidaan käyttää hyödyksi Swerockilla, jos 

halutaan esitellä työmaan nykytilannetta mallinnuksen avulla. Swerockissa on 

käytössä droneja, joilla voidaan tuottaa omaa laserkeilausaineistoa ja siitä voi-

daan saada aikaiseksi vieläkin tarkempi korkeusmalli halutulta alueelta, mutta se 

vaatii myös laserkeilausaineiston työstämistä sopivaan muotoon. (Maanmittaus-

laitos 2020e.) 

5.2 3D-mallinnus ja korkeusmallin luominen 

Idea 3D-mallinnukseen ja korkeusmallin tekemiseen lähti keskustelusta työtove-

reiden kanssa ollessamme yhdessä Oulussa Vittakankaan työmaalla. Keskuste-

limme lupahakemuksista ja mieleeni juolahti idea työmaan 3D-mallintamisesta 
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käyttämällä avointa tietoaineistoa. Samoihin aikoihin olimme keskustelleet QGIS-

paikkatieto-ohjelmasta ja sen käyttämisestä yhtenä työvälineenä AutoCADin ja 

3D-Winin rinnalla. Asian selvittelyn jälkeen huomasin, että QGIS:n avulla voidaan 

suhteellisen helposti tehdä mallinnuksia ja mallintamiseen löytyikin paljon kirjalli-

sia ohjeita ja videoita internetistä (TYC Gis Group 2020). Tein kokeeksi muuta-

man työmaan nykytilanteesta mallinnukset  MML:n avoimen aineiston sekä 

drone-lentoaineiston avulla ja ilokseni huomasin, että mallinnukset saivat hyvän 

vastaanoton työtovereiden keskuudessa. Sain työtovereilta kehitysidean tehdä 

samanlaisen mallinnuksen lopputilanteessa olevasta työmaasta. Ajatuksena oli, 

että työmaan lopputilanteen mallintamisen avulla voitaisiin näyttää jo hakemus 

vaiheessa, miltä maasto näyttäisi toiminnan jälkeen. Tämä olisi hyödyllinen ha-

vaintokeino, kun haetaan uusia työmaita tai halutaan havainnollistaa maanpin-

nankorkeuden vaihteluita hakemuksissa. Päätin alkaa selvittämään, miten mal-

linnus voisi onnistua. 

 

Ensimmäiseksi haasteeksi muodostui DEM:n eli korkeusmallin luominen lopputi-

lannesuunnitelmien pohjalta. Koska yritin mallintaa maastoa, jota ei ollut vielä 

olemassa en voinut turvautua suoraan avoimeen aineistoon korkeusmallin työs-

tämisessä. Korkeusmallin luominen suunnitelmasta on oleellinen osa kehitys-

työtä ja ilman sitä, ei ole mahdollista tehdä työmaiden lopputilannetta vastaavaa 

maastonmuotoa ja 3D-mallia. Yritin etsiä tietoa siitä, miten tämä voisi tehdä, 

mutta en löytänyt yhtään tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Lopulta päätin tutkia 

asiaa ja selvittää kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja korkeusmallin toteutta-

miseksi.  

 

Päädyin kokeilemaan korkeusmallin luomista AutoCADilla piirretyn työmaan lop-

putilannesuunnitelman korkeuskäyrien avulla. Oli selvää, että jos haluan tehdä 

mallin, olisi minun eriteltävä lopputilannesuunnitelmasta korkeuskäyrät omaksi 

tiedostokseen. Korkeuskäyriä ei kuitenkaan voi käyttää korkeusmallin luomiseen 

QGIS:ssa. Pitkällisen tiedonhankinnan ja pohdinnan jälkeen ymmärsin, että jos 

haluan luoda korkeuskäyristä korkeusmallin, olisi minun saatava muutettua kor-

keuskäyrät pistetiedoksi. Löysin tähän pari ratkaisuja, jotka toimivat kohtuullisen 
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hyvin. Ongelmana oli kuitenkin se, että niiden toimivuus perustui vanhoihin ohjel-

mistoihin ja internetistä ladattaviin tiedostomuuntimiin. Tämän lisäksi niiden 

käyttö ei ollut kovin yksinkertaista ja vaati useita erilaisia vaiheita.  

 

Aloin selvittää muita mahdollisuuksia korkeuskäyrien muuttamiseen. Asiaa selvi-

tettäessä huomasin 3D-Winin mahdollistavan korkeuskäyrien tallentamisen 

Geonic-vektoriformaattiin. Geonic-muodossa tallennetut tiedostot voidaan muut-

taa tekstitiedostoksi, joka taas saadaan muutettua CSV-luettelotiedostoksi Ex-

celin avulla. Muuttaminen on oleellista, sillä QGIS osaa lukea CSV-tiedostossa 

olevaa tietoa vektoritasoon. 

 

Näin sain luotua viivoista pistetiedoston, joka saadaan tuotua QGIS-ohjelmaan. 

Tämän jälkeen pisteistä saadaan luotua ohjelmassa SAGA-työkalun Natural 

neighbour-toiminnolla  toimiva  ja tarkka korkeusmalli. Korkeusmalli voidaan ottaa 

käyttöön Qgis2threejs-lisäosan avulla ja sen asetuksia muokkaamalla malliin voi-

daan lisätä kaikkea tarpeellista tietoa avoimen aineiston avulla, joko suoraan 

WMS-rajapinnan avulla tai tuomalla tiedostot suoraan tasoiksi QGIS:iin.  

 

Tämä prosessi mahdollisti korkeuskäyrien luomisen korkeusmalliksi. Kehittämi-

sen tuloksena syntyi siis ohjeistus, jossa käydään vaihe kerrallaan ja selkeästi 

läpi se, miten korkeusmallin luominen onnistuu. Ohjeistuksessa käytetään kuvia 

ja tekstiä, joiden avulla pyritään kertomaan, mitä jokaisessa kohdassa tehdään 

(Liite 1). Ohjeistusta seuraamalla jokainen, joka osaa perusteet käytettävistä oh-

jelmista kykenee luomaan korkeusmallin. Ohjetta tullaan käyttämään 

Swerockissa, kun halutaan luoda 3D-malli työmaasta ja osoittaa sen avulla 

maaston muutoksia nykytilanteesta lopputilanteeseen.  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen prosessi, jossa pääsin kehittelemään uutta työ-

menetelmää. Opinnäytetyön aikana olen päässyt kehittämään omaa osaamistani 

laaja-alaisesti. Saavutin asettamani tavoitteet ja pystyin kehittämään uuden toi-

mintamallin. Opinnäytetyöstä syntyi ohjeistus 3D-mallintamisen ja korkeusmallin 

tekemisen tueksi. Kehittämisprosessi oli haasteellinen, sillä siihen liittyi paljon 

työvaiheita ja ongelmia, joiden ratkaisuun ei ollut suoria vastauksia. Opinnäyte-

työn kehitystyö tulee käyttöön Swerockilla. Mallintamisia voidaan tehdä tarvitta-

essa kaikista työmaista. Se tulee vaikuttamaan erityisesti hakuprosesseihin, sillä 

mallien avulla voidaan havainnollistaa helposti pinnan muotojen ja suunniteltujen 

työmaiden vaikutus maastoon visuaalisesti ja helposti ymmärrettävästi. Helppo 

havainnollisuus on mallinnuksen etuna, kun sitä verrataan suunnitelmien kor-

keuskäyrä tietoon. Korkeuskäyrien tieto voi olla vaikeasti ymmärrettävää asiaan 

vihkiytymättömälle ja niiden avulla kokonaisuuden ja maaston muodon muutos ei 

ole yhtä helppoa havainnollistaa. 

 

Kehittämisen tuotoksena syntyneen korkeusmallin avulla voidaan luoda 3D-malli, 

jota voitaisiin työstää vielä eteenpäin. Tehty malli voidaan viedä mihin tahansa 

3D-mallinnusohjelmaan ja siihen voidaan lisätä esimerkiksi halutunlaista tekstuu-

ria ja näin mallista voitaisiin tehdä näyttävämpi. Suurin kehityskohde on tuoda 

mallinnukseen oikean näköistä puustoa ja maaston väritystä, joka vastaa työ-

maan lopputilanteeseen suunniteltua maanpintaa. Tässä voitaisiin käyttää apuna 

laserkeilausaineistoa, josta voitaisiin tuoda korkeusmalliin puusto ja muut mah-

dolliset alueella olevat rakennelmat. Mallinnuksen jatkokehittäminen on kiinnos-

tavaa ja aion kehittää omaa osaamistani tutustumalla siihen vielä tarkemmin. 
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