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Yleiskaavoitus

Asemakaavoitus

Liikennesuunnittelu

Rakentamista koskevat poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut

Nimistön suunnittelu

 Yleiskaavoja valmisteilla 9 kpl

 Asemakaavoja valmistuu 30-40 kpl / vuosi

 Asumista kaavoitetaan 350 000 k-m2 / vuosi

Kaupunkisuunnittelukeskus



Kaupunkisuunnittelukeskus,
paikkatieto- ja suunnitteluohjelmia
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GIS

Trimble Locus
PitneyBowes MapInfo
ESRI ArcGIS Pro
QGIS, Gaia, MetropAccess

CAD
Bentley Microstation
AutoCAD
ArchiCAD

3D
InfraWorks
LumenRT
SketchUp
Trimble Locus

Tiedostonhallinta
Bentley ProjectWise
Microsoft SharePoint, O365



Muutamia paikkatietoaineistoja (1/2): Webmap



Paikkatietoaineistoja (2/2): 
rajapintapalvelut

Lista kaikista kartta-aineistoista rajapinnoissa
http://kartat.espoo.fi/avoindata/

Tietoa kaupunkimittauksen aineistoista yleisesti
http://kartat.espoo.fi/karttatuotanto/aineistot.html

Karttapalvelun http://kartat.espoo.fi avoin data –osiossa lisäksi 
muutamia ladattavia aineistoja 

WMS-rajapinnan osoite
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wms.ashx

WFS-rajapinnan osoite
https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx



Paikkatietotyöt yleiskaavaa, asemakaava ja liikennesuunnittelua 
varten: esim. aineistojen visualisoinnit, teemakartat, analyysit yms. 
suunnittelutyöhön, johdolle ja kaupungin päättäjille

Pientalovaranto 500 x 
500 m:n ruuduilla

Kaavoitustarkastelut, täydennysrakentamiskohteiden etsiminen, uusien 
joukkoliikenneyhteyksien tarkastelut, kaupungin sisäisen segregaation 
tutkiminen, maisema- ja ympäristötarkastelut jne..

Vieraskielisten osuus väestöstä 1.1.2015 
tilastoalueittain, vieraskielisten määrä  n. 
38 300, yli 14 % koko väestöstä

Kaupunkialueella merkittävät paikalliset palvelut 
(kartassa painotettu mm. seuraavia palveluja: 
lähivirkistys, puuston ilmaa viilentävä vaikutus, veden 
imeytyminen, melun torjunta / Paula Kuusisto-Hjort

Joukkoliikennekäytävien 
maankäyttöpotentiaali (MaaLi)Paikkatiedon hyödyntäminen kaupsussa (1/3)



Analyysien pohjalta tehty verkostokaupunkivisio (Taustana KARVI-
yhteistyö PKS-kuntien välillä)

Länsimetron asukkaat ja työpaikat nykyisin ja vuonna 
2050, tavoitteellinen arvio 600 m säteelle

Kaupungin sisäinen segregaatiotutkimus / Juho Kiuru Saavutettavuusanalyysit avoimen lähdekoodin 
MetropAccess-työkalulla / Ville Koivisto, Juha Hiltula



Paikkatiedon hyödyntäminen kaupsussa (2/3)
• 3D-kaupunkimallinnukset (yleis- ja asemakaavatasoiset)

– osin saatavilla CityGML-muodossa rajapinnassa (beta-vaihe)

Mallien esittäminen pelimoottorin keinoin
Lumen RT / Mauno Salo
• ihmisten, puiden, autojen, valojen 

yms. lisääminen kirjastoista
• valojen ja varjojen tarkastelu 

(aurinko, katuvalot)
• vuodenaikojen vaihtuminen (puiden 

lehdet)
• liikenteen esittäminen animaatioina 

(autot, pyörät, ihmiset)
• videoiden tekeminen



• Sääntöpohjaista mallinnusta alueella, jolle 
suunniteltu täydennysrakentamista

- seudullisen maanpeiteaineiston tietojen 
yhdistäminen kaupunkimalliin (puutyypit). 
Infraworks / Jussi Partanen

Erilaiset kasvualusta

Mänty

Liituripuut yli 10m (liito-orava)

Tervaleppä



CityScope: suunnittelu- ja vuorovaikutustyökalu kaupunkisuunnitteluun
– Massachusetts Institute of Technologyn kehittämä 

– Kaupsu mukana yhteistyöverkostossa Aalto yliopisto -yhteistyön myötä

– suunnitteluprosessiin osallistava; esitellään ongelma ja etsitään siihen ratkaisuvaihtoehtoja 

– alustan räätälöitävyys
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Paikkatiedon hyödyntäminen kaupsussa (3/3): uudet sovellusalueet

Koostuu pöydästä, jossa lasilevyn päällä pienistä paloista 
koostuva ruudukko 

• siirrettäviä kappaleita, esim. legopalikot (1, 2) 
• kappaleiden sijainti luetaan pöydän alta kameralla 

värikoodin perusteella (3)
• tausta-ohjelmisto tekee analyysiä kappaleiden 

sijainnista + järjestelmänhallinta (4)
• projektoreilla visualisoidaan ratkaisu kuvana tai 

animaationa pöytäpinnalle (5)
• suurella näytöllä esitetään lisäinformaatiota 

analyysistä (6)



CityScope
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• Aalto-yliopistossa rakennettu legopalikoista Otaniemi ja mallinnettu sieltä mm. 
opiskelijoiden liikkumista

• Espoo pilotoi Aallon kanssa käyttöä, mallinnetaan esim. Keran alueen
- palveluiden sijoittumista alueen kehittyessä
- radan ali/ylikulkujen rakentamisen ajankohtaa 
- radan estevaikutusten poistamista
- pysäköintirakentumisen sijoittumista
- vaikutus alueen imagon rakentamiseen
-> osallistaminen yhteisen ”suunnittelupöydän” ympärille

Lisätietoa 
http://www.media.mit.edu/projects/cityscope



Muutamia muita paikkatietotrendejä Espoon vinkkelistä

• Paikkatietopoliittisen selonteon vaikutus alan 
kehitykseen?

• Alustatalous-ajattelua lisää myös kuntasektorille? 
– esim. Kuntaliiton Karttatietopalvelu

• Tiedon avaaminen ja yhdenmukaistaminen 
jatkuu (INSPIRE-evaluointi)

– CityGML seuraava iso askel
• Digikaavoitus-kehitys, tavoite v.2020-2030-

luvulla: MRL:n 2022 MRL uudistettu?)
• Espoon uusi yleiskaava

– Espoon seuraavat kaupunkikehityksen askelmerkit
-> joukkoliikennekäytävien ja keskusten 
mahdollisuudet? Espoo osana PKS-aluetta?

– ”Espoo on digitaalisten palvelujen ja älykkään 
kaupungin ykköskaupunki – City as a Service” 
Digitaalisten palvelujen määrä ja käsittelyajat

– ”Espoon kaikki toiminta tehdään kuntalaisia varten 
ja heidän kanssaan yhteistyössä” (osallistava 
kaupunkisuunnittelu)
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Kiitos!

• Q&A

juha.hiltula@espoo.fi
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