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Mallinnus tekee kaupungista älykkään 
Anssi Savisalo, kaupunkisuunnittelun toimialaryhmän pj 
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MIKÄ buildingSMART? 

• BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistönomistajien, 

suunnittelutoimistojen, ohjelmistotalojen ja muiden rakennusalan 

yritysten muodostama yhteistyöfoorumi. Foorumin tarkoituksena 

on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea jäsenyrityksiä 

tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa. 

• Avoimet tietomallistandardit 

– IFC, tietomalliohjelmistojen yhteinen mallien kuvaustapa 

– bSDD, kansainvälinen rakennus-ja tuoteosanimikkeistö  

– LandXML, infrasektorin tietomallistandardi 

• Benchmarkkauksen ja kehityksen  

kansainvälinen ja kansallinen referenssiryhmä 

• Toiminta jäsentyy neljän toimialaryhmän alle: 

Infra, Kaupunki, Talo ja Koulutus. 
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KAUPUNKISUUNNITTELUN TOIMIALARYHMÄN VISIO 

• Kaupunkisuunnittelun toimialaryhmä on kaupunkien 

teknisen mallinnuksen tärkein kansallinen 

asiantuntijoiden yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumi. 

Ryhmä edistää kansallisen tason tiedonvaihtoa ja 

yhteistyötä ja toimii linkkinä kansainvälisiin 

hankkeisiin ja kehitystyöhön. 
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• Maakuntakaavan kaavamääräykset ja 
aluevaraukset 

• Tilastokeskuksen ja maanmittauslaitoksen 
GIS-materiaalit (maastotietokanta, 
laserkeilaus, tilastoaineistot, RHR ym) 

• Seudullinen selvitys- ja inventointitieto 
• Seudullinen ympäristöhallinnon ympäristötieto, 

maisemarakenne, maaperätieto ym (Oiva, 
YKR) 

• Verkostojen 3D-geometria 
• verkostojen ja liikenneväylien liittymäpisteet ja 

kapasiteetit (sähkö, lämpö, vesi, kadut, 
tietoliikenne) 

• Kunnallistekniikan ja katujen 
edellyttämät 2D-tilavaraukset 

• Yleiskaavan kaavamääräykset ja 
aluevaraukset 

• Tilastokeskuksen ja maanmittauslaitoksen 
GIS-materiaalit 

• Seudullinen selvitys- ja inventointitieto 
• Ympäristötieto 
• Maisemarakenne 

• 3D-ulkovaippa ja julkisivutekstuurit 

• Asemakaavarasitteiden 2D-tilavaraukset, tontit 
ja korttelialueet 

• Asemakaavan rakennusalat (2D) ja 
mahdolliset rakennuskorkeutta ohjaavat 
määräykset (3D) 

• Muut korttelialueita ja rakennusaloja koskevat 
asemakaavamääräykset ominaisuustietona 

• Rakennuksen sijainti keskipisteenä 
x,y,z tai 2D-pohja-alana 

• Rakennuksen attribuuttitiedot (RHR): 
kerrosala, energiankulutus ym 

• Korttelialojen pääkäyttötarkoitukset ja 
2D-rajaukset 

• Asemakaavan seurantalomaketiedot 

• Rakennusten liittymäpisteet 
• Perustusrakenteiden ulkomitat 3D 

• Alueidenkäytön ja rakentamisen 
seurantatieto: kerrosala 
käyttötarkoituksittain, rakennukset 
ym 
 

Kaavio: BIMCity / Savisalo 2013 
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KM3D-HANKEKOKONAISUUS 

• Hankekokonaisuutta vetävät bSF kaupunkisuunnitteluryhmä ja 

Kuntien paikkatiedon yhteistyöryhmä yhdessä 

• Vastuuhenkilöt Anssi Savisalo (bSF) ja Matti Holopainen 

(Kuntaliitto) 

• Kokonaisbudjetti n. 120 000 € 

• Rahoittajina suuret ja keskisuuret kaupungit, alan yritykset 
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KM3D: KÄYNNISSÄ OLEVIA OSATEHTÄVIÄ 

1. kaupunkimalliin kohdistuvien vaatimusten ja toiveiden 

kokoaminen (Kuntaliitto, valmis kesä 2014) 

2. state-of-the-art ulkomaisten hyvien käytäntöjen kokoaminen, 

erityisesti Hollannin ja Saksan toimintatavat  

(FCG, valmis 10/2014) 

3. Kaupunkien tietomallinnuksen sanaston kokoaminen 

infrasuunnittelun vastaavan sanaston perusteella (Sito, valmis 

10/2014) 

4. Infrasuunnittelun lähtötietomallin laajentamistarpeet 

kaupunkisuunnittelun näkökulmasta (Sito, valmis 10/2014) 

 

…tähtäimessä kaupunkien tietomallinnuksen kansallisten 

sisältövaatimusten määrittäminen v 2015 loppuun mennessä 
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