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” 3DYKS on SAFA:n ja MAL-verkoston 
käynnistämä projekti, jonka tavoitteena 
on muodostaa suunnittelijoiden
kiteytynyt kehitysnäkemys ja 
visio digitalisaation tuomista 
mahdollisuuksista tehdä hyvää 
suunnittelua.”



Prologi



2550 EAA



1960 JAA



2000 JAA



2017 JAA



2020 JAA ?



Uudistuva kaavoitus 3D-kiinteistöjärjestelmä

Ajattelun teknologisoituminen

Avoin data

Neljä 
Ajuria



Uudistuva kaavoitus



Alueidenkäytön ohjaukseen kohdistuu tulevaisuudessakin kansallisia, maakunnallisia ja kuntatason 
tarpeita. Uudessa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä turvattaisiin val-takunnallisten intressien 
huomioon ottaminen. Maakuntatason strategiset linjaukset muodos-taisivat kehikon kaupunkiseutujen ja 
kuntien suunnittelulle. Varsinaisia kaavatasoja olisi kak-si: nimettyjen kaupunkiseutujen strateginen kaava 
sekä kuntatason alueidenkäytön toteutta-mista ohjaava kaava, joka korvaisi nykyisen kaltaisen 
asemakaavan ja kunnan yleiskaavan. Lähtökohtana olisi, että maakunta- ja kaupunkiseututasolla tehtäviin 
linjauksiin ei pääsään-töisesti liittyisi välittömiä nykyisten yleispiirteisten kaavojen kaltaisia oikeusvaikutuksia. 
Oike-usvaikutteisuus voitaisiin kuitenkin liittää osaan suunnitelman sisällöstä, esimerkiksi infra-struktuuria 
koskeviin ratkaisuihin. 
Valtakunnalliset intressit korostuisivat uudessa järjestelmässä. Valtakunnallisesti merkittävät asiat 
toimisivat reunaehtoina ja tavoitteina läpileikkaavasti koko suunnittelujärjestelmälle. Valtakunnallisen tason 
osalta on tarpeen selvittää, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka voitaisiin kirjoittaa suoraan tulevaan lakiin. 

Maakunnan tasolla korostuisi suunnittelun strategisuus. Suunnittelu tulisi 
kohdentaa vain keskeisimpien maakunnan 
alueidenkäyttökysymysten linjaamiseen. Samalla tulisi oleellisesti keventää 
suunnittelua kuormittavaa informatiivista sisältöä. 
Kaupunkiseuduilla tarvittaisiin toiminnallisen kokonaisuuden kattavaa yleispiirteistä suunni-telmaa, joka 
mahdollistaisi alueen kehittämiseen liittyvien valintojen tekemisen. Kaupunki-seudun kuntien sitoutuminen 
tällaiseen suunnitelmaan on oleellista. 

Kuntatasolla riittäisi yksi kaavataso. Kaava voitaisiin esittää eri 
mittakaavoissa ja tarkkuustasoissa suunnittelutarpeen mukaan ja tarvittaessa tarkentaa tietyille osa-
alueille (skaalautuvuus). Kuntakaava voitaisiin laatia vaiheittain tai osa-alueittain ja se korvaisi 
nykyisen asemakaavan ja kuntakohtaiset yleiskaavat. 
Kaupunkiseutujen ulkopuolella olevissa kunnissa riittäisi yksi edellä mainittu kuntakaava, jonka esitystapa 
ja mittakaava voisi vaihdella suunnittelutarpeen mukaan. Maaseudulla lupa rakentamiseen voitaisiin entistä 
useammin myöntää myös suoraan ilman kaavallista tarkas-telua. 

”Tiivistelmä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän 
suuntaviivoiksi” –YM 8.11.2017







Jarmo Suominen @Twitter



3D-kiinteistöjärjestelmä





Missä ja minkälainen voi olla 3D-tontti?

— Vain asemakaava-alueella
— Maan alla
— Ilmassa (-> ”ilmanomistaja” vrt. maanomistaja)
— Maan alla ja ilmassa samaan aikaan
— Rakennus
— Rakennuksen osa
— Monta rakennusta
— Ei rakennusta
— Kuutio, pallo ym.
— Irrallinen tai kiinni muissa vastaavissa (vierekkäin, sisäkkäin)
— Sijaintisuhde 2D-peruskiinteistöön vapaa (tontin vieressä)
— Ei kerrosalaa

-Jaana Junnila , YM @ 3DYKS 22.11.2017



Ajattelun teknologisoituminen







Mukaillen: Integrative Design-A whole system approach, presented by Helen J. Kessler (FAIA, LEED AP) & Sachin Anand (PE, LEED AP)
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Viitesuunnittelu hankesuunnittelu suunnittelu rakentaminen käyttö
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