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Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja 3DGIS-aluesuunnittelun me-
netelmäkokeilut 
 
 
Kansallisen MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankkeen osana toteutetaan maankäytön suunnit-
telun digitaalisuuteen liittyvät kokonaisuus, jonka työnimenä on ”Periaatekaavoituksen uudet mallinnukset ja 
3DGIS-aluesuunnittelun menetelmäkokeilut”. 
 
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, koordinoida ja kehittää suunnittelun asiantuntijoiden, Kiinteistö- ja raken-
tamisalan, viranomaisten ja tutkimus- ja kehitystoimijoiden välistä yhteistyötä aluesuunnittelun, hankekehityk-
sen, rakennussuunnittelun ja näitä tukevien viranomaisprosessien digitalisaatiossa. Hankkeen puitteissa teh-
dään tunnetuksi myös Valtioneuvoston Kira-Digi-kärkihankkeen http://www.ym.fi/kiradigi sisältöä ja tuloksia 
MAL-verkoston kaupunkiseutujen ja laajemminkin kentän toimijoille. 
 
Valtioneuvoston digitalisaatiota koskevien tavoitteiden toteutuminen edellyttää digitaalisten teknologioiden 
yleistymistä ja integroitumista tehokkaasti arkielämän toimintoihin. Tämä hanke pyrkii osaltaan kytkemään 
maankäytön ja rakennetun ympäristön digitalisaation kokonaisuuteen erityisesti Maankäyttö- ja rakennuslain 
tavoitteena olevan hyvän elinympäristön, suunnitteluprosessien ja kokonaisvaltaisuuden näkökulmaa. 
 
Hankkeen sisältöteemoja on kolme, jotka liittyvät kaikki aluesuunnittelun ja rakennetun ympäristön syntymi-
sen kokonaisprosessiin. Sisältöteemat keskittyvät prosessien eri vaiheisiin. Tarkastelujen viitekehyksenä on 
kaupunkiseutujen resurssiviisaalle elinvoimalle tärkeä täydennysrakentaminen. Kaikki hankkeessa käsiteltävät 
esimerkkitapaukset ovat joko olemassa olevan rakennetun ympäristön korttelimaisia täydennysrakentamis-
hankkeita, täydennettävien alueiden kokonaissuunnitelmia tai maankäytön muutosalueita. Sisältöteemat ovat 
 

1) 3DGIS ammatillisen vuorovaikutuksen välineenä täydennysrakentamisen aluesuunnitteluprosesseissa, 
asemakaavaprosessin analyysi ja kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen 

2) Digitalisaatio täydennysrakennushankkeen toteuttamisen suunnittelu- ja lupaprosesseissa. 
3) Uuden sukupolven digitaalisen ympäristöohjauksen mahdollisuudet (mukaan lukien 3DGIS-periaate-

kaavoitus) 
 

Osuudessa 1) tutkitaan jo rakentuneiden täydennysrakentamiskohteiden toteutuneita ja jo tekeillä olevia pro-
sesseja suunnittelun käynnistymisestä asemakaavan valmistumiseen ja kuvataan prosessin tiedonhallintakäy-
täntöjä, aikatauluja, suunnittelumetodeja ja digitalisaation roolia niissä. Menetelmänä ovat dokumentti-
analyysi ja tarvittavat täsmentävät ryhmä- ja yksilöhaastattelut. Kohteet otetaan tarkasteluun ja ideoidaan nii-
den prosessi uusiksi parhaita mahdollisia käytäntöjä ja esimerkiksi 3D-menetelmiä kuten kaupunkimallia sovel-
taen. Esimerkkinä Jyväskylän Palokunnanmäen asuinkortteli ja muita vastaavia kohteita. 
 
Osuudessa 2) kuvataan toteutuneita viranomaistoiminnan asiakkaina toimivien hankekehityksen prosesseja ja 
vastaavasti näihin liittyviä viranomaistoiminnan prosesseja aikatauluineen ja tietovirtoineen. Näitä käytäntöjä 
analysoidaan kriittisesti digitalisaatiota hyödyntämismahdollisuudet tunnistaen. 
 
Osuudessa 3) kehitetään laajemman alueen periaatesuunnitelman mahdollisia sisältöjä ja käyttömahdollisuuk-
sia alueen täydennysrakentamista ohjaavana uudenmuotoisena tietokokonaisuutena. Esimerkkinä Jyväskylän 
keskustan strateginen suunnitelma ja muita vastaavia kohteita/ suunnitteluinstrumentti-innovaatioita. 
 
Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä, johon kootaan alue- ja rakennussuunnittelun, viranomaistehtävien, 
tutkimuksen, GIS/CAD/BIM-mallinnuksen ja paikkatietosovellusten asiantuntemusta. Ohjausryhmän puheen-
johtajana toimii arkkitehti SAFA, TkT Leena Rossi. Ohjausryhmä kokoontuu 4 kertaa. 
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Vaihtoehto 1) Hankkeelle kilpailutetaan asiantuntijakoordinaattori tai vaihtoehto 2) hankkeelle palkataan asi-
antuntijakoodinaattori, kotipesänä Jyväskylän kaupungin Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto -yksikkö, ja 
jonka tehtävänä on 
 

 toimia hankkeen ohjausryhmän sihteerinä 

 laatia hankkeen tarkempi työsuunnitelma 

 kartoittaa ja raportoida sisältöteemoihin liittyvien muiden, käynnissä olevien kehityshankkeiden ti-
lanne 

 välittää tietoa Kira-Digi-hankkeen ja tämän hankkeen välillä 

 järjestää jokaiseen alateemaan liittyvä kutsutyöpaja/miniseminaari, jonka oleellisia resursseja ovat 
hankekehitys- ja viranomaistahojen asiantuntijuutta kokoavat Suomen arkkitehtiliitto SAFAn yhdys-
kuntasuunnittelun ja rakennussuunnittelun toimikunnat 

 järjestää hankkeen tuloksia raportoiva, verkon kautta seurattava asiantuntijapäivä syksyllä 2017 

 laatia hankkeesta tiivis väli- ja loppukatsaus ja esitellä jompikumpi niistä erikseen sovittavalla tavalla 
MAL-verkoston ohjausryhmälle 

 
Hankkeen toteutusaika on toukokuun alku – marraskuun loppu 2017 ja tulokset raportoidaan marraskuun lo-
pussa 2017 ns. Safan ammattipäivässä, joka on avoin myös muille alan toimijoille. Hankkeen tilannekatsaus ja 
väliohjaus suoritetaan MAL-verkoston kokouksessa alkusyksyllä 2017. 
 
Hankkeen kustannusarvio on 50 000 euroa, menot 
 

30 000 kilpailutettavan asiantuntijakoordinaation osuus on (tai 7 kuukauden projektikoordinaat-
torin työpanos) 
3 000 (projektikoordinaattorin) matkakuluja yms työpajakuluja 
5 000 Suomen arkkitehtiliiton osuus toimikuntien työpanoksena ja loppuseminaarin järjestely-
kuluina 
5 000 case-kohteiden menetelmämallinnusten muut asiantuntijatuntijapalveluostot ja loppuse-
minaarin asiantuntijapalkkiot 

 
Tulot 

30 000 MAL-verkoston AIKO-rahoitus 
5 000 Suomen arkkitehtiliitto SAFAn panos 
10 000 Jyväskylän kaupunki 
optiomahdolliosuus 10 000 muiden, MAL-verkostojäsenten ulkopuolelta osallistuvien case-
kumppaneiden osuus á 2 000 euroa max 5 kpl 

 
Hankkeen tuotoksena syntyy raportti ja mallinnukset toteutuneiden täydennysrakentamiskohteiden proses-
sien suunnittelu- ja viranomaiskäytännöistä kipupisteineen sekä analyysi ja workshopien tuottama kehitysmah-
dollisuuksien kuvaus uuden teknologian mahdollistamasta uudenmuotoisista prosesseista. Lisäksi syntyy ra-
portti laajemman alueen periaatekaavan ideakuvauksia esimerkkitapausten pohjalta. Tuotoksia voidaan edel-
leen hyödyntää maankäytön suunnittelua ja digitalisaatiota yhdistävien kehittämishankkeiden lähtötietona. 


