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Selitteet 
Application Domain Extensionin (ADE) on CityGML:n laajennusominaisuus, jonka 

avulla CityGML-tietomalliin voidaan lisätä uusia kohteita tai kohteille uusia ominai-

suuksia. Laajennus voi olla esimerkiksi energia tietojen liittäminen rakennuksiin tai 

uuden kohdeluokan määrittely. 

BuildingSmart on kansainvälinen organisaatio, joka pyrkii parantamaan rakennusalan 

ohjelmistojen välistä tiedonsiirtoa ja kehittämään tietomallinnusta. BuildingSmart on 

kehittänyt avoimen rakennusten tietomallistandardin International Foundation Classesin 

(IFC). 

CityGML on avoin Open Geospatial Consirtiumin (OGC) hyväksymä kansainvälinen 

standardi 3D-kaupunkimallien tallentamiseen ja tiedonsiirtoon. CityGML mahdollistaa 

tärkeimpien kaupunkiympäristön topografisten kohteiden geometristen, topologisten, 

semanttisten ja visuaalisten ominaisuuksien määrittelyn viidellä eri tarkkuustasolla (Le-

vel of Detail, LOD).  

Catalogue Service (CS-W) on rajapinta, joka mahdollistaa spatiaalisen datan, palvelui-

den ja niihin liittyvien objektien metadatan julkaisun ja hakemisen internetin välityksel-

lä.  

Extensible Markup Language (XML) on World Wide Web Consortiumin (W3C) ke-

hittämä merkintäkieli eri järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon ja tiedon tallentamiseen. 

Geographical Markup Language 3 (GML3) on OGC:n hyväksymä kansainvälinen 

standardikieli spatiaalisen tiedon esittämiseen. GML on spatiaalisen tiedon mallinnu-, 

tallennus- ja tiedonsiirtoformaatti. 

International Foundation Classes (IFC) on buildingSMARTin kehittämä avoin kan-

sainvälinen tiedonsiirtostandardi BIM-datalle. Standardi on kehitetty mahdollistamaan 

tiedonsiirron eri ohjelmistojen avulla ja näin lisäämään ja helpottamaan yhteistyötä ra-

kentamisen ja kiinteistönpidon toimijoiden välillä. 

KM3D-hanke on Kuntaliiton ja BuildingSmartin yhteinen 3D-kaupunkimallihanke. 

KM3D-hanke on keskittynyt tutkimaan 3D-kaupunkimallinnuksen tilaa, kehittämistä ja 

standardointia Suomessa. Hankkeessa on erityisesti keskitytty tutkimaan avointa Ci-

tyGML-kaupunkimallistandardia ja sen soveltuvuutta Suomen kansalliseksi 3D-

kaupunkimallistandardiksi. 
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KuntaGML on Kuntaliiton johdolla toteutettu kuntien paikkatietorajapintapalvelu. 

KuntaGML sisältää kuntien sekä paikkatietopalvelurajapinnan tietomallin kuvauksen 

että tiedonsiirrossa käytettävät asemakaavan ja kantakartan tietomallit.  

Rakennuksen tietomalli (BIM) on alun perin tarkoittanut rakennuksen 3D-mallia, joka 

sisältää yksityiskohtaista tietoa rakennuksesta. Tietomalli koostuu keskenään riippuvai-

sista käytännöistä, prosesseista ja menetelmistä, joiden avulla voidaan hallita rakennuk-

sen ja rakennusprojektin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuutta digitaalisessa 

muodossa.  

Tarkkuustaso (Level of Detail, LOD) kertoo 3D-kaupunkimallin tarkkuustason. Ci-

tyGML erottaa viisi eri tarkkuustasoa (LOD0-4). Tarkkuustason kasvaessa 3D- kaupun-

kimallin kohteiden geometriset ja temaattiset yksityiskohdat lisääntyvät ja mallin tark-

kuus kasvaa. 

Open Geospatial Consortium (OGC) on avoin kansainvälinen paikkatiedon ja paikka-

tietopalveluiden standardointiin keskittynyt organisaatio. 

Web Feature Service (WFS) on rajapinta, joka mahdollistaa kaksi- ja kolmiulotteisen 

spatiaalisen datan hakemisen ja muokkaamisen internetin välityksellä  

Web Map Service (WMS) on rajapinta ,joka mahdollistaa rasterimuotoisten kartta-

aineistojen jakamisen ja käytön internetin välityksellä. 

Web Processing Service (WPS) on rajapinta, joka tarjoaa pääsyn ennalta määriteltyihin 

spatiaalisiin laskentaprosesseihin internetin välityksellä. WPS tarjoaa säännöt, jotka 

mahdollistavat prosesseihin kohdistuvien pyyntöjen ja prosessien vastauksien standar-

doinnin. WPS helpottaa spatiaalisten prosessien julkaisua, löytämistä ja niihin liittymis-

tä.  

Web 3D Service (W3DS), on rajapintapalvelu spatiaalisen 3D-datan, kuten 3D-

kaupunkimallien, teksturoitujen rakennusmallien ja kasvillisuusobjektien esittämiseen. 

W3DS jakaa spatiaalista dataa 3D-näkymien avulla. 3D-näkymät koostuvat elementeis-

tä, jotka on optimoitu mahdollistamaan reaaliaikaisen renderöinnin korkeilla ruudunpäi-

vitysnopeuksilla.  

3D City Database (3DcityDB v 2.1.0.) on Berliinin teknillisessä yliopistossa (Institute 

for Geodesy and Geoinformation Science, Technische Universität Berlin) CityGML-

pohjaisen 3D-kaupunkimallin hallinnointiin kehitetty avoin tietokantarakenne. 
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3DcityDB-tietokantarakenne toimii sekä Oracle Spatialissa että avoimessa Post-

greSQL/PostGIS-tietokannassa. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

3D-kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen malli, joka esittää maastoa, raken-

nuksia, kasvillisuutta, infrastruktuuria ja muita kaupunkikohteita. 3D-

kaupunkimallinnus on kansainvälisesti ajankohtainen aihe paikkatiedon alalla. 3D-

kaupunkimalli on perinteisesti ollut vain kolmiulotteinen kuva todellisuudesta eli niin 

sanottu kuorimalli, johon ei ole ollut liitettynä ominaisuustietoa. Semanttinen 3D-

kaupunkimalli sisältää geometrian lisäksi topologian ja semantiikan eli ominaisuustie-

dot. Nämä ominaisuudet mahdollistavat mallin käytön ja hyödyntämisen monissa erilai-

sissa sovelluksissa sekä suunnittelu- ja analysointitehtävissä. Semanttisten 3D-

kaupunkimallien uskotaan parantavan kaupunkien suunnittelu- ja toimintaprosessien 

tehokkuutta älykkyytensä avulla. (Alam et al. 2011; Kolbe 2009; Zlatanova 2012; Mo-

ser et al. 2010; Gröger 2012; Krüger & Kolbe 2012; Suomisto 2014).  

Viime vuosien aikana 3D-kaupunkimallien tuotantoon ja hallintaan tarvittavat teknolo-

giat ja ohjelmistot ovat kehittyneet samalla kuin 3D-paikkatiedon tuotantokustannukset 

ovat laskeneet merkittävästi. Samalla kaupunkisuunnittelu ja -rakentaminen perustuvat 

yhä suuremmissa määrin kolmiulotteisiin suunnitelmiin, kuten rakennusten tietomallei-

hin (BIM) tai infrarakentamisen alalla Inframodel 3 (IM3) -standardiin. Tämä on syn-

nyttänyt tarpeen kolmiulotteiselle suunnittelun lähtöaineistolle. Suomessa 3D-

kaupunkimalli nähdäänkin 3D-kantakarttana, kolmiulotteisena suunnittelun lähtöaineis-

tona, jonka uskotaan tehostavan kolmiulotteista kaupunkisuunnittelua ja –ra-kentamista 

(Isotalo 2013; ”3D-kaupunkimallinnusseminaari ja Kuntien paikkatietoseminaari”. 

FCG:n www-sivu < https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=7287 >. 

25.03.2016.). 

3D-kaupunkimalleja on jo tuotettu muutamissa Suomen kunnissa, kuten Helsingissä, 

Espoossa, Tampereella ja Vantaalla. 3D-kaupunkimallien laatimiseen, ja käyttöön liit-

tyy valtakunnallisella tasolla useita avoimia kysymyksiä, kun yhä useammat kunnat 

ovat alkaneet pohtia 3D-kaupunkimallien tuottamista. Kysymykset liittyvät sekä 3D-

kaupunkimallien tuotantoon, ylläpitoon ja tarvittaviin teknologioihin, että kaupunkimal-

lien hyödyntämiseen. Kysymykset ovat seurausta siitä, että Suomessa ei ole olemassa 
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kansallista ohjeistusta 3D-kaupunkimallintamiseen tai standardia 3D-kaupunkimallien 

yhtenäistämiseen.  

Tämä diplomityö on osa Kuntaliiton ja BuildingSmartin 3D-kaupunkimallihanketta 

(KM3D). Kuntaliiton paikkatyöryhmä perusti 3D-kaupunkimallihankkeen (KM3D) 

yhteistyössä BuildingSmartin kanssa tutkimaan 3D-kaupunkimallinnuksen tilaa, kehit-

tämistä ja standardointia Suomessa. KM3D-hankkeen tavoitteena on sekä löytää vasta-

uksia edellä mainittuihin kysymyksiin, että tuottaa tulosten perusteella kansallisia 3D-

kaupunkimallinnusohjeita. Hankkeessa on erityisesti keskitytty tutkimaan avointa Ci-

tyGML-kaupunkimallistandardia ja sen soveltuvuutta Suomen kansalliseksi 3D-

kaupunkimallistandardiksi. Yhteisen 3D-kaupunkimallistandardin määrittäminen on 

tärkeää, sillä yhteisen standardin puute estää ja hidastaa 3D-kaupunkimalli ja tietomalli 

kehitystä (Azhar et al. 2012; Erving 2008; Korpela 2012; Zlatanova 2012).  

1.1.1 3D-kaupunkimallinnuksen nykytila Suomessa 

Kuntaliiton 3D-kaupunkimallin ensimmäisenä osaprojektina toteutettiin 3D-

kaupunkimallikuntakysely 3D-kaupunkimallinnuksen nykytilan selvittämiseksi Suomen 

kunnissa. Kyselyyn vastasi 47 ihmistä eri kunnista ympäri Suomea. Kyselyn tulokset 

osoittivat, että eri tarkkuustasoisia 3D-kaupunkimalleja on jo kehitetty eri puolella 

Suomea, mutta 3D-kaupunkimallinnukseen liittyy edelleen suuri määrä haasteita ja 

avoimia kysymyksiä, kuten esimerkiksi 3D-kaupunkimallin omistus- ja vastuukysy-

mykset. Suurimmiksi haasteiksi kyselyn perusteella koetaan 3D-kaupunkimallin mallin-

taminen, tiedonsiirto, ylläpito ja hyödyntäminen. Lisäksi ongelmana on yhteisen 3D-

kaupunkimallistandardin puute, minkä vuoksi 3D-kaupunkimalleja on tuotettu useilla 

eri ohjelmilla eri standardeille. 3D-kaupunkimallikuntakysely myös osoitti, että 3D-

kaupunkimallinnuksen käytön päätavoitteet ja -tarpeet ovat visiointi, vuorovaikutus, 

suunnittelu ja päätöksenteko (Kuva 1.1) (KM3D-hanke 2014). 

Saadakseen vielä paremman kuvan 3D-kaupunkimallinnuksen nykytilasta Suomessa 

haastattelin kuuden kunnan edustajia kuntien paikkatiedon ja 3D-kaupunkimallinnuksen 

nykytilasta. Haastattelukunnat olivat Espoo, Helsinki, Kerava, Lahti, Seinäjoki ja Van-

taa. Haastattelun tulokset noudattivat pitkälti 3D-kaupunkimallikuntakyselyn tuloksia. 

Kaikissa haastattelukunnissa on jo tuotettu erilaisia 3D-kaupunkimalleja. Malleja on 

kuitenkin tuotettu eri kunnissa ja jopa kuntien sisälläkin eri projekteissa eri standardein, 

menetelmin ja ohjelmin. 3D-kaupunkimallinnuksen organisointiongelmat ovat seurausta 
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yhteisten toimitapojen ja standardien puutteesta. Esimerkiksi Vantaalla on ollut ongel-

mana, että 3D-kaupunkimallinnus on ollut kunnan sisällä hajallaan, kun yhteiset toimi-

tavat ovat puuttuneet (Junttila & Kalso 2014). Tämä on johtanut siihen, että eri yksi-

köissä on edetty 3D-mallinnuksen suhteen erilaisin menetelmin. Yksiköt eivät ole olleet 

tietoisia toistensa tekemisistä, koska tieto ei ole liikkunut yksiköiden välillä. Espoon 

ongelmana taas on ollut 3D-kaupunkimallinnuksen resursoinnista johtuva jatkuvuuden 

puute (Honkanen & Metsälä 2014). Espoossa 3D-kaupunkimallinnuksen organisoimat-

tomuuden ja resurssien puutteen takia 3D-kaupunkimallit ovat jääneet oman onnensa 

nojaan, kun malleista vastanneet ja innostuneet ihmiset ovat vaihtaneet työpaikkaa. 

Haastattelukunnissa kansallisten 3D-kaupunkimallinnusohjeistuksien ja -määritelmien 

tuottaminen koetaan tärkeäksi, jotta 3D-kaupunkimallinnuksen organisointi kunnissa 

olisi helpompaa. Esimerkiksi Honkasen & Metsälän (2014) mukaan kansalliset 3D-

kaupunkimallinnusmääritelmät parantaisivat 3D-kaupunkimallien käytettävyyttä ja tie-

donsiirtoa. Holopainen & Kajanderin (2014) mukaan kansallinen 3D-

kaupunkimallistandardi taas on tärkeä, jotta olisi jokin yhteinen formaatti, jonka voisi 

liittää tarjouspyynnön ehdoksi, kun mallinnustöitä tilataan konsulteilta.  

 

Kuva 1.1 Kuntaliiton 3D-kaupunkimallikysely. Miten ja millä tavoitteella 3D-

kaupunkimalliaineistoja hyödynnetään (KM3D-hanke 2014). 

Haastatteluiden perusteella voi todeta myös, että kaikissa kunnissa 3D-

kaupunkimallitietotaidon puute on ongelma. Puute on esimerkiksi Vantaalla johtanut 
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liian vähillä tiedoilla hätäisesti tehtyihin päätöksiin (Junttila & Kalso 2014). Tolkki et 

al. (2014) mukaan Helsingissä taas ollaan oltu pettyneitä, kun paljastui ettei CityGML-

standardin mukaisiksi luullut jo tuotetut 3D-kaupunkimallit olekaan CityGML-

standardin mukaisia. Örnin (2014) mukaan ongelmana on myös osaavien ihmisten puu-

te, jolloin 3D-kaupunkimallinnuksen kehittäminen on hankalaa. Haastattelut myös 

osoittivat, että 3D-kaupunkimallien ylläpito koetaan ongelmaksi, esimerkiksi Espoossa, 

Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Ylläpidon ongelmat ovat aiheuttaneet, että mallit 

ovat päässeet vanhenemaan (Honkanen & Metsälä 2014; Tolkki et al. 2014; Junttila & 

Kalso 2014; Örn 2014).  

3D-kaupunkimallin tavoitteiden ja tarpeiden suhteen diplomityön kuntahaastattelut  

sivusivat kyselyn tuloksia, mutta myös joitain kuntien omia erityistarpeita tuli haastatte-

luissa esille. Esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla on tarve kuvata maanalaisia putkia, 

kaapeleita ja johtoja 3D-kaupunkimallissa (Tolkki et al. 2014, Junttila & Kalso 2014). 

Keravalla nähdään, että 3D-kaupunkimalli voitaisiin hyödyntää myös rakennusvalvon-

nassa (Örn 2014). Espoossa on näkemyksenä, että 3D-kaupunkimalli voisi toimia erään-

laisena mallinnusprojektien koontimallina (Honkanen & Metsälä 2014). 

1.1.2 Kantakartta 

Tällä hetkellä kantakartta muodostaa perustan kaupunkisuunnittelulle ja -rakentamiselle.  

Kantakartassa on esitetty kaikki kaupunkisuunnittelulle ja -rakentamiselle tärkeät koh-

teet, kuten esimerkiksi kiinteistörajat, rakennukset, liikenneväylät, maastokuviot, vesis-

töt ja korkeustiedot. Sen perinteiset tulostusmittakaavat ovat 1:500, 1:1000 ja 1:2000. 

Kantakartan yksi esitysmuoto on kaavan pohjakartta, jota tulee lainsäädännön mukaan 

käyttää asemakaavan ja erillisen tonttijaon laatimisessa. Pohjakartta on laadittava kaa-

voituksen ja maankäytön suunnittelun vaatimuksiin ja käyttötarkoituksiin soveltuvia ja 

tarkkuudeltaan riittäviä menetelmiä käyttäen. Kaavoituksen ja kaavan toteutuksen suh-

teen merkittävät kohteet ja maaston korkeus tulee mitata edellytetyllä tarkkuudella ja 

esitettävä yleisien pohjakartan kuvausperiaatteiden avulla. Asemakaavan pohjakartasta 

ja kaavoitusmittauksista säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/19999) ja –

asetuksessa (895/1999). (JHS 185 2014). 

Pohjakartassa on käytettävä valtakunnallista koordinaatti- ja korkeusjärjestelmää. Val-

takunnallinen koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN tai siitä projisioitu ETRS-GKn- 

tai ETRS- TM35FIN-tasokoordinaatisto. Kunnille suositellaan ETRS-GKn-
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tasokoordinaatiston käyttöä. Valtakunnallinen korkeusjärjestelmä on N2000-

korkeusjärjestelmä. (JHS 185 2014). Kantakartan kohteille pystyy siis määrittämään 

sekä x- ja y-koordinaatit, että z-koordinaatin. Kantakarttaa voikin pitää 2,5D-

paikkatietoaineistona, sillä vaikka sen esitystapa onkin kaksiulotteinen, se mahdollistaa 

myös kolmannen ulottuvuuden eli kohteiden korkeussijainnin tallentamisen.  

Pohjakartan laatuvaatimukset kuvataan käyttäen paikkatiedon laatustandardin ISO 

19157 mukaisia laatutekijöitä: sijaintitarkkuus, täydellisyys, looginen eheys, temaatti-

nen tarkkuus ja ajantasaisuus. Sijaintitarkkuus esitetään kohteiden pistekeskivirheinä. 

Kartan täydellisyydellä tarkoitetaan asemakaavan pohjakartan kohteiden tai niiden omi-

naisuuksien puuttumista. Pohjakartalla voi virheellisesti olla myös ylimääräisiä kohteita, 

joita maastossa ei ole ollenkaan. Loogisella eheydellä tarkoitetaan asemakaavan pohja-

kartan tietomallin, rakenteiden, ominaisuuksien ja yhteyksien sääntöjenmukaisuutta. 

Temaattisella tarkkuudella kuvataan pohjakartan kohteiden luokittelun oikeellisuutta 

verrattuna todellisuuteen maastossa. Lisäksi kartan ajantasaisuus on pohjakartan tärkeä 

ominaisuus, sillä vanhentunutta karttaa ei saa käyttää asemakaavan pohjakarttana. Kart-

ta on vanhentunut, jos siitä puuttuu kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen kannalta 

tärkeitä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi rajamerkkejä, kiinteistörajoja, rakennuksia ja 

teitä. (JHS 185 2014). 

Asemakaavan pohjakarttaa ylläpidetään pääsääntöisesti luokiteltuna vektorimuotoisena 

aineistona tietokannassa, josta on tarvittaessa voitava tulostaa arkistokelpoinen kartta. 

Asemakaavan pohjakartan esittäminen eri tietopalveluissa ja paikkatieto-ohjelmistoissa 

voidaan toteuttaa Styled Layer Descriptor (SLD) -määrittelyn tai paikkatieto-

ohjelmiston oman kuvaustekniikan avulla. SLD-määrittelyt ja kohteiden kuvaamisessa 

käytetyt SVG-kuvat (Scalable Vector Graphics) löytyvät JHS-suositukset –sivustolta 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/185 ZIP-pakattuna tie-

dostona. (JHS 185 2014). 

Asemakaavan pohjakartta muodostaa KuntaGML-rajapinnan kantakartta-skeeman (JHS 

185 2014). KuntaGML 

 on Kuntaliiton johdolla toteutettu kuntien paikkatietorajapintapalvelu. KuntaGML si-

sältää kuntien sekä paikkatietopalvelurajapinnan tietomallin kuvauksen että tiedonsiir-

rossa käytettävät asemakaavan ja kantakartan skeemat (JHS 178 2010). Kantakartta-

skeema mahdollistaa asemakaavan pohjakartan kohteiden, kuten rakennuksien, teiden, 
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ja vesistöjen, ja niiden ominaisuuksien tiedonsiirron. KuntaGML tiedonsiirrossa käyte-

tyt skeemat perustuvat Extensible Markup Language eli XML-pohjaiseen Geographical 

Markup Language 3 (GML3) kieleen. Kantakartta-skeeman rakenne on dokumentoitu 

Suomen Kuntaliiton ylläpitämällä www-sivustolla osoitteessa: 

http://krysp.kunnat.net/krysp_linkit_30.5.2014.html. (JHS 185 2014). 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän diplomityön tavoitteena on määrittää kunnille ohjeistus kuinka kuntien tulisi 

siirtyä kantakartasta CityGML pohjaiseen 3D-kaupunkimalliin, ja mitä tässä siirtymä-

prosessi tulisi ottaa huomioon. Tavoitteena on määritellä kuinka 3D-kaupunkimallin 

tiedonsiirto, tuotanto, ylläpito, hallinnointi ja validointi tulee toteuttaa, ja mitä tulee ot-

taa huomioon jo olemassa olevissa paikkatiedontyöprosesseissa, jotta 3D-

kaupunkimallin hyödyntäminen on kannattavaa ja kestävää pitkällä tähtäimellä. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

• Mitkä ovat 3D-kaupunkimallin rakenteelle asetettavat vaatimukset? 

• Kuinka 3D-kaupunkimallin tiedonsiirto tapahtuu? 

• Voidaanko 3D-kaupunkimallin tuotantoon käyttää kantakarttaa? 

• Kuinka voidaan varmistua, että tuotettu 3D-kaupunkimalli todellakin on Ci-

tyGML-standardin mukaista? 

• Mitä tulee ottaa huomioon, jotta 3D-kaupunkimallin tuotanto, ylläpito ja hallin-

nointi on kannattavaa ja kestävää pitkällä tähtäimellä? 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Diplomityön tutkimusmenetelmäksi valittiin suunnittelutieteellinen tutkimus. March ja 

Smithin (1995) mukaan suunnittelutieteellinen tutkimus pyrkii kehittämään menetelmiä, 

joilla ratkaistaan jokin ongelma tai saavutetaan jokin tavoite tai tarkoitus. Suunnittelu-

tutkimuksessa tuotetaan ja sovelletaan aikaisempaa tietopohjaa tutkittavasta ilmiöstä ja 

toimintaympäristöstä, jotta voidaan luoda tehokkaita artefakteja.  

Diplomityön tutkimuksen tietopohjan hankinta tapahtui kirjallisuus- ja haastattelututki-

muksien avulla. Kirjallisuustutkimuksen avulla pyrittiin keräämään tietopohjaa, jonka 

avulla tutkimuskysymyksiin vastaaminen oli mahdollista. Kuntaliiton KM3D-
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projektissa toteutettu 3D-kaupunkimallikuntakyselyn tuloksia käytettiin 3D-

kaupunkimallinnuksen nykytilan selvittämiseen. Haastattelut taas voidaan jakaa karke-

asti kahteen osaan. Kuntahaastatteluiden tavoitteena oli syventää kuntakyselyn avulla 

hankittua tietopohjaa tutkimusympäristöstä ja 3D-kaupunkimallinnuksen nykytilasta 

Suomen kunnissa. 3D-kaupunkimalliasiantuntijahaastatteluiden tavoitteena oli syventää 

kirjallisuustutkimuksella hankittua tietopohjaa itse 3D-kaupunkimallinnuksesta ja Ci-

tyGML-standardista. Hirsjärvi & Hurme (2008) toteavatkin, että haastattelu on sopiva 

tutkimusmenetelmä, kun kysymyksessä on vähän kartoitettu ja tuntematon alue, josta 

halutaan saada selventäviä vastauksia ja syventää saatavilla olevaa tietoa. Haastattelu on 

tutkimuksen tiedonkeruutapa, jossa haastateltavilta kysytään heidän omia mielipiteitään 

tutkimuksen kohteesta. 

Haastattelutyypiksi valitsin teemahaastattelun. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä, jossa haastattelun aihepiirit, teema-alueet, ovat kaikille haastatel-

taville samat. Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että osa haastattelun nä-

kökulmista on lyöty lukkoon, mutta ei kaikki. Puolistrukturoitu haastattelu antaa haas-

tattelijalle ja haastateltavalle tilaa tarkastella tutkittavaa ilmiötä vapaamuotoisemmin 

kuin strukturoituhaastattelu, jossa kysymysten muoto ja järjestys ovat tarkkaan määritel-

ty. (Hirsjärvi & Hurme 2008). 

Diplomityöhön haastatellut henkilöt olivat: 

• TkL Mirja Metsälä (Kiinteistöinsinööri, Espoon kaupunki) 

• arkkitehti SAFA Tapio Honkanen (Arkkitehti, Espoon kaupunki) 

• DI Kimmo Junttila (Kaupunkimittausinsinööri, Vantaa) 

• Maanmittausinsinööri AMK Markus Kalso (Paikkatietoinsinööri, Vantaa) 

• DI ja arkkitehti SAFA Jarmo Suomisto (Projektipäälikkö, 3D-

kaupunkitietomalli, Helsinki) 

• DI Timo Tolkki (Toimistopäälikkö, Kaupunkimittausosasto, Helsinki) 

• Maanmittauteknikko Kaarina Lagerstedt (Johtava maanmittausteknikko, Kau-

punkimittausosasto, Helsinki) 

• DI Tesfaye Haile Gabriel (Paikkatietosuunnittelija, Kaupunkimittausosasto, Hel-

sinki) 

• DI Ossi Örn (Kaupunkimittausinsinööri, Kerava) 

• DI Aija Holopainen (Paikkatietopäälikkö, Lahti) 
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• Maanmittausinsinööri AMK Sami Kajander (Paikkatietoinsinööri, Lahti) 

• arkkitehti SAFA Jari Vähätiitto (Paikkatietoasiantuntija, Seinäjoki) 

• arkkitehti SAFA Petri Kokko (Osastopäälikkö, Virtuaalimallit, Sito) 

• TkT Hannu Kaartinen (Tutkimuspäälikkö, Paikkatietokeskus (FGI)) 

• TkT Claus Nagel (OGC:n CityGML-standardityöryhmän varapuheenjohtaja, 

Virtual City Systems) 

• FM Linda Van den Brink (Geonovum)  

• DI Jane Herrmans-van Ree (Rotterdamin kaupunki) 

• TkK Rick Klooster  (Future Insight) 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Diplomityön tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan CityGML-standardia. Tutkimuk-

sessa ei oteta huomioon muita 3D-kaupunkimallistandardeja kuin CityGML ja muita 

2D-paikkatiedon lähteitä kuin kantakartta. Diplomityön tuloksena syntyy suunnittelutie-

teellisen tutkimuksen termein ohjeistus eli menetelmä kuinka kuntien tulisi siirtyä kan-

takartasta CityGML-standardin mukaiseen 3D-kaupunkimalliin.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Työn toisessa, kolmannessa ja neljännessä luvussa käydään läpi tutkimusaiheeseen liit-

tyvää teoriaa ja kerätään tietopohjaa, jonka perusteella pystytään toteuttamaan diplomi-

työn suunnittelutieteellinen tutkimus, ja vastaamaan diplomityön tutkimuskysymyksiin. 

Toinen luku käsittelee 3D-kaupunkimallia ja tietomallinnusta. Luvussa selvitetään mitä 

on 3D-kaupunkimallinnus, miten 3D-kaupunkimallinnus eroaa rakennuksen tietomal-

linnuksesta ja mitä on 3D-kaupunkitietomallityö. Kolmannessa luvussa kerrotaan mikä 

on CityGML-standardi ja mitkä ovat standardin keskeiset ominaisuudet. Lisäksi luvussa 

käsitellään rakennuksen tietomallistandardia Industry Foudation Classiä (IFC) ja Ci-

tyGML:n ja IFC:n suhdetta. Neljäs luku käsittelee 3D-kaupunkimallin työprosesseja ja 

niiden organisointia. Luvussa selvitetään mitä tulee ottaa huomioon CityGML-

standardiin perustuvan 3D-kaupunkimalli tuotannossa, tiedonsiirrossa, validoinnissa ja 

hallinnoinnissa. Lisäksi luvussa käsitellään Hollannin 3D Pilot –hanketta ja hollantilais-

ten kokemuksista 3D-kaupunkimallinnuksen organisoinnista. 

Viides luku on diplomityön suunnittelutieteellinen tutkimusosuus, jossa määritellään 

diplomityön tavoitteena ollut ohjeistus. Ohjeistus perustuu sekä kirjallisuustutkimuk-
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seen että haastatteluihin. Luku kuusi on yhteenveto diplomityön tutkimuksen tuloksista. 

Luvussa seitsemän arvioidaan diplomityössä syntynyttä ohjeistusta ja pohditaan ylei-

semmällä tasolla 3D-kaupunkimallinnuksen tulevaisuutta Suomessa. 
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2 3D-kaupunkimalli ja tietomallinnus 
Tämä luku käsittelee 3D-kaupunkimallia ja tietomallinnusta. Luvussa 2.1. määritellään 

mikä on 3D-kaupunkimalli, ja miten semanttinen 3D-kaupunkimalli eroaa perinteisestä 

geometrisesta mallista. Luvussa 2.2. kerrotaan, mitä tarkoitetaan rakennuksen tietomal-

lintamisella, ja käsitellään tietomallintamisen hyötyjä ja haasteita. Luku 2.3. käsittelee 

3D-kaupunkitietomallityötä. 

2.1 3D-kaupunkimalli 

Lyhyesti määriteltynä 3D-kaupunkimalli on digitaalinen kolmiulotteinen malli, jonka 

avulla pystytään esittämään spatiaalista dataa kaupunkialueesta. 3D-kaupunkimalli 

koostuu tyypillisesti kaupunkialueen oleellisista kohteista kuten maastosta, rakennuksia, 

kasvillisuudesta ja infrastruktuurista. (Döllner et al 2006a).  

3D-kaupunkimallit voidaan jakaa karkeasti geometrisiin ja semanttisiin malleihin. Se-

manttiset 3D-kaupunkimallit erottaa perinteisistä geometrisistä 3D-kaupunkimalleista, 

kuten Google Mapsin tarjoamista 3D-kaupunkimalleista, niiden  semanttinen tietosisäl-

tö. Se mahdollistaa kaupunkimallien käytön ja hyödyntämisen visualisoinnin lisäksi 

myös lukuisissa erilaisissa sovelluksissa ja suunnittelu-, analysointi- ja simulaatiotehtä-

vissä (Kolbe 2009; Gröger & Plumer 2012). Tällaisia sovelluksia ja tehtäviä ovat esi-

merkiksi pelit, matkapuhelinsovellukset, turismisovellukset, kaupunkisuunnittelu, an-

tenniverkkosuunnittelu, onnettomuustilanteiden toiminnansuunnittelu ja simulointi, me-

lu- ja ilmasaastekartoitukset, tulva-alueanalyysit, energia-analyysit ja erilaiset harjoitus-

simulaatiot (Alam et al. 2011; Kolbe 2009; Zlatanova 2012; Moser et al 2010; Gröger 

2012; Krüger & Kolbe 2012). 

Semanttinen 3D-kaupunkimalli on siis paljon muutakin kuin kolmiulotteinen kuva. Se-

manttinen 3D-kaupunkimalli koostuu geometristen ja graafisten ominaisuuksien lisäksi 

ontologisesta rakenteesta, joka rakentuu temaattisista luokista, ominaisuuksista ja niiden 

keskinäisistä suhteista. Semantiikalla tarkoitetaan sitä, että geometrian lisäksi kaupun-

kimallin kohteiden ominaisuustiedot ja väliset suhteet on myös kuvattu. (Kolbe 2009; 

Gröger & Plumer 2012). Semantiikan avulla kaupunkimallille voidaan suorittaa kyselyi-

tä, kuten esimerkiksi Kuinka monta huonetta rakennuksessa on?, Mikä on rakennuksen 

katto pinta-ala aurinkoon päin? tai Kuinka paljon auringon valoa rakennuksen katto 
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saa vuorokauden aikana. Tästä lähtien tässä diplomityössä termillä 3D-kaupunkimalli 

tarkoitetaan semanttista 3D-kaupunkimallia. 

2.2 Rakennuksen Tietomalli (BIM) 

Rakennuksen tietomalli (BIM) on alun perin tarkoittanut rakennuksen 3D-mallia, joka 

sisältää yksityiskohtaista tietoa rakennuksesta. Tietomalli koostuu keskenään riippuvai-

sista käytännöistä, prosesseista ja menetelmistä, joiden avulla voidaan hallita rakennuk-

sen ja rakennusprojektin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuutta digitaalisessa 

muodossa. BIM-malleja käytetään erityisesti arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakentami-

sen alalla (AEC, Architercure, Engineering, and Construction). (Succar 2009). Buil-

dingSmart määrittelee BIM:n rakennuksen fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien 

digitaaliseksi esitykseksi. Tietomalli on jaettava tiedonlähde rakennuksesta, joka tarjoaa 

luotettavan perustan päätöksille koko rakennuksen elinkaaren ajan. (”Technical Vision”. 

BuildingSmartin www-sivu < http://www.buildingsmart.org/standards/technical-vision/ 

>. 22.02.2015.). Rakennuksen elinkaarella tarkoitetaan aikaa suunnittelusta, rakentami-

seen, kunnossapitoon ja purkamiseen.  

Nykyään tietomallintaminen on yleistynyt ja sitä käytetään myös esimerkiksi infrastruk-

tuurin ja laajempien alueiden, kuten kaupunkien mallintamisessa. Esimerkkejä erilaisis-

ta avoimista tietomalleista ovat BIM-standardi Industry Foundation Classes (IFC), 

Suomen infrarakentamisen tietomallistandardi Inframodel 3 (IM3) ja 3D-

kaupunkimallistandardi CityGML. Avoimien tietomallien lisäksi on useita valmistaja-

kohtaisia suljettuja tietomalleja eri aloilta. Suomessa tietomalli nähdään suunnittelun 

apuvälineenä, joka voi toimia suunnittelun eri tasoilla, rakennuksen suunnittelusta seu-

dulliseen suunnitteluun (Savisalo 2014) (Kuva 2.1).  
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Kuva 2.1 Tietomalleja eri suunnittelun tasoilla (Savisalo 2014). 

Azhar et al. (2012) mukaan tietomalli on sekä teknologia että prosessi, mikä perustuu 

kommunikaatioon ja yhteistyöhön. Tietomallin tekninen komponentti mahdollistaa 

suunnitteluun, rakentamiseen tai ylläpitoon liittyvien ongelmien tunnistamisen kohteen 

3D-visualisoinnin avulla. Prosessikomponentti taas rohkaisee ja mahdollistaa projektin 

osapuolia läheiseen yhteistyöhön, jolloin yhteistyö on tarkempaa ja tehokkaampaa kuin 

perinteisissä prosesseissa. Tietomallin onnistunut toteutus vaatii kaikkien osapuolten 

samanaikaisen osallistumisen. 

Azharin et al. (2008) mukaan tietomallinnus hyödyttää hankkeita usein eri tavoin, kuten 

esimerkiksi auttamalla arvioimaan rakennuksen elinkaaren aikaisia kustannuksia ja eko-

logisuutta. Tietomallinnus myös nopeuttaa suunnitteluprosessia ja laskee kustannuksia 

nopeuttamalla tiedonsiirtoa. Lisäksi tietomallinnus lisää suunnittelijoiden välistä yhteis-

työtä ja parantaa suunnitelmien laatua. Visuaaliset mallit havainnollistavat ja auttavat 

ymmärtämään suunnitteluratkaisuja, jotka parantavat asiakassuhteita. Scheer & Smithin 

(2007) uskovat, että tietomallipohjainen suunnittelu tulee muuttamaan myös kaupunki- 

ja aluesuunnittelun, koska tietomallipohjainen suunnittelu tarjoaa tarkemmat lähtötiedot 

suunnittelulle ja helpottaa arvioimaan suunnittelupäätöksien vaikutuksia ympäristöön 

erilaisten simulaatioiden ja analyysien avulla.  

Tietomallinnuksen riskeiksi Azhar et al. (2008) nostavat tietomallinnuksen haasteelliset 

juridiset kysymykset, kuten kuka omistaa mallin ja kuka maksaa siitä. Azharin et al. 

mukaan tietomallia hyödyntävät usein eri tahot kuin mallin tuottaja ja sen ylläpitäjä, 
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minkä vuoksi kustannusten korvauksista joudutaan keskustelemaan. Ongelma on myös 

vastuukysymykset, kuka vastaa malliin tuodusta tiedosta tai kuka vastaa mallin laadusta 

ja oikeellisuudesta? Lisäksi Arhar et al. (2008) tuovat esiin integraatio-ongelmat eri 

ohjelmistojen välillä ja tietojen syöttämisen hitauden malliin, mitkä voivat johtaa työ-

määrää ja kustannusten kasvuun.  

Korpela (2012) taas pitää tietomallinnuksen haasteina ohjelmien ja koneiden toimimat-

tomuutta, suunnitelmien ja mallien laatuongelmia, mallintamisen aiheuttamaa ylimää-

räistä työtä, aikatauluongelmia, asenne- ja osaamisongelmia, pelisääntöjen puutetta ja 

suunnittelun yhteistyöongelmia. Korpela (2012) huomauttaa, että tietomallinnustyössä 

esiin nousseet ongelmat eivät ole yksittäisiä ongelmia vaan ne liittyvät vahvasti toisiin-

sa. Korpelan mukaan suurin osa ongelmista pystyttäisiin ratkaisemaan parantamalla 

tiedonkulkua ja varmistamalla suunnittelutyön edellytysten toteutuminen yhteisten peli-

sääntöjen avulla.  

Ohjelmistojen välinen yhteensopivuus on suuri ongelma tietomallinnuksessa (Azhar et 

al. 2012; Korpela 2012). Ohjelmistojen yhteentoimivuutta voidaan edistää standardien, 

säädösten ja lakien avulla. Standardit mahdollistavat eri ohjelmistojen ja aineistojen 

yhteiskäytön, jolloin tiedon tuottaminen, tallentaminen, käsittely, muokkaus, esittämi-

nen ja jakaminen nopeutuu ja helpottuu merkittävästi (Erving 2008). Erving (2008) on 

listannut hyötyjä, joita standardointi mahdollistaa esimerkiksi CityGML:n tapauksessa: 

• tietosisällölle saadaan yhdenmukaisempi esitys- ja tallennusmuoto, 

• tiedon hakeminen helpottuu, kun semantiikka on mukana standardimuodossa, 

• aineiston monikäyttöisyys erilaisissa sovelluksissa lisääntyy, 

• aineistojen käsittelyvaiheiden automatisointi yhdenmukaistuu, 

• ollaan riippumattomia tietystä ohjelmistotoimittajasta, 

• tiedon pitkäaikaissäilyvyys parantuu, 

• ja tietojen yhdistäminen helpottuu.  

2.3 3D-kaupunkitietomallityö 

Suomisto (2014a, 2014b, 2014c) kuvaa suunnittelutyön evoluutiota kolmevaiheisena 

(Kuva 2.2). Suomisto (2014a) mukaan ensimmäisessä vaiheessa eli sähkökynävaiheessa 

tietotekniikka korvaa manuaalityökalut. Sähkökynävaihe alkoi 1980-luvulla. Toinen 
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vaihe eli 3D-tietotyö käynnistyi Suomiston mukaan 2000-luvun alussa ja sen mukana 

tulivat sähköiset palvelut ja digitaaliset tuotteet. Kolmatta vaihetta Suomisto kutsuu 

tietomallityöksi ja vaihe tulee hänen mukaansa olemaan valtavirtaa 2020-luvulla. (Suo-

misto 2014a).  

 

Kuva 2.2 Suunnittelutyön evoluution vaiheet (Suomisto 2014b) 

Kaupunkisuunnittelun tietomallityövaihetta Suomisto vertaa rakennuksen tietomallin-

tamiseen. Suomisto (2014a) mukaan 3D-kaupunkitietomalli tulee olemaan kaupunki-

suunnittelussa ja -rakentamisessa samalla tavalla keskiössä kuin rakennuksen tietomalli 

on talojen rakentamisessa. Tietomallityössä 3D-kaupunkitietomalliin kerääntyy kaikki 

kaupungin elinkaaren aikainen tieto, jota hyödyntämällä pystytään esimerkiksi välttä-

mään virheitä ja optimoida kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Suomiston (2014a) 

mukaan 3D-kaupunkitietomalleilla voidaan saavuttaa samanlaisia hyötyjä kuin raken-

nusten tietomallintamisella saavutetaan. Haastattelussa Suomisto (2014c) totesi, että 

kolmannen vaiheen lähtökohtia ovat kattava tietomalli, pilvessä sijaitseva data sekä pai-

kasta ja ajasta riippumaton työ. Suomiston (2014c) mukaan 3D-kaupunkimalli yhdistää 
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kaupunkisuunnittelua, -mittausta ja -rakentamista sijoittumalla eri alojen prosessien 

väliin helpottamaan tiedonsiirtoa ja muuta vuorovaikutusta.  

Panagopoulos et al. (2012) mukaan kaupunki- ja aluesuunnittelun kaksi uutta merkittä-

vää suuntausta ovat visualisointi ja vuorovaikutus, sillä perinteiset kaupunkisuunnittelun 

toimintatavat eivät enää tyydytä modernille kaupungille asetettuja vaatimuksia. Suurim-

pia 3D-kaupunkimallista saatavia hyötyjä verrattuna 2D-paikkatietoon onkin kaupun-

kimallin 3D-visualisointi. 3D-visualisoinnilla voidaan vahvistaa ja helpottaa ympäristön 

tila- ja aikaulottuvuuksien hahmottamista suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa. 

(Suomisto 2014c, Ghawana & Zlatanova 2013). Ghawana & Zlatanovan (2013) lisää-

vät, että 3D-visualisoinnin vaikutusta voidaan tehostaa entisestään kaupunkimallin 3D-

tulostuksella. 3D-visualisoinnin lisäksi 3D-kaupunkimalli mahdollista suunnittelun osa-

puolten keskinäisen vuorovaikutuksen ja suunnitelmien visualisoinnin virtuaalitodelli-

suuden (Virtual Reality, VR) tai lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality)  avulla 

(Panagopoulos et al. 2012).  

Virtuaalitodellisuus on tietokoneilla luotu kolmiulotteinen virtuaaliympäristö eli 3D-

virtuaalimalli, joka kuvaa ympäristöä sellaisena kuin se näyttäisi toteutettuna. Virtuaali-

todellisuus on havainnollistava työkalu, joka parantaa suunnitelmien ymmärrettävyyttä 

ja auttaa päätöksenteon prosessia. Virtuaalitodellisuuden käyttöön kaupunkisuunnitte-

lussa kohdistuu myös kritiikkiä, koska ympäristöstä voidaan tehdä virtuaalitodellisuu-

dessa paremman näköinen kuin mitä toteutettu suunnitelma loppujen lopuksi on. (Roupé 

2013). Virtuaalitodellisuus toteutetaan 3D-mallin pohjalta pelimoottorin avulla. Peli-

moottori vastaa virtuaalitodellisuuden 3D-virtuaalimallin 3D-grafiikasta eli kohteiden 

mallintamisesta ja piirtämisestä näytölle. Se voi sisältää myös muita ominaisuuksia, 

kuten tekoälyn, fysiikkamallintamisen?? ja vuorovaikutteisuuden mahdollistamisen 

käyttäjien välillä. Pelimoottori luo kolmiulotteisen virtuaalitodellisuuden renderöimällä 

polygoni-verkkoa (mesh) (Mól et al. 2008).  

Lisätty todellisuus (augmented reality) on taas visualisointiteknologia, joka yhdistää 

virtuaalista ja todellista kuvaa lisäämällä virtuaaliobjekteja käyttäjän näkemään kuvaan 

todellisesta maailmasta (Kuva 2.3). AEC-sektorin on todettu olevan yksi lupaavimmista 

sovellusaloista lisätylle todellisuudelle. Mobiililaittella toimiva lisätty todellisuus mah-

dollistaa yhdessä aikataulujen ja 3D-tietomallien kanssa reaaliaikaisen suunnitelmien 
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vertailun todelliseen tilanteeseen verrattuna rakennustyömaalla. (Woodward & Hakka-

rainen 2009). 

 

Kuva 2.3 Todellisuus, lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus (”Projekti AR4BC – 

Lisätty todellisuus rakennustyömaalla”. VTT:n www-sivu < 

http://virtual.vtt.fi/virtual/proj2/multimedia/media/projects/AR4BC_Intro.pdf >. 6.3.2015.) 

3D-kaupunkimalli mahdollistaa myös Smart City-ajattelun (Suomisto 2014c; Prandi et 

al. 2014) Suomiston (2014c) ja Prandi et al. (2014) mukaan Smart City ajattelu vaatii 

taustalleen kaupunkitietomallin, jonka avulla pystytään ohjaamaan Smart Cityn toimin-

taa tallentamalla ja hyödyntämällä Smart Cityssä koko ajan syntyvää tietoa. Suomisto 

(2014c) mainitsi haastattelussa, että kaupunkitietomallia tarvitaan Smart Cityissä esi-

merkiksi Big Data -tarkasteluihin, optimoimaan prosesseja ja muuta toimintaa, kuten 

älyliikennettä. Nagel (2014) kuitenkin varoittaa, että 3D-kaupunkimalleista ei saa luoda 

liian yleispätevää ja kaikki ongelmat ratkaisevaa mielikuvaa.  
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3 CityGML-kaupunkimallistandardi 
Tämä luku käsittelee pääasiassa CityGML-kaupunkimallistandardia ja sen ominaisuuk-

sia. Lisäksi luvussa avataan lyhyesti rakennuksen tietomallistandardi IFC:n ominaisuuk-

sia, ja käsitellään CityGML:n ja IFC:n suhdetta. 

3.1 CityGML 

CityGML on avoin Open Geospatial Consortiumin (OGC) hyväksymä kansainvälinen 

standardi 3D-kaupunkimallien tallentamiseen ja tiedonsiirtoon. CityGML perustuu ISO 

19100 perheen, OGC:n, World Wide Web Consortiumin (W3C), Web 3D Consortiumin 

ja Organization for the Advancement of Structured Information Standardsin (OASIS) 

standardeihin. CityGML:n on kehittänyt ryhmä nimeltä Special Interest Group 3D (SIG 

3D). Ennen vuotta 2010 SIG 3D oli osa Geodata Infrastructure North Rhine-Westphalia 

(GDI NRW). Vuodesta 2010 lähtien SIG 3D on ollut osa Spatial Data Infrastructure 

Germanya (GDI-DE). SIG 3D on avoin ryhmä, joka koostuu yli 70 yrityksestä, kunnas-

ta, ja tutkimuskeskuksesta Saksasta, Isosta-Britanniasta, Sveitsistä, Itävallasta ja Hol-

lannista. Tämän hetkinen CityGML-versio on 2.0, joka on yhteensopiva version 1.0 

kanssa. CityGML-versio 3.0 on kehitteillä. (OGC 2012a). 

CityGML mahdollistaa tärkeimpien kaupunkiympäristön topografisten kohteiden geo-

metristen, topologisten, semanttisten ja visuaalisten ominaisuuksien määrittelyn viidellä 

eri tarkkuustasolla (Level of Detail, LOD). CityGML-kehityksen painopisteenä on ollut 

luoda 3D-kaupunkimallin kohteiden semanttisille ominaisuuksille, rakenteille ja luokille 

yhteiset määritelmät. (Gröger & Plümer 2012, Kolbe et al. 2009). CityGML perustuu 

XML-pohjaiseen Geographical Markup Language 3 (GML3) kieleen, joka on OGC:n 

hyväksymä kansainvälinen standardi spatiaalisen tiedon esittämiseen. CityGML:n stan-

dardoitu geometrian esittämistapa ja tarkasti määritelty semanttinen rakenne mahdollis-

tavat yhteentoimivuuden eri paikkatietojärjestelmien ja tietopalvelurajapintojen välillä. 

(Gröger & Plümer, 2012) CityGML:n perustuminen OGC:n GML3-standardiin mahdol-

listaa OGC:n tietopalvelurajapintojen, kuten Catalogue Servicen (CS-W), Web Feature 

Servicen (WFS), Web Processing Servicen (WPS), Web 3D Servicen (W3DS), ja Web 

View Servicen (WVS) käytön CityGML-kaupunkimallien sisältämän tiedon hakuun, 

tiedonsiirtoon, muokkaamiseen ja 3D-visualisointiin. Eri ohjelmistojen välinen yhteen-

sopivuus on edellytys kustannustehokkaalle 3D-kaupunkimallien laatimiselle ja ylläpi-

dolle. CityGML:n tiedonsiirtoa ja edellä mainittuja rajapintoja käsitellään tarkemmin 
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luvussa 2.7. CityGML:n tiedonsiirto. Lisäksi spatiaaliset tietokannat kuten Oracle Spa-

tial ja PostGIS, ja monet 3D-paikkatieto-ohjelmat tukevat GML3:n geometriamallia 

mahdollistaen CityGML-datan tehokkaan varastoinnin, hallinnoinnin ja spatiaalisen 

indeksoinnin ilman datan hävikkiä. (Kolbe et al. 2009). 

CityGML:n semanttiset ominaisuudet erottavat sen puhtaasti geometrisista 3D-

kaupunkimalleista, kuten KML:sta, VRML:sta tai X3D:sta. (Gröger & Plümer, 2012, 

Kolbe et al. 2009). CityGML:ä ei ole optimoitu visualisointeja varten, koska se on luotu 

3D-kaupunkimallien semantiikka mielessä. Tästä johtuen CityGML tulisi nähdä rikkaa-

na lähtötietomallina, josta 3D-kaupunkimallivisualisointeja on helppo luoda kevyempi-

en 3D-visualisointiin suunniteltujen geometristen standardien, kuten X3D, VRML tai 

COLLADA, tai geovisualisointiin tarkoitetun KML-standardin avulla. (Kolbe 2009) 

Keyhole Markup Language (KML) on XML:n perustuva tietomalli, jota käytetään 

paikkatiedon tallentamiseen, siirtoon, kommentointiin ja visualisointiin Google 

Maps:ssä ja Google Earth:ssa. Google antoi KML:n OGC:n kehitettäväksi vuonna 2007 

tavoitteena, että KML:stä tulisi OGC:n standardi. OGC hyväksyi KLM:n version 2.2 

standardikseen vuonna 2008. KML mahdollistaa kohteiden geometrisen visualisoinnin 

ja kommentoinnin lisäksi käyttäjien liikkeiden hallinnan. (Kolbe et al., 2009).  KML-

formaatti on laajasti hyväksytty, mutta ei sisällä kohteiden semantiikkaa (Zlatanova 

2012). KML on yhteensopiva OGC:n muiden standardeja, kuten esimerkiksi Ci-

tyGML:n (Kolbe et al., 2009), GML:n, WMS:n ja WFS:n kanssa (OGC 2008).  

COLLADA on Kronos Groupin hallinnoima avoin standardi 3D-datan tallentamiseen ja 

esittämiseen. COLLADA on KML:n tapaan XML-kieleen perustuva formaatti. Alunpe-

rin standardi on peräisin Sonylta, joka käyttää sitä Playstation-pelikonsolissaan. Lisäksi, 

Google käyttää COLLADAa, mikä on lisännyt sen käyttöä huomattavasti. COLLADA 

mahdollistaa geometrian, topologian ja tekstuurin määrittämisen 3D-kohteille, mutta 

standardi ei sisällä semantiikkaa. COLLADA ja KML mainitaan useasti yhdessä, koska 

Google on käyttänyt niitä yhdessä Sketch Upissa ja Google Earthissä. (Zlatanova 2012). 

Virtual Reality Markup Language (VRML) on tiedostoformaatti 3D-kohteiden ku-

vaamiseen ja tiedonsiirtoon. Se julkistettiin vuonna 1995 ja on Web 3D Consortiumin 

hyväksymä standardi. Koska VRML ei ole XML-pohjainen, Web 3D Consortium kes-

keytti VRML:n kehityksen vuonna 1998 ja alkoi keskittyä XML-pohjaiseen X3D-

formaattiin. X3D on parannus VRML:ään, mutta sen käyttö on jäänyt vähäiseksi, koska 
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vain muutamat web-pohjaiset katseluohjelmat ja kaupalliset ohjelmistot tukevat for-

maattia. (Zlatanova 2012). 

3.1.1 Moduulit 

CityGML-tietomalli määrittelee tärkeimmät 3D-kaupunkimallin sisältämät kohteet ja 

niiden luokat. Nämä luokat on tunnistettu olevan tärkeitä useimpien 3D-

kaupunkimallisovelluksien toiminnan kannalta. (OGC 2012a) CityGML ei rajoitu vain 

rakennusten mallintamiseen, vaan kattaa kaikki kaupunkiympäristön mallintamiseen 

tarvittavat kohteet, kuten kasvillisuuden, vesistön ja liikenneinfrastruktuurin. Kohteet on 

organisoitu ominaisuuksiensa mukaan eri temaattisiin moduuleihin. (Gröger & Plümer, 

2012). 

CityGML-tietomalli on jaettu temaattisesti kahteen osaan ydin moduuli (core module) 

ja laajennusmoduulit (extension modules) (Kuva 3.1). Ydinmoduuli sisältää tietomallin 

peruskäsitteistön ja -osat. Jatkomoduulit perustuvat ydinmoduuliin ja jokainen laajennus 

käsittää yhden 3D-kaupunkimallin temaattisen alueen, kuten rakennukset, digitaalisen 

korkeusmallin, vesistön, kasvillisuuden, liikenneinfrastruktuurin, kaupunkihuonekalut ja 

niin edelleen. 3D-kaupunkimallitoteutusten ja -sovellusten ei tarvitse sisältää kaikkia 

CityGML-tietomallin moduuleita, vaan vain osan tarpeen mukaan. (Kolbe et al. 2009). 

Kuvassa 3.1 on esitetty CityGML-tietomallin sisältämät moduulit. 

 

Kuva 3.1 CityGML:n moduuli (OGC 2012a). 
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3.1.2 Geometria ja topologia 

CityGML-tietomallin kohteiden spatiaaliset ominaisuudet esitetään GML3:n geomet-

riamallin mukaisesti (Gröger & Plümer, 2012). GML3:n geometriamalli perustuu ISO 

19107 standardiin (Herring 2001) ja 3D-geometrioiden esitys perustuu tunnettuun 

Boundary Representation (B-Rep) (Foley et al. 1995). CityGML käyttää hyväkseen vain 

osaa GML3:n geometriamallista (OGC 2012a). CityGML:n geometriamalli on esitetty 

kuvissa 3.2 ja 3.3. 

CityGML:n geometriamalli koostuu primitiiveistä, joista voidaan yhdistelemällä luoda 

komplekseja (complexes), komposiittigeometrioita (composite geometries) ja yhdistel-

miä (aggregations). Jokaiselle dimensiolle on oma geometriansa: nolla-dimensiolle  

piste (point), yksidimensioiselle kaari (curve), kaksidimensioiselle pinta (surface), ja 

kolmidimensioiselle kappale (solid). Kappaletta ympäröi pinta, ja pintaa ympäröi kaari. 

CityGML:ssä kaari on rajoitettu suoraksi viivaksi, joten vain GML3:n luokka Linestring 

on käytössä. Tällä varmistetaan laaja järjestelmätuki, sillä useimmat paikkatietojärjes-

telmät eivät tue kaarigeometrioita (Kolbe 2009). Pinnat on esitetty polygoneina, jotka 

määrittävät tasogeometrian, jossa ympärysrajan ja kaikki sisäpisteet tulee sijoittua sa-

malle tasolle. Lisäksi jokaiselle geometrialle voi olla oma koordinaattireferenssijärjes-

telmänsä. (OGC 2012a). 

 

Kuva 3.2 CityGML:n geometriamalli, primitiivit ja komposiitit (OGC 2012a). 
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Kuva 3.3 CityGML:n geometriamalli, kompleksit ja aggregaatit (OGC 2012a). 

 

Kuva 3.4 Yhdistelmägeometriat (OGC 2012a). 

Geometriayhdistelmät voivat olla aggregaatteja, komplekseja tai primitiivien komposiit-

teja (Kuva 3.4). Komponenttien välisiä suhteita ei ole rajoitettu aggregaateille. Aggre-

gaatit voivat olla epäjatkuvia, päällekkäisiä, koskettaa tai olla irrallaan toisistaan. Kuvan 

3.4 vasemmassa reunassa on esitetty aggregaatti MultiSurface. GML3:ssa jokaiselle 

dimensiolle on oma aggregaattinsa, MultiPoint, MultiCurve, MultiSurface ja MultiSolid. 

Komplekseilla on taas aggregaateista poiketen topologinen rakenne. Kompleksien osat 

eivät saa olla päällekkäin. Niiden osien tulee joko olla epäjatkuvia, koskea toisiaan ra-

joilta tai jakaa rajojen osia keskenään. Kuvan 3.4 keskellä on esitetty kompleksi Geo-

metricComplex. Komposiitti on kompleksin erityistapaus, joka voi sisältää vain saman 

dimension elementtejä. Sen elementtien tulee olla myös epäjatkuvia, mutta niiden tulee 

olla topologisesti yhteydessä toisiinsa rajoiltaan. Komposiitti voi olla CompositeSolid, 

CompositeSurface, ja CompositeCurve. Koposiitti CompisteSurface on esitettu kuvan 

3.4 oikeassa reunassa. (OGC 2012a). 
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GML3/ISO 19107 sisältää myös topologiamallin, mutta mallin monimutkaisuuden 

vuoksi topologia toteutetaan CityGML:ssä yksinkertaisemmalla tavalla, GML:n sisäl-

tämän XML-linkkikäsitteen XLinks:n avulla. XLinks:n topologia on yksinkertaisempi, 

joustavampi ja lähes yhtä tehokas kuin GML3-topologiamalli. (Gröger & Plümer, 2012; 

OGC 2012a)  XLinks:n heikkous on, että navigointi topologisesti toisiinsa yhteydessä 

olevien kohteiden välillä voi tapahtua vain yhteen suuntaan (aggregaateista komponent-

teihin päin), kun taas GML3-topologiamallissa navigointi voi tapahtua molempiin suun-

tiin. (OGC 2012a) Xlinks:n avulla kaksi kappaletta voivat jakaa geometrisia objekteja. 

(Gröger & Plümer 2012; OGC 2012a).  Esimerkiksi kuvassa 3.5 rakennuksen ja sen 

viereisen autotallin välinen seinä esitetään vain kerran, yhtenä pintana, johon molemmat 

kappaleet viittaavat XLinks:n avulla. Rakennus (s1) ja autotalli (s2) jakavat yhteisen 

pinnan (su1). Rakennuksen etuseinä on jaettu kahteen erilliseen pintaan (su1 ja su2). 

Kuvan vasen puoli esittää spatiaalisia kohteita ja oikea puoli esittää kohteiden välisiä 

suhteita. (Gröger & Plümer, 2012). 

 

Kuva 3.5 Topologia esitys (Gröger & Plümer, 2012). 

Monien sovelluksien kannalta topologinen paikkansapitävyys on välttämättömyys (Kol-

be 2009). Esimerkiksi rakennusta ympäröivä pinta tulee olla suljettu, jotta tilavuuden 

laskeminen on mahdollista tai vierekkäisten kappaleiden, kuten rakennusten osien, tulee 

koskettaa, mutta niiden osat eivät saa lävistää toisiaan. 

Koordinaattireferenssijärjestelmät ovat avainasemassa eri spatiaalisten aineistojen yh-

teentoimivuuden kannalta, kun käsitellään paikkatietoja ja 3D-kaupunkimalleja. Ci-

tyGML perii GML3:n ominaisuudet käyttää koordinaattireferenssijärjestelmiä, Coor-

dinate Reference System (CRS). Koska CityGML on 3D-standardi, käytössä on 3D-

CRS:t. Maantieteellisten koordinaattien ja tasokoordinaattien lisäksi GML3 tukee kol-

miulotteisia yhdistelmäkoordinaattireferenssijärjestelmiä (2D+1D), joilla on eri refe-

renssijärjestelmät horisontaaleille (x, y) ja vertikaaleille (z) koordinaateille. GML3 tukee 

jopa eri CRS:ien käyttöä saman aineiston sisällä. (OGC 2012a). 
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3.1.3 Semantiikka 

CityGML-tietomallin avulla 3D-kaupunkimallin kohteille voidaan geometria lisäksi 

tallentaa myös semantiikka. Semantiikalla tarkoitetaan kohteiden ominaisuuksien, luok-

kien, suhteiden ja rakenteiden määrittelyä. (Kolbe et al. 2009). CityGML:n semanttinen 

malli käyttää ISO 19100 standardiperheen viitekehystä spatiaalisten ominaisuuksien 

mallintamiseen. Kaikkien tietomallin kohteiden perusluokka on CityObject, mikä on 

taas on GML-luokka Feature:n aliluokka. Kaikki tietomallin kohteet perivät luokan 

CityObject:n ominaisuudet. (Kolbe 2009). 

SPATIO-SEMANTINEN KOHERENSSI 

Yksi CityGML:n tärkeimpiä suunnitteluperiaatteita on semanttisten ja geometris-

ten/topologisten ominaisuuksien koherenttimallinnus. Stadler & Kolbe (2007) kutsuvat 

tätä spatio-semanttiseksi koherenssiksi. Koherenssilla he tarkoittavat osien suhteiden 

koherenssin eli johdonmukaisuuden laatua tai tilaa. CityGML-tietomalli koostuu kah-

desta hierarkiasta, semanttisesta ja geometrisesta, joiden toisiaan vastaavat kohteet ovat 

linkitetty keskenään. Jos nämä hierarkiat mallintavat samanlaisen rakenteen, aineistoa 

pidetään spatio-semanttisesti koherenttina. Tällöin geometriset kohteet tietävät, mitä ne 

ovat ja semanttiset ominaisuudet tietävät, missä ne sijaitsevat ja mikä on niiden spatiaa-

linen laajuus. Spatio-semanttinen koherenssi mahdollistaa, että kahta hierarkiaa voidaan 

käyttää ja kulkea samanaikaisesti mahdollistaen erilaisten temaattisten ja geometristen 

kyselyiden ja analyysien toteuttamiseen. (Stadler & Kolbe 2007). Kuvassa 3.6 on esitet-

ty spatio-semanttisesti koherentti CityGML-rakennus. 

 

Kuva 3.6 Spatio-semanttisesti koherentti LOD3-tason CityGML-rakennus (Stadler & Kolbe 2007). 

Semanttisella tasolla 3D-kaupunkimallikohteille, kuten rakennuksille, huoneille, seinil-

le, ikkunoille ja oville, on määritelty ominaisuudet ja kohteiden väliset suhteet ja aggre-

gaatiohierarkiat. Tämä tarkoittaa, että rakennus voidaan määritellä koostuvan rakennuk-

sen osista, kuten katosta, seinistä, ikkunoista, ovista ja huoneista. Tätä voidaan jatkaa 
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määrittelemällä rakennuksen osalle, kuten huoneelle sen ovet, ikkunat, katto, ja niin 

edelleen. Spatiaalisella tasolla kohteille määritellään niiden sijaintia ja laajuutta esittävät 

geometria. (OGC 2012a). Esimerkiksi, jos rakennuksella on semanttisella tasolla kolme 

huonetta, tulee rakennusta esittävän geometriankin sisältää geometriaosat kolmesta 

huoneesta. 

3.1.4 Ulkoasumalli 

Pintojen ulkoasuinformaatio on tärkeä osa 3D-kaupunkimalleja semantiikan ja geomet-

rian lisäksi. Ulkoasu ei rajoitu vain visualiseen dataan, vaan ulkoasun avulla voidaan 

kuvata myös mielivaltaisia teemoja, kuten infrapunasäteilyä ja melusaastetta. Ulkoasu-

mallin avulla pystyykin vahvistamaan visualisointeja ja spatiaalisten analyysien tulok-

sia. CityGML-kohteilla voi olla myös lukuisia eri ulkoasuja realistisista kuvista ana-

lysointiteemoihin. CityGML:ssä ulkoasumalli sisältyy ulkoasumoduuliin, Appearance. 

3.1.5 Digitaalinen maastomalli 

Digitaalinen maastomalli (DTM) on tärkeä osa 3D-kaupunkimallia. (Kolbe et al. 2009, 

Gröger & Plümer 2012, OGC 2012a) CityGML:ssä maastomalli toteutetaan Relief-

moduulin avulla. Moduulissa maasto voidaan määritellä gridinä (grid), kolmioverkkona 

(Triangulated Irregular Network, TIN), taiteviivoina (breaklines) tai pistepilvenä (mass 

points) (Kuva 3.7). Näitä neljää maastomallityyppiä voidaan joustavasti yhdistellä Ci-

tyGML-aineistossa eri tavoin. (OGC 2012a). 
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Kuva 3.7 CityGML:n digitaalinen maastomalli (OGC 2012a). 

Maastomallityypeille voidaan määritellä esityksiä eri tarkkuustasoissa. Tämä mahdollis-

taa eri tarkkuuksien ja resoluutioiden käytön 3D-kaupunkimallin maaston esittämisessä. 

Maastoa voidaan myös esittää eri maastomallityyppien yhdistelmänä, kuten esimerkiksi 

rasterin ja taiteviivojen yhdistelmänä. Jokainen maastokohde sisältää spatiaalisen attri-

buutin nimeltä validisuusalue (extent of validity), joka mahdollistaa eri maastomalli-

tyyppien käytön. Validisuusalue määrittelee alueen, jolla maastomalli sijaitsee. Vali-

disuusalue esitetään 2D-polygonin avulla, joka voi sisältää reikiä, joissa voi olla käytös-

sä jokin toinen maastomallityyppi. (Gröger & Plümer 2012, OGC 2012a). 

3.1.6 Tarkkuustasot 

CityGML erottaa viisi eri tarkkuustasoa, LOD0-LOD4. Tarkkuustason kasvaessa koh-

teiden geometriset ja temaattiset yksityiskohdat lisääntyvät, jolloin mallin tarkkuus kas-

vaa. Kuvissa 3.8 ja 3.9 on esitetty CityGML:n eri LOD-tarkkuustasot ja taulukossa 3.1 

näiden tarkkuustasojen ominaisuuksia ja vaatimuksia.  LOD0 on tarkkuustasoista yleis-

tetyin. Se koostuu digitaalisesta maastomallista (Digital Terrain Model, DTM) minkä 

päälle pystytään levittämään ilmakuva, kartta tai polygoneja kuvaamaan eri alueiden 

ominaisuuksia. Esimerkiksi rakennukset voidaan esittää LOD0-tarkkuustasolla polygo-

neina rakennusten katon reunapolygonin tai kivijalan mukaan. LOD1 on laatikkomalli, 

jossa rakennukset on esitetty suorakulmioina ja katot ovat tasoja. LOD2-tason raken-

nuksilla on erilaisia kattomuotoja ja pintageometrioita. Lisäksi jonkintasoinen pintateks-
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tuuri ja kasvillisuuskuvaus saattavat kuulua LOD2-tarkkuustason tietomalliin. LOD3-

tason malli on tarkka arkkitehtuurimalli, joka sisältää yksityiskohtaiset katto- ja seinä-

muodot ja mahdollisesti sisältäen ulko-ovet ja ikkunat. LOD4 täydentää LOD3:sta li-

säämällä rakennuksiin sisätilat, kuten huoneet, ovet, rappuset ja huonekalut. Kaikissa 

LOD-tasoissa kohteiden ja rakenteiden ulkoasua voidaan visualisoida tekstuureilla. Eri 

tarkkuustasot eroavat toisistaan myös geometrian tarkkuusvaatimuksiltaan ja esitettävi-

en kohteiden mittasuhteiden minimivaatimuksilta. CityGML-tietomallin tarkkuusvaati-

mukset kasvavat mallin pienipiirteisyyden ja yksityiskohtien kasvaessa. LOD0 on tark-

kuustasoista geometrisesti epätarkin, kun LOD4 on tarkkuustasoista tarkin. LOD4 sisäl-

tää myös mittasuhteiltaan pienempiä kohteita, kuten lyhtypylväitä ja liikennevaloja, 

kuin alemmat LOD-tasot. (OGC 2012a, Kolbe et al. 2005). 

  

 

Kuva 3.8 LOD-tasot. 
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Kuva 3.9 Rakennusmoduulin LOD-tasot 

Eri tarkkuustasot mahdollistavat 3D-kaupunkimallin tehokkaan visualisoinnin ja ana-

lysoinnin. CityGML-tiedosto voi sisältää kohteen tiedot usealta eri tarkkuustasolta 

mahdollistaen kohteen eri tarkkuustasojen hyödyntämisen analyysien ja visualisointien 

tehokkuuden parantamiseen. (Kolbe et al. 2005). Esimerkiksi 3D-kaupunkimallia visu-

alisoidessa voi tarkastelun kannalta tärkeät alueet visualisoida tarkemmalla tarkkuusta-

solla ja epäoleelliset alueet epätarkemmalla tasolla. Analyyseissä tarkkuustasoja taas voi 

hyödyntää kyselyiden tehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi laskettaessa rakennuk-

sien lukumäärää tietyn alueen sisältä, kannattaa analyysi toteuttaa alimmalla LOD-

tasolla. Lisäksi kaksi saman kohteen eri LOD-tarkkuustasoilla sisältävää CityGML-

aineistoa voidaan yhdistää yhdeksi aineistoksi (Kolbe et al. 2005). 
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Taulukko 3.1 LOD-tasojen ominaisuudet ja vaatimukset (OGC 2012a). 

  LOD0  LOD1  LOD2  LOD3  LOD4  

Mallin kuvaus 
aluemalli, 
maisemamal-
li 

kaupunkimal-
li, aluemalli 

kaupunkimalli, 
kaupunginosamal-
li, projektimalli 

kaupunginosamal-
li, ulkoinen arkki-
tehtimalli, maa-
merkkimalli 

sisäinen arkki-
tehtimalli, 
maamerkki-
malli  

Tarkkuusaste  matalin matala välttävä korkea korkein 

3D-pisteiden tark-
kuus (sijainti / 
korkeus)  

matalampi 
kuin 
LOD1:ssä  

5/5m  2/2m  0.5/0.5m  0.2/0.2m  

Yleistys suuri yleis-
tysaste 

kohteet yleis-
tettyinä laa-
tikkoina > 
6*6m/3m  

Kohteet yleiste-
tyillä yksityiskoh-
dilla > 4*4m/2m  

todelliset raken-
nukset > 2*2m/1m  

todelliset ra-
keunnukset, 
jossa sisäiset 
rakenteet otettu 
huomioon 

Rakennuksen ra-
kenteet ei ei yleistetyt raken-

teet 
tarkat ulkoiset 
rakenteet  

tarkkojen 
ulkoisten ra-
kenteiden 
lisäksi myös 
sisäiset raken-
teet, kuten 
huoneet  

Rakennuksen katto ei tasainen yleistetty todellinen todellinen 

Rakennuksen katto-
rakenne ei ei kyllä, jos tiedossa kyllä kyllä 

Kaupunkihuoneka-
lut ei tärkeät koh-

teet 
yleistetyt proto-
tyypit 

todelliset proto-
tyypit 

todelliset pro-
totyypit 

Kasvillisuuskohteet ei tärkeät koh-
teet prototyyppi > 6m prototyyppi > 2m 

prototyyppi, 
todellinen 
muoto 

Kasvillisuusalueet  ei >50*50m  >5*5m  < LOD2  <LOD2  

 

3.1.7 Terrain Intersection Curve (TIC) 

Oleellinen asia 3D-kaupunkimallintamisessa on kaupunkimallin ja maaston yhdistämi-

nen. Ongelma syntyy, jos 3D-kohteet ovat maanpinnan yläpuolella  tai uppoavat maas-

toon. Tämä on mahdollista erityisesti sellaisissa tapauksissa, jossa aineistot tulevat eri 

tuottajilta tai ovat eri LOD-tarkkuustasoissa. CityGML-tietomallissa tämä ongelma on 

ratkaistu TerrainIntersectionCurve:n (TIC) avulla. TIC määrittää maaston ja 3D-

kohteen tarkan risteämiskohdan (Kolbe et al. 2009). Kohteella voi olla useampiakin 

TIC-käyriä eri LOD-tarkkuustasoille, koska maaston ja kohteiden ristiämiskohta saattaa 
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vaihdella eri LOD:n välillä. (OGC 2012a). TIC-käyrien etu on, että 3D-kohdeaineistot 

ja maastomalli voidaan yhdistää helposti ja aineistoja voidaan ylläpitää ja tuottaa erik-

seen, kuten paikkatietoinfrastruktuureissa on yleensä tapana. (Gröger & Plümer 2012). 

3.1.8 Muita ominaisuuksia 

CityGML-tietomalli voi sisältää myös linkkejä ulkoisiin tietokantoihin. Näitä linkkejä 

kutsutaan ulkoisiksi referensseiksi, ExternalReference. Referenssi sisältää tiedon ulkoi-

sesta tietojärjestelmästä ja viittauksen kohteeseen tässä järjestelmässä. Molemmat on 

määritelty Uniform Resource Identifierina (URI), joka on yleinen internet-

viittausmenetelmä. ExternalReference:n avulla CityGML-kohteista on mahdollista teh-

dä rajoittamaton määrä viittauksia vastaaviin kohteisiin ulkoisissa tietojärjestelmissä. 

Tämä on hyödyllistä, sillä 3D-kaupunkimallien tuottamiseen on usein käytetty apuna 

useampia muita aineistoja. Esimerkiksi 3D-kaupunkimalli luomisessa on voitu käyttää 

apuna kantakarttaa. Viittaus on helppo menetelmä kertoa, mitä aineistoja on käytetty 

apuna 3D-kaupunkimallin kohteen luomisessa. Viittaus lähtöaineistoihin on erittäin 

hyödyllinen, kun 3D-kaupunkimallin kohteita halutaan päivittää tai kohteille tarvitaan 

lisätä tietoja, kuten esimerkiksi rakennukselle omistaja ja osoite. (OGC 2012a). 

Kaupunkikalusteet ja kasvillisuuskohteet, kuten puut, penkit, liikennemerkit ja -valot, 

ovat kaikkialla usein samannäköisiä. CityGML:ssä näiden kohteiden mallintamista ja 

visualisointia voidaan tehostaa prototyyppikohteiden avulla. Prototyyppikohteita voi-

daan CityGML-kaupunkimallissa kopioida useita kertoja eri paikkoihin ilmentämään 

esimerkiksi lyhtypylväitä. Kuvassa 3.10 on esitetty prototyyppikohteita. (OGC 2012a). 
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Kuva 3.10 CityGML-prototyypit. 

3.1.9 CityGML:n laajentaminen 

CityGML on suunniteltu universaaliksi topografiseksi tietomalliksi, joka pyrkii määrit-

tämään 3D-kaupunkimallin yleisimmät kaupunkikohteet. Kuitenkin erilaiset 3D-

kaupunkimallisovellukset saattavat tarvita toimiakseen kohteita tai ominaisuuksia, joita 

ei ole määritelty CityGML-tietomallissa. Tällaisia tilanteita varten CityGML sisältää 

kaksi eri toimintatapaa, geneeriset kohteet ja ominaisuudet (Generic Objects and Attri-

butes) ja Application Domain Extension (ADE). Geneeriset kohteet ja attribuutit, ja 

ADE:t lisäävät CityGML-tietomallin joustavuutta mahdollistamalla lisätietojen lisäämi-

sen kaupunkimalliin. (OGC 2012a). 

Geneeriset kohteet ja attribuutit mahdollistavat CityGML:n laajentamisen ilman min-

käänlaista muutosta CityGML:n XML-skeemaan. Esimerkiksi CityGML-sovellusta 

käytettäessä kohteelle voidaan lisätä uusi ominaisuus, jonka nimi, tietotyyppi ja arvot 

voidaan antaa käytettävän sovelluksen toimesta. Lisäksi geneeriset kohteet ja attribuutit 

toiminnallisuuden avulla voidaan luoda uusia kohteita, joita ei ole määritelty CityGML-

tietomallin temaattisissa luokissa. Temaattinen laajennusmoduuli Generics mahdollistaa 

CityGML:n geneeriset laajennukset. (OGC 2012a). 

Application Domain Extensionin (ADE) on CityGML:n laajennusominaisuus, jonka 

avulla CityGML-tietomalliin voidaan lisätä uusia kohteita tai kohteille uusia ominai-
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suuksia. Laajennus voi olla esimerkiksi energiatietojen liittäminen rakennuksiin tai uu-

den kohdeluokan määrittely. Ero ADE:n ja geneeristen kohteiden ja attribuuttien välillä 

on, että ADE pitää määrittää erillisen XML-skeemamäärittelytiedoston ja oman ni-

miavaruuden avulla. ADE:n hyötynä on laajennuksen virallisempi määrittely, jolloin 

laajennus voidaan esimerkiksi myös standardoida. Samassa 3D-kaupunkimallissa voi-

daan käyttää samanaikaisesti useampaa kuin yhtä ADE-laajennusta. (OGC 2012a). 

3.2 Industry Foundation Classes (IFC) 

International Foundation Classes (IFC) on buildingSMARTin kehittämä avoin kansain-

välinen tiedonsiirtostandardi BIM-datalle. Standardi on kehitetty mahdollistamaan tie-

donsiirto eri ohjelmistojen välillä, ja näin lisäämään ja helpottamaan AEC-alalla. 

(”Open standards 101”. BuildingSmart www-sivu < 

http://www.buildingsmart.org/standards/technical-vision/open-standards-101/ >. 

22.02.2015.). IFC on rikas semanttinen tietomalli, joka on tarkoitettu yksittäisten raken-

nuksien 3D-mallintamiseen. IFC mahdollistaa rakennuksen ja sen rakenteiden tarkan 

kuvauksen. (Kolbe 2009). IFC:n avulla on mahdollista kuvata esimerkiksi rakennuksen 

ilmastointijärjestelmä tai seinän ominaisuustietoja, kuten käytettyjä materiaaleja ja sei-

nän paksuutta (Hijazi et al. 2011). IFC-standardia ja muita BIM-malleja ei ole tarkoitet-

tu suurten alueiden ja ympäristöjen mallintamiseen paikkatietosovelluksien, kuten Ci-

tyGML:n, tapaan (Zlatanova et al. 2012). BuildingSMART kehittää IFC-standardia jat-

kuvasti. Uusin versio on IFC4. (http://www.buildingsmart.org/standards/ifc) Se mahdol-

listaa globaalin WGS84 koordinaatiston käytön kohteiden koordinaattien määrittämises-

sä BIM-malleissa yleisesti käytettyjen lokaalien koordinaatistojen lisäksi. (Gröger & 

Plümer 2012) 

3.3 CityGML:n ja IFC:n suhde 

BIM- ja GIS-maailman suhdetta on tutkittu paljon. Viime vuosien aikana kiinnostus 

BIM- ja GIS-maailmojen yhdistämiseen on kasvanut merkittävästi. Standardien välistä 

harmonisointia ja muunnosta onkin tutkittu paljon viime vuosien aikana. (van Berlo & 

de Laat 2010; Gröger & Plümer 2012; Isikdag & Zlatanova 2009; El-Mekawy 2010; 

Nagel et al. 2009) BIM nähdään tärkeänä rakennettujen alueiden tietolähteenä GIS:lle, 

ja GIS tärkeänä lähtötiedon lähteenä tietomallipohjaiselle suunnittelulle ja apuna BIM-

mallien integroimisessa spatiaaliseen kontekstiin (van Berlo & de Laat 2010, Zlatanova 

et al. 2012).  
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BIM- ja GIS-mallit on kehitetty palvelemaan eri alojen erilaisia vaatimuksia, joissa on 

käytössä eri teknologiat, standardit ja syntaksimääritelmät. Kuvassa 2.14. esitellään eri 

IFC- ja CityGML-standardien mallinnuseroja. Tästä johtuen eri alojen standardien välil-

lä on teknologinen aita, joka on hankaloittanut automaattisen muunnoksen toteuttamista 

standardien välillä. (Gröger & Plümerin 2012). Grögerin & Plümerin (2012) mukaan 

tärkeimmät erot IFC:n ja CityGML:n välillä ovat: 

• Erot semanttisten kohteiden määritelmissä standardien välillä (Kuvat 3.11, 3.12, 

ja 3.13). IFC keskittyy kohteiden suunnitteluun ja kuvaamaan kuinka kohteet tu-

lee rakentaa. CityGML keskittyy kuvaamaan kuinka kohteita havainnoidaan ja 

käytetään.  

• Erot geometrian esittämisessä standardien välillä. CityGML käyttää Boundary 

Representationia (B-Rep) kuvaamaan spatiaalisia ominaisuuksia. IFC:ssä geo-

metrian esittämiseen käytetään B-Rep:n lisäksi Constructive Solid Geometriesia 

(CSG) ja Sweep Geometriesia. 

• Erot standardien käsittelemien kohteiden välillä. IFC keskittyy käsittelemään 

vain rakennuksia, eikä käsittele muita kohteita kuten CityGML käsittelee. 

• Erot tarkkuustasojen esittämisen välillä. Kun CityGML:ssä kohteet on mahdol-

lista esittää useammassa eri tarkkuustasossa, niin IFC:ssä kohteet esitetään vain 

yhdellä tarkkuustasolla. 

 

Kuva 3.11 IFC:n (vasen) ja CityGML:n (oikea) semanttisten kohteiden erilaiset määritelmät (Nagel 

et al. 2009) 
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Kuva 3.12 IFC:n rakennusmalli (El-Mekawy et al. 2011). 

 

Kuva 3.13 CityGML:n rakennusmalli (El-Mekawy et al. 2011). 

Isikdag ja Zlatanova (2009) keskittyivät tutkimaan CityGML:n tuottamista IFC-mallien 

pohjalta ja esittävät viitekehyksen eri mallien semanttisten suhteiden välille, joka mah-

dollistaa automaattisen muunnoksen. Heidän tutkimuksensa päätulokset ovat, että IFC -

tietomallit sisältävät kaiken tarvittavan tiedon eri CityGML:n tarkkuustasojen mallinta-

miseen ja että on mahdollista määritellä säännöt geometrian muutokseen ja semantiikan 

yhteensovittamiseen. 
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Van Berlo & de Laat (2010) toteuttivat CityGML:lle GeoBIM ADE-laajennuksen, joka 

mahdollistaa IFC:n kirjoittamisen CityGML-muotoon avoimen BIM serverin avulla. 

Ongelmana on, että kirjoittaminen on mahdollista vain LOD4-tasolle. Van Berlo & de 

Laat (2010) mukaan, jotta GeoBIM-laajennusta voisi hyödyntää käytännön työssä 

muunnos alempiin LOD-tasoihin on välttämätön. Lisäksi Van Berlo & de Laat (2010) 

huomauttavat etteivät IFC-mallit yleensä sisällä rakennusten tekstuuritietoa. Täten IFC-

CityGML-muunnos ei tuo rakennusten tekstuureita CityGML-malliin.  

El Mekawyn (2010) taas toteaa, että olemassa olevat IFC-CityGML-

integraatiomenetelmät tarjoavat pääasiassa yhdensuuntaista muunnosta IFC:stä Ci-

tyGML:n. El-Mekawyn (2010) esittelee vaihtoehdoksi Unified Buildin Modelin 

(UBM), joka mahdollistaa molemmansuuntaisen muunnoksen. UBM:n on kaksivaihei-

nen menetelmä, jossa rakennus muutetaan ensin lähtöformaatista UBM muotoon ja sit-

ten haluttuun formaattiin. Hänen mukaansa IFC:n ja CityGML:n integraatio on välttä-

mätön, jotta yhteiskuntasuunnittelun sovellusten ja -rakentamisen analyysien vaatimuk-

set saadaan täytettyä. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että muunnos CityGML:n ja IFC:n välillä on mah-

dollinen (Isikdag and Zlatanova 2008, Berlo and De Laat 2010; El-Mekawy 2010). Kui-

tenkaan yhtä optimaalista tai yksiselitteistä muunnosta ei ole olemassa tietomallien vä-

lille johtuen niiden eri mallinnustavoista. 
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4 3D-kaupunkimalliprosessit  
Tässä luvussa käsitellään CityGML-standardin mukaisen 3D-kaupunkimallin työproses-

seja ja näiden prosessien organisointia. Käsiteltäviä prosesseja ovat 3D-kaupunkimallin 

tuotanto, tiedonsiirto, validointi ja hallinnointi. Lisäksi, käsitellään Hollannin 3D Pilot -

hanketta ja hollantilaisten kokemuksia 3D-kaupunkimallinnuksen organisoinnista. 

4.1 3D-kaupunkimallinnuksen organisointi 

Nagelin (2014) mukaan ennen 3D-kaupunkimallin tuotantoa on tärkeää ymmärtää mitä 

lisähyötyä 3D-kaupunkimallista voidaan saada verrattuna perinteiseen 2D-

paikkatietoon. Ja huomioida, että 3D-paikkatieto on huomattavasti haasteellisempaa 

verrattuna 2D-paikkatietoon, mikä tekee 3D-kaupunkimallin työprosessien organisoin-

nista huomattavasti monimutkaisempaa. 3D-kaupunkimallin organisoinnin suhteen pi-

täisikin edetä pienin toteutettavissa olevin askelin ja varottava ottamasta liian suuria 

tavoitteita, mitkä on vaikeita saavuttaa. (Nagel 2014). Esimerkiksi Rotterdamin 3D-

kaupunkimallin kehityksessä on käytetty ketterää ohjelmistokehitysmenetelmää nimeltä 

Scrum (Van den Brink et al. 2015). Scrummille on ominaista, että kehitystyö tapahtuu 

lyhyissä jaksoissa, joita kutsutaan sprinteiksi. Jokaisessa sprintissä tapahtuva kehitystyö 

on ennalta määrätty, ja kehitystä arvioidaan jokaisen sprintin päättymisen jälkeen. 

(Schwaber 1997). Rotterdamin 3D-kaupunkimallin kehitys tapahtuu kolmen kuukauden 

sprinteissä. Jokaisen sprintin tavoitteena on ottaa konkreettisia ja hyödyllisiä kehitysas-

kelia. Lisäksi tavoitteena on oppia virheistä ja kokemuksista, ja käyttää näitä 3D-

kaupunkimallin edelleen kehittämisessä. (Van den Brink et al. 2015). 

3D-kaupunkimallin organisoinnin pitäisi perustua tarpeisiin ja tarpeista johdettuihin 

käyttötapauksiin, jotta kaupunkimalli ja sen työprosessit palvelevat mahdollisimman 

hyvin käyttöä. 3D-kaupunkimallinnustarpeiden ja käyttötapauksien määrittäminen en-

nen 3D-kaupunkimallin tuotantoa ja muiden työprosessien suunnittelu on tärkeää, koska 

3D-kaupunkimallilta vaadittavat ominaisuus-, tarkkuustaso- ja laatutasovaatimukset 

riippuvat 3D-kaupunkimallin käyttötarkoituksesta. LOD2-tarkkuustason malli on 

useimmille käyttötapauksille täysin riittävä sillä useimmat sovellukset, analyysit ja si-

mulaatiot, eivät vaadi LOD2-tasoa tarkempaa mallia. (Nagel 2014). Esimerkiksi Rotter-

damin 3D-kaupunkimallin suunnittelu aloitettiin kartoittamalla 3D-kaupunkimalliin 

kohdistuvat tarpeet haastattelemalla 3D-kaupunkimallin mahdollisia käyttäjiä ja määrit-
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tämällä näiden tarpeiden perusteella tärkeimmät käyttötapaukset (Van den Brink et al. 

2015).  

3D-kaupunkimallin hyödyntämisen kannalta on erittäin tärkeää, että 3D-kaupunkimallin 

tiedonsiirto, ylläpito ja hallinnointi olisivat suunniteltuna ennen kaupunkimallin tuotan-

toa (Nagel 2014) ja että valmis kaupunkimalli ja sen työprosessit pystyttäisiin integroi-

maan jo olemassa oleviin paikkatiedon työ- ja palveluprosesseihin (Nagel 2014, Döllner 

et al. 200b). Sillä ilman kunnollista työprosessien suunnittelua ja integraatiota 3D-

kaupunkimallit tahtovat pysyä erillisinä ja nopeasti vanhenevina toteutuksina, jolloin 

3D-kaupunkimallien laatu, ajantasaisuus ja kattavuus kärsivät eikä 3D-kaupunkimallin 

hyödyntäminen ole kestävää pitkällä tähtäimellä (Döllner et al. 2006b, Nagel 2014). 

Rotterdamin kaupunki Hollannissa on hyvä esimerkki 3D-kaupunkimallin työprosessien 

suunnittelun ja 3D-kaupunkimallin integroinnin tärkeydestä. Rotterdamin ensimmäinen 

kaupunkimalliversio vanhentui nopeasti, koska ylläpitoprosesseja ei suunniteltu kunnol-

la, ja integraatio jo olemassa oleviin paikkatietoprosesseihin ei onnistunut. (Van den 

Brink et al. 2015). 

4.2 Tuotanto 

Kolbe et al. (2009) mukaan monimutkaisia paikkatietotuotteita, kuten semanttista 3D-

kaupunkimallia, harvoin tuotetaan yhtenä yksittäisenä prosessina. He jakavatkin 3D-

paikkatiedon tuottamisprosessin viiteen vaiheeseen: 

1. Geometrian hankinta 

2. Datan arviointi ja luokittelu (esimerkiksi 3D-kohteiden luominen ja luokittelu) 

3. Datan jalostus (esimerkiksi semanttisen tiedon lisääminen, geometristopologisen 

jatkuvuuden määrittely, eri tietolähteistä tulleiden aineistojen yhdistäminen, 

geodeettinen homogenisoiminen) 

4. Datan muokkaus sovellusten vaatimuksien mukaan (esimerkiksi sovelluksen 

tarvitseman tiedon lisääminen 3D-malliin) 

5. Datan käyttö sovelluksessa. 

Ervingin (2008) mukaan CityGML-standardin mukaisen 3D-kaupunkimallin tuotanto 

koostuu viidestä askeleesta: lähtöaineiston keruusta, 3D-mallintamisesta, georeferoin-

nista, ominaisuustietojen eli semantiikan lisäämisestä malliin ja lopullisen mallin tallen-

tamisesta CityGML-muotoon. Hänen mukaansa ensin haluttuja lähtöaineistoja käsitel-

lään siihen soveltuvilla ohjelmistoilla. Ohjelmistojen avulla kohteille mallinnetaan 3D-
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geometriat. 3D-mallinnuksen jälkeen 3D-malli georeferoidaan eli malliin liitetään si-

jaintitiedot. Tämän jälkeen 3D-malliin lisätään ominaisuustiedot eli semantiikka ja val-

mis malli muutetaan CityGML-muotoon. Ervingin tuotantoprosessi on esitetty liitteessä 

1. (Erving 2008). 

Yksi 3D-kaupunkimalli kehityksen pääesteistä on mallien aika- ja kustannustehokas 

tuotanto (Ribarsky et al 2002). Döllner et al. (2006b) tuovat artikkelissaan esiin, että 

3D-kaupunkimallien tuotanto ja ylläpito ei ole taloudellisesti kannattavaa ja kestävää 

pitkällä tähtäimellä, jos 3D-kaupunkimalleja tuotetaan suurista kaupunkialueista manu-

aalisesti. Heidän mukaansa 3D-kaupunkimallin tuotannon tulisikin perustua automaatti-

siin tai puoliautomaattisiin tuotantomenetelmiin aina kuin se on mahdollista.  He pitävät 

kuitenkin pienten alueiden tuotantoa kannattavana myös manuaalisesti. 

Förstnerin (1999) mukaan fotogrammetriset menetelmät ovat ainoa taloudellisesti kan-

nattava menetelmä kerätä ja tuottaa 3D-kaupunkiaineistoja. Ribarsky et al. (2002) huo-

mauttavat, että on olemassa useita erilaisia fotogrammetrisilla menetelmiä, joilla pysty-

tään tuottamaan sijainti-, korkeus- ja ulkoasutietoja 3D-kaupunkimallia varten. Erilaisin 

kuvaus- ja laserkeilausmenetelmin pystytään hankkimaan tietoa 3D-kaupunkikohteista 

sekä ilmasta että maasta käsin. Nokia Heren kamera-autot ovat hyvä esimerkki maan-

pinnalta tapahtuvasta ympäristön kuvauksesta ja laserkeilauksesta (”Oudot autot Oulus-

sa – Oletko nähnyt Here-autoja liikenteessä”. Kalevan www-sivu < 

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/oudot-autot-oulussa-oletko-nahnyt-here-autoja-

liikenteessa/678624/ >. 22.02.2016.). Menetelmien tuottama data on kuitenkin useimmi-

ten epätäydellistä ja epätasalaatuista. Esimerkiksi ilma- ja satelliittimenetelmät mahdol-

listavat korkean sijainti- ja korkeustiedon laadun, mutta rakennusten julkisivuista saata-

va tieto ei ole yhtä laadukasta. Maanpinnalta tapahtuvilla mittausmenetelmillä saadaan 

tarkempaa tietoa rakennusten julkisivuista, mutta varsinkaan korkeiden rakennusten 

katoista ei tietoa saada. (Ribarsky et al. 2002).  

Fotogrammetristen menetelmien lisäksi on myös muita 3D-kaupunkimallien tuottami-

seen soveltuvia menetelmiä ja tietolähteitä. Esimerkiksi Buyukaslih et al. (2013) käytti-

vät Istanbulin 3D-kaupunkimallin tuottamiseen fotogrammetristen menetelmien lisäksi 

maastomittauksia, 2D-paikkatietoaineistoja, digitaalista korkeusmallia ja 3D-malleja, 

kuten CAD- ja BIM-malleja. Hollannissa toteutettu 3D Pilot -hanke taas osoitti, että jo 

olemassa olevien 2D-paikkatietolähteiden käytöstä saadaan erityisiä hyötyjä 3D-

kaupunkimallin tuotannossa. 2D-paikkatietoaineistoista saatavia hyötyjä ovat: 
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• yhteys olemassa oleviin tietolähteisiin ja toimintaprosesseihin, mikä helpottaa 

3D-kaupunkimallin integrointia ja hyödyntämistä prosesseissa, 

• aineistojen usein sisältämä rikas semantiikka, joka on vaikea hankkia automaat-

tisilla 3D-tiedonhankintamenetelmillä, 

• aineistojen sisältämä tieto, joka usein mahdollistaa 3D-kaupunkimallin auto-

maattisen tuottamisen, ja 

• olemassa olevien paikkatiedon ylläpitoprosessien hyödyntäminen 3D-

kaupunkimallin ylläpidossa ennen kuin erityisesti 3D-aineistojen ylläpitoon 

suunnitellut prosessit kehittyvät. (Van den Brink et al. 2013). 

Suomalaisten asiantuntijoiden mukaan 3D-kaupunkimallien ylläpito voisi perustua pe-

rinteisten menetelmien ja 2D-paikkatiedon lisäksi IFC-malleihin ja miehittämättömien 

ilma-aluksiin (Unmanned Aerial Vehiche) eli UAV:hin (Kokko 2014; Suomisto 2014; 

Junttila & Kalso 2014). Esimerkiksi Kokon (2014) ja Junttila & Kalson (2014) toivat 

haastatteluissa esiin, että uusien rakennusten päivittäminen 3D-kaupunkimallin voisi 

tulevaisuudessa perustua rakennuslupaprosessin kautta kerättyihin IFC-malleihin. Ko-

kon (2014) mukaan tämä kuitenkin vaatisi rakennuslupaprosessin muuttamista siten, 

että lupapiirroksien sijasta prosessissa alettaisiin keräämään IFC-malleja. Uusien raken-

nuksien päivittäminen 3D-kaupunkimalliin tapahtuisi näiden kerättyjen IFC-mallien 

avulla. Suomiston (2014) ja Vähätiiton (2014) mukaan toinen hyvä vaihtoehto on 

UAV:n käyttö uusien rakennuksien kuvaamiseen ja laserkeilaukseen. Kaartinen (2015) 

kuitenkin pitää UAV-laserkeilausta vielä sen verran kalliina menetelmänä, ettei sen 

käyttäminen 3D-kaupunkimallin tuotantoon ja ylläpitoon ole taloudellisesti kannattavaa. 

UAV-valokuvaus taas on Kaartisen mukaan laserkeilausta selvästi halvempi tiedonke-

ruumenetelmä. Kaartinen (2015) pitääkin UAV-valokuvausta mahdollisesti kannattava-

na menetelmänä 3D-kaupunkimallin yksittäisten kohteiden tuotannossa. Kaartisen mu-

kaan ottamalla mallinnettavasta kohteesta riittävän paljon valokuvia saadaan kohteesta 

kerättyä ulkoasuinformaation lisäksi kohteen 3D-mallinnukseen tarvittava geometria.  

4.3 Tiedonsiirto 

Tiedonsiirto on olennainen osa sekä 3D-kaupunkimallin tuotantoa että käyttöä. Kolbe et 

al. (2009) mukaan 3D-kaupunkimallien tuotannossa suurena ongelmana on ollut tietojen 

katoaminen tuotantoprosessin aikana. 3D-kaupunkimallin tuotantoprosessi koostuu use-
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asta eri vaiheesta, jotka usein toteutetaan eri toimijoiden toimesta eri järjestelmillä. Kol-

be et al. (2009) toteavat, että tietojen katoaminen on seurausta siitä, että eri järjestelmät 

käyttävät erilaisia tietomalleja, tiedostoformaatteja ja tietorakenteita eikä yhteistä tie-

donsiirtoformaattia tuotantoprosessin eri vaiheiden välille ole ollut olemassa. CityGML 

on tiedonsiirtostandardi, joka on suunniteltu 3D-kaupunkimallitiedon jakamisen lisäksi 

mahdollistamaan 3D-kaupunkimallin saumaton tiedonsiirto tuotantoprosessin eri vai-

heiden välillä. (Kolbe et al. 2009; OGC 2012a). Lisäksi CityGML perustuminen OGC:n 

GML3-standardiin mahdollistaa OGC:n tietopalvelurajapintojen, kuten Catalogue Ser-

vicen (CS-W), Web Processing Servicen (WPS), Web Feature Servicen (WFS), Web 

3D Servicen (W3DS), ja Web View Servicen (WVS) käytön CityGML-

kaupunkimallien sisältämän tiedon hakuun, tiedonsiirtoon, muokkaamiseen ja 3D-

visualisointiin. (Kolbe et al. 2009).  

Catalogue Service (CS-W) on rajapinta joka mahdollistaa spatiaalisen datan, palvelui-

den ja niihin liittyvien objektien metadatan julkaisun ja hakemisen internetin välityksel-

lä (OGC 2007). 

Web Processing Service (WPS) on rajapinta joka tarjoaa pääsyn ennalta määriteltyihin 

spatiaalisiin laskentaprosesseihin internetin välityksellä. WPS tarjoaa säännöt jotka 

mahdollistavat prosesseihin kohdistuvien pyyntöjen ja prosessien vastauksien standar-

doinnin. WPS helpottaa spatiaalisten prosessien julkaisua, löytämistä ja niihin liittymis-

tä (OGC 2015). 

Web Feature Service (WFS) on rajapinta joka mahdollistaa kaksi- ja kolmiulotteisen 

spatiaalisen datan hakemisen ja muokkaamisen internetin välityksellä (OGC 2014). 

WFS on sopii Thin Server Thick Client –konseptiin. Tämä tarkoittaa, että WFS-

rajapintapalvelin vastaa halutun datan keräämisestä. Pääte vastaa 3D-

geovisualisointiprosessin muista vaiheista, kuten visualisointielementtien luomisesta, 

kuvien renderöinnistä ja esittämisestä.  3D-geovisualisointiprosessi on esitetty kuvassa 

4.1. Thin Server Thick Client konseptin vahvuus on, että käyttäjä pystyy vapaasti vai-

kuttamaan 3D-kaupunkimallin visualisointiprosessiin ja ominaisuuksiin. Konseptin hait-

tana on päätteen suorituskyvyn ja kaistanopeuden korkeat vaatimukset. (OGC 2010b). 

Thick Clientilla tarkoitetaankin tehokkaita tietokoneita ja yrityssovelluksia (OGC 

2012b). 
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Kuva 4.1 3D-geovisualisointiprosessi (OGC 2010b). 

Web 3D Service (W3DS) on rajapintapalvelu spatiaalisen 3D-datan, kuten 3D-

kaupunkimallien, teksturoitujen rakennusmallien ja kasvillisuusobjektien esittämiseen. 

W3DS jakaa spatiaalista dataa 3D-näkymien avulla. 3D-näkymät koostuvat visualisoin-

tielementeistä, jotka esittävät kohteiden geometriaa, ulkoasua ja käyttötarkoitusta. Nä-

kymät on myös optimoitu mahdollistamaan reaaliaikaisen renderöinnin korkeilla ruu-

dunpäivitysnopeuksilla. Käyttäjä, jonka pääte on varustettu nykyaikaisella 3D-

näytönohjaimella, voi itse päättää kuinka visualisoida, liikkua, hakea tietoa ja olla vuo-

rovaikutuksessa 3D-kaupunkimallin kanssa. W3DS sopii Medium Server Medium 

Client -konseptiin, mikä tarkoittaa että palvelin kerää halutun 3D-paikkatiedon ja luo 

visualisointielementit, jotka siirretään rajapinnan yli päätteelle. Pääte on vastuussa näyt-

töelementtien renderöinnistä ja esittämisestä käyttäjälle. Vaikka W3DS rajoittaa WFS-

rajapintaa enemmän käyttäjän vapautta vaikuttaa 3D-kaupunkimallin visualisointipro-

sessiin, niin se ei vaadi päätteeltä ja kaistanopeudelta yhtä paljon kuin WFS. (OGC 

2010a). Medium Clientilla tarkoitetaankin prosessointi teholtaan Thick Clientia kevy-

empiä tietokoneita, kuten esimerkiksi kannettavia tietokoneita. W3DS:n rooli 3D-

kaupunkien tiedonsiirrossa on samanlainen kuin Web Map Servicen (WMS) rooli 2D-

paikkatiedon tiedonsiirrossa. W3DS ei ole kuitenkaan vielä OGC:n virallinen standardi, 

vaan se on vielä standardointiprosessin kommentointivaiheessa (OGC 2010a). 

Web View Service (WVS) on 3D-katselurajapintapalvelu kolmiulotteiselle paikkatie-

dolle, kuten maisemamalleille, 3D-kaupunkimalleille, kasvillisuusmalleille ja infra-

struktuurimalleille. Myöskään WVS ei ole vielä OGC:n virallinen standardi, vaan sekin 

on vielä standardointiprosessin kommentointivaiheessa. WVS on rajapinta, joka mah-

dollistaa sekä 3D-paikkatiedosta luotujen 3D-näkymien jakamisen kaksiulotteisina ku-

vina että tiedonhaun ja vuorovaikutuksen kuvien kautta. WVS on suunniteltu 3D-

katselurajapintapalveluksi, joka sisältää koko 3D-geovisualisointiprosessin ja tarjoaa 

pääasiassa kuvia palvelun käyttäjälle. WVS sopii Thick Server Thin Client -konseptiin 

joka tarkoittaa, että palvelin kerää tarvittavan paikkatiedon ja luo tätä dataa käsittelevät 

kuvat. Rajapintaa käyttävä pääte on vastuussa vain kuvien esittämisestä ja pyytämisestä 



52 

 

palvelimelta käyttäjän liikkeiden ja vuorovaikutuksen mukaan. WVS-rajapinta konsep-

tin vahvuus on kuviin perustuva lähestymistapa, joka mahdollistaa W3DS- ja WFS-

rajapintoja pienemmät vaatimukset palvelun käyttäjän päätteen suorituskyvyltä, ohjel-

mistolta ja kaistanopeudelta. (OGC 2010b). Thin Clientilla tarkoittetaankin taulutieto-

koneita ja älypuhelimia (OGC 2012b).  

Kuva 4.2 havainnollistaa, miten palvelimille ja päätteille asetetut 3D-

geovisualisointiprosessin vaatimukset eroavat toisistaan  WFS-, W3DS- ja WVS-

rajapintojen välillä.  

 

Kuva 4.2 3D-katselurajapintapalvelut (OGC 2010b). 

4.4 CityGML:n validointi 

Datan validoinnilla tarkoitetaan aineiston johdonmukaisuuden tarkastamista (Stadler & 

Kolbe 2007). 3D-paikkatietoinfrastruktuurien, kaupunkimallien ja sovellusten käyttämä 

data tulee usein useasta eri lähteestä ja on usein temaattisesti ja spatiaalisesti sirpaloitu-

nutta. Tämä tarkoittaa, että datan laatu ja semanttiset ominaisuudet vaihtelevat eri lähtö-

aineistojen välillä. Suora 3D-objektien yhdisteleminen johtaisi väistämättä geometrioi-

den epäjohdonmukaisuuksiin, kuten rakoihin objektien välillä, päällekkäisyyksiin ob-
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jektien kesken ja epäjohdonmukaisuuksiin tarkkuustasojen välillä. (Stadler & Kolbe 

2007). 

Wagner et al. (2013) mukaan datan validointi on tarkastusprosessi, jossa dataa verrataan 

ennalta määrättyihin validointisääntöihin. Validoinnin päätavoite on varmistaa datan 

paikkansapitävyys, yhteneväisyys ja johdonmukaisuus verrattuna asetettuihin laatuvaa-

timuksiin. CityGML-aineiston laatuvaatimukset riippuvat 3D-kaupunkimallin käyttö-

tarkoituksesta ja sovelluksista (Wagner et al. 2013; Bogdahn & Coors 2010; Alam et al. 

2013; Zhao et al. 2014; Nagel 2014). Nagelin (2014) mukaan esimerkiksi visualisointi 

vaatii korkearesoluutioisen tekstuurin, kun taas geometriset analyysit vaativat validin 

geometrian, kuten esimerkiksi suljetut (vesitiiviit) rakennustilavuudet. Temaattiset kyse-

ly, simulaatio ja analyysit taas tarvitsevat validin semantiikan. Datan laatuvaatimukset 

pitääkin määritellä käyttötapauksien mukaan. (Nagel 2014). Wagner et al. (2013) mu-

kaan validoinnin hyöty on, että se parantaa datan yhteentoimivuutta eri järjestelmien 

välillä. Heidän mukaan tiedonsiirron tulisikin perustua validoituun dataan, jonka vaati-

muksista tuottaja ja asiakas ovat sopineet yhdessä.  

Datan validisuus, kuten paikkansapitävyys ja johdonmukaisuus, on välttämätöntä liike-

toiminnalle ja monille 3D-kaupunkimallisovelluksille, kuten kiinteistörekisterille ja yh-

teiskuntasuunnittelulle (Wagner et al 2013; Alam et al. 2013; Gröger & Plümer 2011). 

3D-paikkatiedolle ei ole vielä olemassa yleisesti hyväksyttyjä laatuvaatimuksia (Wagner 

et al. 2013). Alam et al. mukaan 3D-kaupunkimallinnuksen työprosessi on hyvin kuvat-

tu hankinnan, tuotannon, muokkauksen, analysoinnin ja visualisoinnin kannalta, mutta 

laadunhallintaa ei ole vielä standardoitu tähän työprosessiin. CityGML mahdollistaa 

kohteiden mallintamisen eri tavoin. Tämä aiheuttaa epäselvyyttä validointiprosessissa ja 

vaikeuttaa määrittämään mitä validius oikeasti tarkoittaa. Esimerkiksi rakennus voidaan 

mallintaa CityGML:ssä ainakin kolmella eri tavalla: yhtenä kappaleena (Solid), yhdis-

telmä kappaleena (CompositeSolid) tai monipintageometriana (MultiSurface). 3D-

kaupunkimallien validointi on mahdollista vain, jos validointisäännöt sisältävät tiedon 

hyväksytyistä mallinnusvaihtoehdoista. Wagner et al. (2013) mukaan saavuttaakseen 

geometrisesti ja semanttisesti johdonmukaisia malleja, tulee määritellä kirjalliset sään-

nöt hyväksyttävistä mallinnusvaihtoehdoista. (Wagner et al. 2013). 

Saksalaisen SIG 3D:n laatutyöryhmä onkin tuottanut 3D-kohteiden mallinnusoppaan 

(Modelling Guide for 3D Objects). Opas koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen 

osa määrittelee säännöt geometrioiden validoimiseen CityGML:ssä (SIG 3D Quality 
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working group 2014a) ja toinen osa parhaat tavat ’best practices’ CityGML:n  raken-

nuksien mallintamiseen LOD1-LOD3-tasoilla (SIG 3D Quality working group 2014b). 

Oppaan molemmat osat löytyvät SIG 3D:n laatutyöryhmän internet-sivuilta osoitteesta: 

http://en.wiki.quality.sig3d.org/index.php/Modeling. SIG 3D Modelling Guide esimer-

kiksi ohjeistaa kuinka rakennuksen korkeus tulisi määrittää eri LOD-tasoissa (Kuva 

4.3), ja että rakennukset tulisi mallintaa solidina (gml:Solid) eli rakennus tulee mallintaa 

yhtenä vesitiiviinä kappaleena (SIG 3D Quality Working Group 2014b).  

 

Kuva 4.3 Rakennusten korkeuden määrittäminen eri LOD-tasoilla (SIG 3D Quality Working 

Group 2014b). 

Alan et al. (2013) huomattavat, että epätarkoilla määritelmillä ja laatuvaatimuksilla va-

rustettujen aineistojen prosessointi johtaa virheellisiin tuloksiin ja ohjelmistojen virhei-

siin. Laadun arvioinnin tulee olla pakollista, koska luotettavat ja toistettavat prosessoin-

titulokset ovat mahdollista vain paikkansapitävällä datalla. Wagner et al. (2013) toteut-

tama validisuustesti oikeilla 3D-kaupunkimalleilla osoittaa, että melkein kaikissa mal-

leissa on geometrisia virheitä, vaikka ne ovat visuaalisesti kunnossa. Wagner et al. 

(2013) mukaan tämä vahvistaa geometrioiden validoimisen merkityksen, jotta mallien 

päällä toimivat sovellukset voivat toimia ongelmitta.  

Nagel (2014) jakaa CityGML-kaupunkimallin validointiprosessin viiteen askeleeseen: 

1. XML-skeeman validointi 

2. Ulkoiset ja sisäiset referenssit 

3. Geometrian ja topologian validointi 

4. Standardin sovellussäännöt (Conformance Requirements, CR) 

5. Semantiikan validointi 
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4.4.1 XML-skeeman validointi 

CityGML perustuu XML-skeemaan. XML-skeema sisältää säännöt XML-dokumentin 

rakenteille, elementeille ja datatyypeille. XML-dokumentin, joka noudattaa skeeman 

sääntöjä, sanotaan olevan validi. CityGML:ssä jokaiselle moduulille on oma XML-

skeemansa. CityGML 2.0 sisältää 13 XML-skeemaa GML-skeemojen lisäksi (Kuva 

4.4). OGC:n virallinen CityGML-skeemavarasto (http://schemas.opengis.net/citygml/) 

sisältää aina viimeisimmät skeemaversiot. Validointi näitä käyttäen tarvitsee internetyh-

teyden. Jos skeemoista on lokaalit kopiot, offline-validaatio on mahdollista. (Nagel 

2014). 

 

Kuva 4.4 CityGML:n XML- ja GML-skeemat (Nagel 2014). 

CityGML-skeeman validoinnissa testataan kuinka CityGML-aineisto noudattaa Ci-

tyGML- ja GML-skeemojen mukaisia rakenteellisia ja syntaktisia sääntöjä. Testaus ei 

sisällä aineiston sisällön tai semantiikan validointia. CityGML-skeeman validiuden tes-

tauksen toteuttaminen automaattisesti sovellusten avulla tai manuaalisesti on yksinker-

taista. Skeemavirheet ovat yksi tyypillisimmistä CityGML:n laatuongelmista. Skeema-

virheestä seuraa, ettei aineisto ole CityGML:n mukaista, eikä datan toimivasta proses-

soinnista voida olla varmoja. Nagel (2014) pitää XML-skeeman validiutta CityGML-
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aineiston minimivaatimuksena. CityGML-skeeman validointiin on olemassa useita eri-

laisia avoimia ja kaupallisia sovelluksia. (Nagel 2014). 

4.4.2 Ulkoiset ja sisäiset referenssit eli viittaukset 

CityGML-aineisto saattaa sisältää viittauksia sekä aineiston sisäisiin että ulkoisiin tieto-

lähteisiin. Viittauksien validointi tapahtuu tarkistamalla, että viittaukset ovat oikein ja 

viitattavat resurssit ovat saatavilla. Viittauksien automaattinen testaus on mahdollista ja 

testauksen toteutus ohjelmalla/sovelluksella yksinkertaista. Selkeitä työkaluja viittauk-

sien validointiin ei kuitenkaan ole. Useimmiten validointi tapahtuu aineistojen latauksen 

tai prosessoinnin aikana, mikä riippuen sovelluksesta, saattaa olla liian myöhäistä. (Na-

gel 2014). Nagelin (2014) mukaan viittauksien validointi tulisi tapahtua ennen datan 

prosessointia. 

4.4.3 Geometria ja topologian validointi 

CityGML perustuu ISO 19100 standardiperheeseen, joka on tärkein standardiperhe 

paikkatiedolle ja sisältää standardit paikkatiedon määrittämiseen, mallintamiseen ja hal-

linnointiin. Geometrian ja topologian validoinnissa tulisi testata eri standardien 

ISO/GML/CityGML geometriset ja topologiset säännöt. Geometrian ja topologian au-

tomaattinen validointi on mahdollista, mutta erityisesti 3D-geometrian validoinnin to-

teuttaminen ohjelmilla ei ole yksinkertaista. Geometrinen tai topologinen virhe aiheut-

taa, että data ei ole ISO/GML mukaista, ja eikä tällöin myöskään CityGML:n mukaista. 

Geometriset ja topologiset virheet johtavat virheisiin geometristen ominaisuuksien las-

kuissa ja väärin suunnattuihin pintoihin, jotka voivat mahdollisesti olla näkymättömiä 

visualisoinneissa. Lisäksi validille geometrialle tulee olla määritetty koordinaattijärjes-

telmä. CAD-alalla geometrian ja topologian validointiin on saatavilla useita pääosin 

kaupallisia työkaluja. GIS-alalla 3D-geometrian validointityökaluja on saatavilla vain 

rajallinen määrä. (Nagel 2014). 

4.4.4 Standardin sovellussäännöt (Conformance Requirements, CR) 

CityGML-standardin dokumentti määrittelee CR:t CityGML-malleille ja -aineistoille 

(OGC 2012a). CR:t on olemassa kaikille temaattisille moduuleille. Esimerkiksi raken-

nuksille on olemassa pelkästään 40 eri CR-sääntöä CityGML 2.0:ssa. CityGML erotte-

lee CR:t kolmeen eri luokkaan. 
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• Perusvaatimukset (Base requirements) määrittelevät keskeisimmät mallinnus-

säännöt eri temaattisille moduuleille. Perusvaatimukset määrittelevät esimerkiksi 

säännöt rakennuksien ja rakennuksien osien mallintamisen.  

• Käyttörajoitukset (Usage restrictions) määrittelevät tarkemmin säännöt kohtei-

den käytölle ja mallintamiselle  

• Viite-eheys säännöt (Referential integrity) määrittävät kuinka XLink viittauksia 

käytetään 

Esimerkki rakennusmoduulin perusvaatimus CR:stä on, että jos rakennus koostu vain 

yhdestä (homogeenisesta) osasta, niin se tulee esittää CityGML:n Building-elementtinä. 

Mutta, jos rakennus koostuu useammasta rakenteellisesta osasta, se tulee mallintaa 

Building-elementtinä, ja yhtenä tai useampana siihen kuuluvana BuildingPart-

elementtinä. Tällöin vain koko rakennusta kuvaava geometria ja ominaisuustiedot tulee 

esittää Building-elementtiin liittyvinä tietoina. (OGC 2012a). 

Validoinnissa testataan noudattaako CityGML-aineisto CR-sääntöjä. Automaattinen 

testaus on mahdollista muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. CityGML:n CR-

sääntöjen validointiin ei ole olemassa työkaluja. Vaikka viittauksien validointi tulisi 

tapahtua ennen kaupunkimalliaineistojen hyödyntämistä, niin useimmiten validointi 

tapahtuu vasta aineistojen latauksen tai prosessoinnin aikana, mikä tapauksesta riippuen, 

saattaa olla liian myöhäistä.(Nagel 2014).  

4.4.5 Semantiikan validointi 

Semantiikan validointiprosessissa testataan sekä aineiston spatio-semanttista koherens-

sia eli mallinnettujen kohteiden merkityksen että temaattisten ominaisuuksien arvoalu-

eiden oikeellisuutta. Semanttinen validointi tapahtuu heuristisilla menetelmillä, jotka on 

yksinkertaisia toteuttaa, mutta toimivat vain osaksi. Semantiikan automaattinen vali-

dointi on mahdollista vain yksinkertaisissa tapauksissa. Semanttinen virhe rajoittaa ai-

neiston käyttöä erilaisiin kyselyihin, simulaatioihin ja analyyseihin. (Nagel 2014).  

Nagelin (2014 haastattelu) mukaan viidestä validointiaskeleesta kolme ensimmäistä on 

automatisoitu. Nagel (2014) kuitenkin huomauttaa, että tällä hetkellä OGC:llä on me-

neillään CityGML Quality Interoperability Experiment, jonka tavoitteena on tuottaa 

parhaat tavat CityGML-aineistojen validoinnille. Mukana projektissa on monia ohjel-

mistojentuottajia. Projektissa on tarkoitus määritellä kaikille validointiaskelille säännöt 
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siitä, mitä ja miten askel pitää tarkastaa, jotka ohjelmistojentuottajat voivat implemen-

toida omiin ohjelmistoihinsa. Nagelin mukaan projektin tuloksista julkaistaan doku-

mentti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.  

4.5 CityGML:n hallinnointi 

3D City Database (3DcityDB v 2.1.0.) on Berliinin teknillisessä yliopistossa (Institute 

for Geodesy and Geoinformation Science (IGG), Technische Universität Berlin) Ci-

tyGML-pohjaisen 3D-kaupunkimallin hallinnointiin kehitetty tietokantarakenne (Kolbe 

et al 2013). 3DcityDB on toteutettu relaatiotietokantana, joka mahdollistaa CityGML-

aineistojen tehokaan varastoinnin. CityGML-aineiston sisään- ja ulos kirjoittaminen 

3DcityDB:iin tapahtuu avoimen Importer/Exporter-työkalun (v 1.6.0) avulla. Impor-

ter/Exporter-työkalu kehitettiin mahdollistamaan CityGML:n ja GML-rakenteiden no-

pean ja tehokkaan prosessoinnin tietokantaan ja takaisin. (Stadler et al. 2009). Impor-

ter/Exporter-työkalu mahdollistaa CityGML:n ohella myös uloskirjoittamisen KML- ja 

COLLADA-formaatteihin, jotka mahdollistavat 3D-kaupunkimallin tehokkaamman 

visualisoinnin. 3DcityDB toimii sekä Oracle Spatialissa että avoimessa Post-

greSQL/PostGIS-tietokannassa. (Kolbe et al. 2013). Sekä 3DcityDB että Impor-

ter/Exporter-työkalu ovat vapaasti ladattavissa 3DcityDB:n virallisen internet-sivun 

kautta osoitteesta: http://www.3dcitydb.org/3dcitydb/welcome/. 

4.6 Hollannin 3D Pilot 

Hollannin 3D Pilot on Hollannin Maanmittauslaitoksen (Kadaster), Kansallisen paikka-

tietoinfrastruktuurin työvaliokunnan (Geonovum), Hollannin geodeettisen komission ja 

Hollannin infrastruktuuri ja ympäristöministeriön aloittama yhteishanke 3D:n käytön 

lisäämiseksi ja kehittämiseksi Hollannissa. 3D Pilot -hankkeeseen osallistui yli 65 yksi-

tyistä, julkista ja tutkimusorganisaatiota. 3D Pilot -hanke toteutettiin maaliskuun 2010 

ja kesäkuun 2011 välisenä aikana. (Stoter et al. 2011, Van den Brink et al. 2012) 

Pilotin tavoitteena oli yhdessä eri toimijoiden kanssa tutkia 3D-

paikkatietoinfrastruktuurin päärakennuspalikoita eli dataa, arkkitehtuuria ja standardeja. 

Tavoitteena oli myös tutkia toimitapoja liittyen 3D-tiedon mallintamiseen, ylläpitoon, 

tiedonsiirtoon ja käyttöön erityisohjelmissa. Tulosten pohjalta oli tarkoitus määrittää 

koko maalle yhteinen lähestymistapa 3D-kaupunkimalleihin, kehittämällä toimiva 3D-

paikkatietoinfrastruktuuri ja 3D-standardi. Stoter et al. (2011) mukaan 3D Pilot -hanke 
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osoitti 3D:n tuoman lisähyödyn. Täten 3D:n käyttöönotossa ei Hollannissa ole enää ky-

symys sen tarpeellisuudesta, vaan siitä, kuinka 3D tulisi siellä organisoida ja 3D-

paikkatietoinfrastruktuuri toteuttaa, jotta siitä saataisiin suurin mahdollinen hyöty. Pilo-

tissa todettiin myös, että sopimukset yhteisten standardien, kuten CityGML:n, käytöstä, 

ovat erittäin tärkeitä, sillä yhteisen 3D-standardin puute hidastaa 3D-paikkatieto kehi-

tystä. (Stoter et al. 2011).  

Zlatanova et al. (2012) tutkivat artikkelissaan eri standardien soveltuvuutta Hollannin 

kansallisen 3D-kaupunkimallin pohjaksi (taulukko 4.1). Standardien vertailu perustuu 

11 kriteeriin. Kriteerit on johdettu 3D Pilot -hankkeessa havaittujen 3D-

kaupunkimallien toiminnan kannalta tärkeiden ominaisuuksien pohjalta. Zlatanova et al. 

(2012) mukaan CityGML saa kaikista kriteereistä hyvät pisteet ja täten CityGML:n va-

linta 3D-paikkatietoinfrastruktuurin standardiksi on oikeutettua. Stoter et al. (2011) 

huomauttavat, että vaikka CityGML-standardiakaan ei pidetty aivan täydellisenä 3D-

kaupunkimallistandardin pohjaksi, niin se kuitenkin tarjoaa vakaan ja jatkuvasti kehit-

tyvän alustan, jonka päälle sekä julkiset organisaatiot että yritykset voivat perustaa 3D-

kaupunkimallikehityksensä. 

Taulukko 4.1 Standardien vertailutaulukko (Zlatanova et al. 2012). 

Standardi / 
Kriteeri VRML X3D KML Collada IFC GML3 CityGML DXF SHP 

3D 
PDF 

Geometria ++ ++ + ++ ++ + + ++ + ++ 

Topologia 0 0 - + + + + - - - 

Tekstuuri ++ ++ 0 ++ - + + - 0 + 

LOD + + - - - - + - - - 

Kohteet + + - - + + + 0 + + 

Semantiikka 0 0 0 0 ++ 0 ++ + + + 

Ominaisuudet 0 0 0 - + + + - + + 
XML-
pohjaisuus - + - - + ++ + - - - 

Web + ++ ++ + - - + - - 0 

Georefererointi - + + - - + + + + + 
Ohjelmisto 
tuki ++ 0 ++ + 0 0 + ++ ++ ++ 

- (ei tukea), 0 (perusominaisuuksien tuki), + (tuki), ++ (laajennettu tuki) 

Hollannin 3D Pilot -hanke osoitti kuitenkin, että CityGML on sellaisenaan liian yleis-

piirteinen maan kansallisiin tarkoituksiin. Tästä johtuen päätettiin kehittää kansallinen 

3D-standardi IMGeo. (Zlatanova et al. 2012). Stoter et al. (2011) pitävät IMGeo-

standardia pilotin tärkeimpänä tuloksena. IMGeo toteutettiin CityGML:n ADE-

laajennuksena, ja se on yhteensopiva CityGML:n ja Hollannin kansallisten 2D- ja 3D-
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paikkatietostandardien kanssa. IMGeo mahdollistaakin kohteiden mallintamisen Ci-

tyGML:n geometristen ja semanttisten sääntöjen mukaan 3D:n ja 2,5D:n lisäksi myös 

2D:nä (Kuva 4.5). (Van den Brink et al 2012; Van den Brink et al 2013).  

 

Kuva 4.5 IMGeo 2.0. (Van den Brink 2015). 

Muita tärkeitä Hollannin 3D Pilot –hankkeen tuloksia olivat: 3D-kaupunkimallitiedon 

puute on suurin 3D-kehityksen este, epävirallisen 3D-kaupunkimalliverkoston syntymi-

nen ja 3D-referenssiaineiston tarve (Stoter et al 2011).  

Stoter et al. (2011) mukaan tiedon ja ymmärryksen puute päättävissä organisaatiossa on 

useimmiten suurin 3D-kehitystä hidastuttava tekijä. Tästä johtuen 3D-

kaupunkimallinnustiedon lisääminen on erityisen tärkeää, jotta julkiset organisaatiot ja 

kaupalliset data-, teknologia- ja palvelutuottajat osaavat paremmin ohjata panostuksiaan 

3D-kehityksessään.  

Stoter et al. (2011) toteavatkin, että 3D-kaupunkimallit ovat erityisesti julkisille organi-

saatioille melko uusi ja ongelmallinen asia. He uskovatkin, että 3D-paikkatiedon ja kau-

punkimallien käyttöönottoa julkisissa organisaatiossa voisi helpottaa ja tukea ohjeilla 

toimivista parhaisiin tapoihin perustuvista 3D-strategioista. Strategiat koskivat 3D-

kaupunkimallin datan luomista, ylläpitoa ja hallinnointia. Lisäksi esimerkkidokumentit 

ja -määrittelyt 3D-kaupunkimallien tuottamisen ulkoistamisessa ja tilaamisessa voisivat 

olla myös hyödyllisiä. Lisäksi Stoter et al. (2011) huomauttavat, että tärkeä osa toimivaa 

3D-strategiaa on 3D-kaupunkimallinnuksen organisointi. He uskovat, että käyttötapauk-

sien määrittely ja toteutus voi auttaa julkisia organisaatiota ymmärtämään kuinka 3D-
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paikkatietoinfrastruktuuri on paras organisoida, ja kuinka 3D-kaupunkimallin avulla 

voidaan tuoda lisäarvoa julkisiin prosesseihin.  

Stoter et al. (2011) mukaan pilotin toinen tärkeä tulos on epävirallisen Hollannin 3D-

verkoston syntyminen, koska tuleva 3D-kaupunkimallikehitys ja -tiedon lisääminen 

vaatii yhteistyötä. He pitävätkin pilotin tuloksena syntyneen verkoston ylläpitoa ja laa-

jentamista erittäin tärkeänä. Lisäksi pilotissa huomattiin myös tarve valtakunnalliselle 

3D-referenssiaineistolle. Tätä pohjadataa tarvitaan uusien 3D-kaupunkimallien viittaa-

miseksi maailman virtuaalimalliin ja luomaan perustan 3D-suunnittelulle, -kaa-

voitukselle ja -johtamiselle. (Stoter et al. 2011). 

Stoter et al. (2011) painottavat, että 3D Pilot -hankkeesta saadun kokemuksen perusteel-

la on erittäin tärkeää tutkia 3D-kaupunkimallin ja standardin tarpeita useammasta näkö-

kulmasta. Toisaalta 3D-kaupunkimallinnuksen tulisi olla käyttäjien tarpeen ohjaamia, 

mutta toisaalta 3D-kaupunkimallinnus on niin uusi asia, etteivät käyttäjät välttämättä 

edes tiedä, mitä kaikkea 3D-kaupunkimallinnus mahdollistaa. (Stoter et al. 2011).  

Kesällä 2011 käynnistyi Hollannin 3D Pilotin toinen vaihe ja siihen osallistui yli 100 

organisaatiota (Stoter et al. 2013). Toisen vaiheen tavoitteena oli kirjoittaa parhaat tavat 

dokumentteja yhdessä 3D-verkoston kanssa. Erityistä huomiota kohdistettiin kuinka 

CityGML:n ja BIM-standardi IFC:n yhteentoimivuusongelmat saataisiin ratkaistua. 

Muita tutkimuskohteita olivat 3D-IMGeo-datan tuottaminen, 3D-datan validointi, yh-

teisten toimitapojen määrittäminen 3D-IMGeo-datan ylläpitoon ja jakamiseen, IMGeo-

datan tarjousdokumenttiesimerkkien määrittäminen ja IMGeo-standardia tukevien oh-

jelmistojen listaus luetteloksi. (Stoter et al. 2013). 3D Pilotin toinen vaihe oli otteeltaan 

ensimmäistä vaihetta käytännönläheisempi ja lopputuloksia ei ole yhtä tarkasti doku-

mentoitu kuin ensimmäisessä vaiheessa. Toisen vaiheen tärkeimmät tulokset olivat 3D-

validointityökalun ja IMGeo-standardin mukaisen 3D-datan tarjouspyyntö- ja tuotta-

misohjeistuksen syntyminen. (Van den Brink et al. 2015). Ohjeistus on vapaasti ladatta-

vissa englanninkielellä Geonovumin sivuilta osoiteesta: 

http://www.geonovum.nl/sites/default/files/3DFinalReport_2013_2.02_0.pdf. 3D-

validointityökalu on tarkoitettu CityGML-aineistojen geometrian validointiin.  
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5 Ohjeistus 
Diplomityön tavoitteena oli tuottaa kunnille ohjeistus siitä, kuinka siirtyä 2D-

kantakartasta ja paikkatietomaailmasta CityGML-pohjaiseen 3D-kaupunkimalliin. Täs-

sä luvussa esitetään diplomityön tutkimuksen tuloksena syntynyt ohjeistus. Ohjeistus 

perustuu kirjallisuustutkimuksen ja asiantuntijahaastatteluiden avulla kerättyyn tieto-

pohjaan. Kuntaliiton 3D-kaupunkimallikyselyn ja diplomityön haastatteluiden tulosten 

perusteella voidaan todeta, että 3D-kaupunkimallinnuksen organisointi kuntien sisällä 

on ongelma. 3D-kaupunkimallinnus on kuntien sisällä hajallaan, kun tietotaito, yhteiset 

toimitavat ja 3D-kaupunkimallistrategia puuttuvat. Tämä on johtanut siihen, että kuntien 

eri yksiköissä edetään 3D-kaupunkimallinnuksen suhteen eri menetelmin ja standardein, 

kun tieto ei liiku eri yksiköiden välillä.  

Ohjeistuksen tavoitteena onkin ohjeistaa kuntia siinä, kuinka hankkia tarvittava tietotai-

to ja organisoida 3D-paikkatietoinfrastruktuuri, jotta 3D-kaupunkimallikehitys on kan-

nattavaa ja kestävää pitkällä tähtäimellä. Ohjeistus koostuu seuraavasta neljästä aske-

leesta, jotka kuntien tulisi ottaa huomioon siirtyessään kantakartasta 3D-

kaupunkimalliin: 

1. 3D-kaupunkimallitietotaidon hankinta 

2. 3D-kaupunkimallinnustarpeiden kartoitus ja käyttötapauksien määrittely 

3. 3D-kaupunkimallin rakenteen ja tiedonsiirron määrittäminen käyttötapauksien 

asettamien ominaisuus-, tarkkuustaso- ja laatutasovaatimusten perusteella 

4. 3D-kaupunkimallin tuotanto-, ylläpito-, validointi- ja hallinnointiprosessien 

suunnittelu käyttötapausten 3D-kaupunkimallille asettamien vaatimusten perus-

teella 

Askelten tarkempi sisältö on määritelty seuraavissa luvuissa. Luku 5.1. 3D-

kaupunkimallitietotaito käsittelee 3D-kaupunkimallitietotaidon hankintaa. Luvut 5.2.-

5.4. käsittelevät 3D-paikkatietoinfrastruktuurin organisointia. Luku 5.2. Tarpeiden ja 

käyttötapauksien määrittely käsittelee 3D-kaupunkimallinnustarpeiden kartoitusta ja 

käyttötapauksien määrittelyä. Luku 5.3. 3D-kaupunkimallin rakenne ja tiedonsiirto kä-

sittelee 3D-kaupunkimallin rakenteen ja tiedonsiirron määrittämistä käyttötapauksien 

vaatimusten perusteella. Luku 5.4. 3D-kaupunkimalliprosessit – tuotanto, ylläpito, vali-

dointi, hallinnointi käsittelee ohjeistuksen viimeistä askelta eli 3D-kaupunkimallin tuo-
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tanto-, ylläpito-, validointi- ja hallinnointiprosessien suunnittelua käyttötapausten 3D-

kaupunkimallille asettamien vaatimusten perusteella. 

5.1 3D-kaupunkimallitietotaito 

Kuntahaastattelut osoittivat, että kuntien 3D-kaupunkimallinnustietotaito on puutteellis-

ta. Tietotaidon puute on johtanut kuntien sisällä sekä hätäisesti tehtyihin 3D-

kaupunkimallinnuspäätöksiin että epäjatkuvuuteen ja epäjohdonmukaisuuteen 3D-

kaupunkimallinnuksen kehittämisessä. Storer et al. (2011) huomauttavatkin, että tiedon 

ja ymmärryksen puute päättävissä organisaatiossa on useimmiten suurin 3D-kehitystä 

hidastuttava tekijä. 3D-kaupunkimallitietotaidon lisääminen onkin erityisen tärkeää, 

jotta kunnat osaavat ohjata paremmin 3D-kaupunkimallikehitystään. Kuntien on myös 

tärkeä ymmärtää, mitä lisähyötyä 3D-kaupunkimallista voidaan saada verrattuna perin-

teiseen 2D-paikkatietoon ennen kuin 3D-kaupunkimallin tuottaminen aloitetaan (Nagel 

2014). Tästä johtuen 3D-kaupunkimallitietotaidon hankinta tulisi olla kuntien ensim-

mäinen askel siirryttäessä 2D-paikkatietomaailmasta ja kantakartasta 3D-

kaupunkimalliin. Kuntien tulisikin hyödyntää ja omaksua Kuntaliiton KM3D-projektin 

eri osatehtävissä syntyvä 3D-kaupunkimallinnustieto. Diplomityön tutkimuksen perus-

teella kunnissa tulisi ainakin ymmärtää: 

• Mitä on semanttinen 3D-kaupunkimallinnus ja mitä se mahdollistaa? 

• Miten 3D-kaupunkimallinnus eroaa ja mitä hyötyjä siitä on saatavilla verrattuna 

perinteiseen 2D-paikkatietoon? 

• Mikä on CityGML-standardi? 

• Mikä erottaa 3D-kaupunkimallin rakennuksen tietomalleista? 

• Mitä tulee ottaa huomioon 3D-paikkatietoinfrastruktuurin suunnittelussa ja to-

teuttamisessa? 

Alla vastaan lyhyesti neljään ensimmäiseen edellä mainittuun kysymykseen ja viiden-

teen kysymykseen vastaan luvuissa 5.2-5.4. 

Semanttinen 3D-kaupunkimalli on paljon muutakin kuin kolmiulotteinen kuva. Semant-

tiset 3D-kaupunkimallit koostuvat geometristen ja graafisten ominaisuuksien lisäksi 

ontologisesta rakenteesta, joka koostuu temaattisista luokista, ominaisuuksista ja niiden 

keskinäisistä suhteista. (Kolbe, 2009). Semanttisten 3D-kaupunkimallien, kuten Ci-
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tyGML:n, tietosisältö mahdollistaa kaupunkimallin käytön visualisoinnin lisäksi myös 

erilaisissa analyyseissä, simulaatioissa, ja sovelluksissa (Gröger & Plumer, 2012).  

3D-kaupunkimallin suurin etu 2D:hen verrattuna on tila- ja aikaulottuvuuksien parempi 

hahmottaminen. 3D-kaupunkimallien visuaalisuus ja konkreettisuus nopeuttavat päätök-

sentekoa ja helpottavat kaupunkien kehityksen suunnittelua ja visiointia. 3D-

kaupunkimallien tietosisällön avulla voidaan parantaa suunnitelmien laatua, nopeuttaa 

ja tehostaa kaupunkien sisäisiä prosesseja sekä vähentää tätä kautta kustannuksia. 3D-

kaupunkimalleja voidaan käyttää myös vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa. 

Lisäksi kaiken Smart City ajattelun takana tulee olla tietomalli, joka pystyy ohjaamaan 

Smart Cityn toimintaa tallentamalla ja hyödyntämällä Smart Cityssä koko ajan syntyvää 

tietoa. (Suomisto 2014c). 

CityGML on avoin Open Geospatial Consirtiumin (OGC) hyväksymä kansainvälinen 

standardi 3D-kaupunkimallien tallentamiseen ja tiedonsiirtoon (Gröger et al. 2008). 

CityGML mahdollistaa tärkeimpien kaupunkiympäristön topografisten kohteiden geo-

metristen, topologisten, semanttisten ja visuaalisten ominaisuuksien määrittelyn viidellä 

eri tarkkuustasolla (Level of Detail, LOD). CityGML:n kehityksen painopisteenä on 

ollut luoda 3D-kaupunkimallin kohteiden semanttisille ominaisuuksille, rakenteille ja 

luokille yhteiset määritelmät. CityGML:n semanttiset ominaisuudet erottavat sen puh-

taasti geometrisista 3D-kaupunkimalleista, kuten KML:sta, VRML:sta tai X3D:sta. 

(Gröger & Plümer, 2012, Kolbe et al. 2009) 

3D-kaupunkimallit, kuten CityGML, ovat tarkoitettu suurien alueiden ja ympäristön 

mallintamiseen, kun taas rakennusten tietomallit, kuten IFC, ovat tarkoitettu yksittäisten 

rakennusten mallintamiseen. IFC ei myöskään mahdollista kohteiden esittämistä eri 

tarkkuustasoilla CityGML:n tapaan. IFC-mallien avulla on kuitenkin mahdollista kuvata 

rakennusten rakenteita huomattavasti tarkemmin, kuin CityGML:n avulla. IFC:n objek-

tien avulla on mahdollista kuvata esimerkiksi talon ilmastointijärjestelmä tai seinän 

ominaisuustietoja, kuten käytetyt materiaalit ja seinän paksuus. (Hijazi et al. 2011). Li-

säksi, kun rakentamisen tietomalli keskittyy kuvaamaan kuinka kohteita suunnitellaan ja 

rakennetaan, 3D-kaupunkimalli keskittyy kuvaamaan kuinka kohteita havainnoidaan ja 

käytetään (Gröger & Plümerin 2012). 3D-kaupunkimallien ja rakennusten tietomallien 

ohessa on Suomessa olemassa myös IM3-standardi, joka on tietomallistandardi infra-

alan suunnittelussa ja rakentamisessa. 
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Edellä mainittuja tietoja voi syventää diplomityön teoriaosuudesta luvussa kaksi. 3D-

kaupunkimallihankkeessa ja diplomityössä syntyvän tiedon lisäksi hyödyllisiä Ci-

tyGML- ja 3D-kaupunkimallinnustietolähteitä ovat: 

• SIG 3D Quality Working Group, Modeling Guide for 3D Objects, joka 

koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa sisältää säännöt CityGML:n geome-

trioiden validoimiseen. Toinen osa määrittelee ”parhaat tavat” LOD1-LOD3 -

tarkkuustasojen rakennuksien mallintamiseen. Ohjeistuksen molemmat osat ovat 

saatavilla: http://en.wiki.quality.sig3d.org/index.php/Modeling.  

• Final Report Technical Specifications for the Construction of 3D IMGeo-

CityGML, ohjeita ja suosituksia Hollannin CityGML:n perustuvan IMGeo 

standardin mukaisen 3D-kaupunkimallin mallintamiseen ja tarjouspyynnön 

luontiin. Ohjeistusta luettaessa ja hyödyntäessä tulee kuitenkin huomioida, että 

se on tuotettu Hollannin IMGeo-standardille ja sitä ei voi suoraan soveltaa perus 

CityGML-standardiin perustuvaan 3D-kaupunkimalliin. Ohjeistus on saatavilla 

osoitteessa: 

http://www.geonovum.nl/sites/default/files/3DFinalReport_2013_2.02_0.pdf  

• OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard 

eli OGC:n CityGML-stadardin dokumentti, määrittelee CityGML 2.0:n ominai-

suudet. Dokumentti syventää diplomityön luvun 2.4. CityGML-tietoja. Doku-

mentti on saatavilla: http://www.opengeospatial.org/standards/citygml.  

• CityGML Quality Interoperability Experiment -projektin raportti, jonka ta-

voitteena on Nagelin (2014) mukaan määritellä kaikille validointitasoille sään-

nöt mitä ja miten pitää tarkastaa. Raporttia ei ole julkaistu vielä, mutta Nagelin 

mukaan dokumentti julkaistaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. 

• 3DcityDB -dokumentti, kuvaa avoimen CityGML:n varastointiin tarkoitetun 

3DcityDB-tietokanta ratkaisun rakenteen ja ominaisuudet sekä siihen kuuluvan 

tietokantatyökalun Importer/Exporterin ominaisuudet. Dokumentti ja sitä täy-

dentävä liite on saatavilla: http://www.3dcitydb.net/3dcitydb/documentation/. 

5.2 Tarpeiden ja käyttötapauksien määrittely 

3D-paikkatietoinfrastruktuurin organisointi tulisi perustua 3D-kaupunkimallin-

nustarpeisiin ja tarpeista johdettuihin käyttötapauksiin, sillä käyttötapaukset auttavat 
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ymmärtää kuinka 3D-paikkatietoinfrastruktuuri tulisi toteuttaa (Stoter et al. 2011; Nagel 

2014). 3D-kaupunkimallin käyttötapaukset määrittävät, mitä vaatimuksia kohdistuu 3D-

kaupunkimallin rakenteeseen ja tiedonsiirtoon, ja sitä kautta myös mallin työprosessei-

hin. Käyttötapauksien vaatimukset määrittelevät esimerkiksi minkälaisia tiedonkeruu-

menetelmiä 3D-kaupunkimallin tuotannossa voidaan käyttää ja mitä asioita 3D-

kaupunkimallin validoinnissa tulee ottaa huomioon.  

Kuntaliiton 3D-kaupunkimallikysely 3D-kaupunkimallin pääkäyttötapaukset koko 

Suomen alueella ovat suunnittelu, visiointi, päätöksenteko ja vuorovaikutus. Näiden 

lisäksi kuntien tulisi määritellä onko kunnilla omia erityistarpeitaan, jotka kuntien tulisi 

ottaa huomioon 3D-kaupunkimallin tuotannossa ja määritellä myös näille käyttötapauk-

set. Tarpeiden kartoituksessa ja käyttötapauksien määrittelyssä tulee kuitenkin huomioi-

da, ettei kaikkia yksittäisiä tarpeita ja käyttötapauksia ole kannattava ottaa 3D-

kaupunkimallin suunnittelussa huomioon, sillä 3D-kaupunkimallin organisoinnin tulisi 

perustua pieniin toteutettavissa oleviin askeliin (Nagel 2014). 3D-kaupunkimallin tulisi-

kin perustua vain keskeisiin tarpeisiin ja käyttötapauksiin.  

3D-kaupunkimalli tarpeiden ja käyttötapauksien määrittely kannattaa aloittaa määritte-

lemällä, ketkä ovat 3D-kaupunkimallin käyttäjiä, ja selvittämällä esimerkiksi haastatte-

luin, mitä tarpeita käyttäjillä on kaupunkimallin suhteen. 3D-kaupunkimallin käyttöta-

paukset tulee määritellä käyttäjien tarpeiden mukaan. 3D-kaupunkimallinnustarpeita 

tutkiessa tulee kuitenkin huomioida, etteivät käyttäjät välttämättä tiedä, mitä kaikkea 

3D-kaupunkimallinnus mahdollistaa (Stoter et al 2011). Käyttäjien tarpeita selvittäessä 

onkin samalla myös tärkeää levittää 3D-kaupunkimallitietoa ja selvittää käyttäjille, mitä 

kaikkea 3D-kaupunkimalli mahdollistaa, jotta todelliset tarpeet saadaan kartoitettua. 

5.3 3D-kaupunkimallin rakenne ja tiedonsiirto 

Käyttötapaukset asettavat ominaisuus-, tarkkuustaso- ja laatutasovaatimukset 3D-

kaupunkimallin rakenteelle (Nagel 2014). Käyttötapauksia tarkastelemalla selviää, mitä 

kaupunkikohteita ja kohteiden ominaisuuksia 3D-kaupunkimalliin tulee mallintaa. Li-

säksi tulee miettiä, mikä on käyttötapauksen vaatima 3D-kaupunkimallin tarkkuustaso. 

LOD0-tarkkuustaso soveltuu käyttötapaukseen, jos vaatimuksena on tarkastella isoja 

alueita digitaalisen korkeusmallin avulla, mutta tarpeena ei ole esittää mitään kaupunki-

kohteita kolmiulotteisesti. LOD1-tarkkuustaso soveltuu käyttötapauksien vaatimuksiin, 

jos käyttötapaukselle riittää suorakulmion malliset rakennukset. LOD2-tarkkuustason 
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mallia tarvitaan, jos käyttötapaus vaatii rakennusten kattomuodot ja yleistettyjä kaupun-

kikohteita, kuten esimerkiksi rakennuksien terassit tai kaupungin suihkulähteet. LOD3-

tarkkuustasoista mallia tarvitaan vasta, jos työskentelyssä tarvitaan yksityiskohtaisia 

kaupunki- ja kasvillisuuskohteita, tai rakennuksien katto- ja seinämuotoja, kuten ovia ja 

ikkunoita. LOD4-tarkkuustasoista mallia taas tarvitaan vasta, jos analyyseissä tai simu-

laatiossa tarvitaan tiedot myös rakennusten sisätilojen rakenteesta. Tarkemmat määri-

telmät eri tarkkuustasoista löytyy taulukosta 2.2. useimmille käyttötapauksille. LOD2-

tarkkuustasoinen malli on täysin riittävä, sillä useimmat sovellukset, analyysit ja simu-

laatiot, eivät vaadi tarkempaa (Nagel 2014). Tarkkuustason ohessa tulisi määritellä 

myös, mitä kaupunkikohteita ja kohteiden ominaisuuksia 3D-kaupunkimalliin halutaan 

mallintaa, ja tarvitaanko käyttötapauksissa kohteiden ulkoasutietoja.  

Käyttötapaukset myös määrittelevät miten 3D-kaupunkimallin tiedonsiirto tulee toteut-

taa ja mitä tiedonsiirrossa tulee ottaa huomioon. CityGML:n avoimuus mahdollistaa, 

että kunnat voivat käyttää sitä tiedonsiirtoformaattina sekä tuotantoprosessin aikana että 

eri järjestelmien ja työprosessien välillä. Esimerkiksi CityGML-standardi voidaan liittää 

tarjouspyynnön ehdoksi tilattaessa 3D-kaupunkimalleja konsulteilta. CityGML-

standardia ei ole kuitenkaan optimoitu visualisointeja varten (Kolbe 2009). Siksi, jos 

käyttötapauksissa on tarve tehokkaalle 3D-kaupunkimallin visualisoinnille, tiedonsiir-

rossa on parempi käyttää 3D-visualisointiin paremmin soveltuvia standardeja, kuten 

KML-, COLLADA-, VRML- tai X3D-standardia. 

CityGML:n perustuminen GML:n mahdollistaa OGC:n rajapintapalveluiden, kuten CS-

W:n, WPS:n, WFS:n, W3DS:n ja WVS:n käytön 3D-kaupunkimallin tiedonsiirtoon. 

(Kolbe et al. 2009). Rajapintojen suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida, mitä vaati-

muksia käyttötapaukset ja käyttäjien laitteistot asettavat rajapinnoille ja siirrettävälle 

tiedolle. Eri rajapintapalvelut sopivat erityyppiseen tiedonsiirtoon ja käyttötarkoituk-

seen. CS-W on rajapintapalvelu metadatojen tarkasteluun. WPS taas soveltuu, jos  käyt-

tötarkoituksena on välittää tietoja spatiaalisten kyselyiden tai analyysien tuloksista raja-

pinnan välityksellä, mutta ei visualisoida 3D-kaupunkimallia. WFS-, W3DS- ja WVS- 

rajatapintojen avulla taas on mahdollista toteuttaa 3D-katselurajapintapalvelu,  jonka 

avulla käyttäjä pystyy liikkumaan, hakemaan tietoa ja olemaan vuorovaikutuksessa 3D-

kaupunkimallin kanssa.  

WFS-, W3DS- ja WVS-rajapinnat soveltuvat keskenään hieman eri käyttötapauksiin 

asettamalle erilaisia vaatimuksia rajapintapalvelimelle, käyttäjän päätteelle ja kaistano-
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peudelle (Kuva 4.3.). Rajapintoja suunniteltaessa tulisikin analysoida, minkälaisilla 

päätteillä 3D-kaupunkimallia käytetään. Jos päätteenä toimii tablettitietokone tai älypu-

helin, jonka suorituskyky on alhainen ja kaistanopeus rajoittunut, niin WVS-rajapinta 

soveltuu käyttötapaukseen parhaiten. Jos taas pääte on suorituskyvyltään tehokas tieto-

kone, joka on kytketty nopeaan laajakaistaverkkoon, soveltuu WFS-rajapinta hyvin 

käyttötapaukseen. W3DS-rajapinta taas sijoittuu näiden kahden ääripään välimaastoon, 

kuten esimerkiksi jos käyttäjän pääte on suorituskyvyltään keskitasoinen kannettavatie-

tokone. 

Lisäksi 3D-kaupunkimallin tiedonsiirtoa määriteltäessä, tulee huomioida, että kaupun-

kimalli saattaa sisältää tietoja, joita ei ole tarkoitus jakaa kaikille käyttäjille avoimesti. 

Tällaisessa tilanteessa 3D-kaupunkimallille voidaan määritellä käyttäjäryhmät. Määri-

teltyjen käyttäjäryhmien perusteella toteutetaan 3D-kaupunkimalliin pääsynhallinta, 

joka rajoittaa mitä 3D-kaupunkimallin tietoja kukin käyttäjäryhmä saa vapaasti käyttää 

rajapintojen välityksellä. Pääsynhallinnan avulla voidaan valvoa 3D-kaupunkimallin siis 

käyttöä ja tiedonsiirtoa. 

5.4 3D-kaupunkimalliprosessit – tuotanto, ylläpito, validointi, 
hallinnointi 

3D-kaupunkimalliprosessit ovat oleellinen osa toimivaa 3D-paikkatietoinfrastruktuuria. 

Liitteessä 2 on kuvattu ohjeistuksen mukainen 3D-paikkatietoinfrastruktuurin rakenne 

työprosesseineen. 3D-paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämisen kannalta on tärkeää, 

että 3D-kaupunkimallin tiedonsiirto, ylläpito, validointi ja hallinnointi, olisivat suunni-

teltuna ennen 3D-kaupunkimallin tuotantoa, ja valmis kaupunkimalli pystyttäisiin integ-

roimaan jo olemassa oleviin paikkatiedon työ- ja palveluprosesseihin. Sillä ilman työ-

prosessien suunnittelua ja integraatiota 3D-kaupunkimalli jää helposti erilliseksi ja no-

peasti vanhenevaksi toteutukseksi, jolloin kaupunkimallia ei saada hyödynnettyä opti-

maalisesti (Döllner et al. 2006b, Nagel 2014).  

5.4.1 Tuotanto ja ylläpito 

CityGML-kaupunkimallin tuotantoprosessi voidaan jakaa viiteen askeleeseen (Erving 

2008): 

1. Tiedonkeruu 

2. 3D-mallinnus 
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3. Georeferointi 

4. Ominaisuutietojen eli semantiikan lisäys 

5. Tallennus CityGML-muotoon. 

3D-kaupunkimallin ominaisuuksiin, ulkoasutietoon, tarkkuustasoon ja laatuun kohdis-

tuvat käyttötapauksien asettamat vaatimukset määrittelevät minkälaisia tietolähteitä ja 

tiedonkeruumenetelmiä tulee käyttää 3D-kaupunkimallin tuotannossa ja ylläpidossa. 

3D-kaupunkimallin tuotanto ja ylläpito ei ole kuitenkaan taloudellisesti kannattavaa ja 

kestävää pitkällä tähtäimellä, jos 3D-kaupunkimallia ei pystytä tuottamaan suurista 

kaupunkialueista vähintään puoliautomaattisin menetelmin (Döllner et al. 2006b). Kun-

tien tulisikin muokata paikkatiedon tuotanto- ja ylläpitoprosessejaan siten, että käyttöta-

pauksien vaatimuksen mukaisen 3D-kaupunkimallin tuottaminen olisi mahdollista vä-

hintään puoliautomaattisesti kerätyn tiedon pohjalta. Kohteista tulisi siis x- ja y-

koordinaattien lisäksi kerätä kohteiden kolmiulotteinen geometria (z-koordinaatti), ul-

koasuinformaatio ja semantiikka käyttötapauksien vaatimusten mukaan, jotta vaatimus-

ten mukainen 3D-mallintaminen olisi mahdollista. Kuntien olisi hyvä suunnitella ja 

määritellä 3D-kaupunkimallin rakenteen perusteella tuotantoprosessikaavio kaupunki-

mallin kohteiden tuottamisesta. Tuotantoprosessikaavioiden tulisi sisältää tieto, millä 

menetelmillä, ominaisuuksilla ja tarkkuustasolla eri kohteiden mallintamiseen tarvittava 

tieto tulisi kerätä, jotta kohteiden mallintaminen käyttötapauksien vaatimuksien mukaan 

olisi mahdollista. Tärkeää on myös suunnitella kuinka 3D-kaupunkimallin tuotanto- ja 

ylläpitoprosessit saadaan integroitua osaksi jo olemassa olevia paikkatietoprosesseja. 

3D-kaupunkimallin tuotannonsuunnittelussa kuntien tulisi kuitenkin huomioida, että 

kaupunkimallin tuotantoon voi käyttää useita erilaisia tietolähteitä ja menetelmiä, kuten 

fotogrammetrisia menetelmiä, maastomittauksia, 2D-paikkatietoaineistoja, digitaalisia 

korkeusmalleja ja 3D-malleja, kuten CAD- ja BIM-malleja (Buyukaslih et al. 2013). 

Mutta tietolähteet ja menetelmät soveltuvat eritavoin käyttötapauksien erilaisten vaati-

muksien toteuttamiseen ja tietojen hankintaan. Esimerkiksi paras tapa hankkia raken-

nusten julkisivutekstuuri on kuvata rakennukset maasta käsin, koska ilmakuvauksen 

avulla hankittu tekstuuritieto julkisivuista on usein epätäydellistä ja epätasalaatuista 

(Ribarsky et al. 2002). Ilmakuvista taas saadaan maanpinnalta otettuihin valokuviin ver-

rattuna tarkemmat tiedot rakennusten sijainnista ja kattomuotojen korkeudesta (Ribars-

ky et al. 2002). 2D-paikkatietoaineistot taas soveltuvat automaattisia menetelmiä pa-

remmin 3D-paikkamallin semantiikan tuottamiseen. 2D-paikkatietoaineistot sisältävät 
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monipuolisemman semantiikan. Sen hankkiminen automaattisilla 3D-

tiedonhankintamenetelmillä, kuten laserkeilauksen avulla, on vaikeaa. (Van den Brink 

et al. 2013). Laserkeilaus taas on sopiva tiedonkeruumenetelmä, kun käyttötapauksissa 

vaaditaan 3D-kaupunkimallin kohteilta yksityiskohtaista geometriaa esimerkiksi LOD3-

tarkkuustasolla. 2D-paikkatietoaineistot taas eivät sovellu LOD2-tarkkuustasoista 3D-

kaupunkimallia tarkemman mallin tuotantoon (Nagel 2014). 

Eri menetelmät soveltuvat myös eri tavalla 3D-kaupunkimallin tuotantoon ja ylläpitoon. 

Ilmalaserkeilaus on varmasti kannattava ja tehokas menetelmä, kun halutaan tuottaa 

uusi 3D-kaupunkimalli isolta alueelta. Mutta 3D-kaupunkimallin yksittäisten kohteiden 

ylläpitoon se on epäkäytännöllinen ja kallis menetelmä.  

Yksi haasteellisimmista ja tärkeimmistä 3D-kaupunkimallin ylläpidettävistä kohteista 

on mallin rakennukset. Rakennusten ylläpitoprosessi onkin yksi tärkeimmistä suunnitel-

tavista ylläpitoprosesseista 3D-kaupunkimallin ajantasaisuuden kannalta. Suomalaisten 

asiantuntijoiden mukaan rakennusten ylläpito tulisi perustua UAV:lla tehtyyn valoku-

vaukseen ja rakennuslupaprosessin kautta kerättäviin IFC-malleihin. IFC-mallien käyttö 

3D-kaupunkimallin rakennuksien ylläpitoon vaatisi muutoksia rakennuslupaprosessiin. 

UAV:n vahvuus 3D-kaupunkimallin yksittäisten kohteiden tai pienten alueiden mallin-

tamisessa on sen ketteryys verrattuna perinteisiin fotogrammetrisiin menetelmiin, kuten 

ilmalaserkeilaukseen ja -kuvaukseen. IFC-malleilla ja UAV:lla on omat vahvuutensa 

3D-kaupunkimallin rakennusten ylläpidossa. UAV:n avulla on mahdollista saada laser-

keilauksesta tai stereokuvilta saatavan geometrian lisäksi rakennusten ulkoasuinformaa-

tio, jota IFC-malleista ei saada. IFC-malleista taas on mahdollista saada rakennusten 

ulkopintojen geometrian lisäksi niiden semantiikka ja sisätilojen geometria, joita ei 

miehittämättömillä ilma-aluksilla pystytä hankkimaan. Diplomityön perusteella on kui-

tenkin vaikeaa antaa varmaa vastausta kumpi menetelmistä olisi järkevämpi ja taloudel-

lisesti kannattavampi vaihtoehto rakennusten ylläpitoon. Tulee myös muistaa, että 3D-

kaupunkimallin käyttötarkoitus vaikuttaa myös eri menetelmien kannattavuuteen. 3D-

kaupunkimallin rakennusten ylläpito vaatisikin lisätutkimusta.  

5.4.2 Kantakartta 3D-kaupunkimallin tuotannossa 

Kantakartta soveltuu LOD0-LOD2 -tarkkuustasojen mallintamiseen. LOD0-

tarkkuustasolla kantakartan kohteet voidaan esittää CityGML-pohjaisessa 3D-

kaupunkimallissa digitaalisen korkeusmallin päälle viritettyinä polygoneina. LOD1-
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LOD2 –tarkkuustasoilla kantakartalta kohteilta vaaditaan 3D-mallintamiseen tarvittavia 

tietoja. Esimerkiksi LOD1-tarkkuustasolla kantakartta soveltuu rakennuksien mallinta-

miseen, jos se sisältää tiedon rakennuksien kerrosluvusta tai rakennuksen korkeudesta. 

LOD1-tarkkuustason mukainen laatikkomalli voidaan tuottaa käyttämällä joko raken-

nuksien korkeustietoa, tai korkeustiedon puuttuessa kerrosluvun avulla laskettua raken-

nuksien korkeutta. Rakennuksien korkeuden laskeminen kerrosluvun avulla tapahtuu 

määrittämällä rakennuksien kerrokselle korkeusarvo, jota apuna käyttäen voidaan laskea 

rakennuksien korkeus. LOD2-tason mukaisten rakennuksien luontiin kantakartta sovel-

tuu, jos se sisältää korkeuden lisäksi tiedot rakennuksien kattojen muodoista. Esimer-

kiksi jotta harjakattoisen rakennuksen katon mallintaminen olisi mahdollista kantakar-

tan avulla, tulisi kantakartan sisältää tiedot sekä rakennuksen harjan että räystäiden kor-

keuksista. LOD3- tai LOD4-tarkkuustason mallin tuotanto ei onnistu pelkän 2D-

paikkatiedon pohjalta. LOD3-tarkkustason malli on tarkka arkkitehtuuritason malli 

(OGC 2012a), jonka kohteiden mallintamiseen tarvitaan esimerkiksi yksityiskohtaiset 

tiedot rakennusten katto- ja seinämuodoista. Näitä tietoja ei 2D-paikkatietoaineistoista 

ole mahdollista saada, vaan apuna pitää käyttää esimerkiksi laserkeilausta tai rakennus-

ten tietomalleja (BIM). LOD4-tarkkuustason mallin sisältää rakennusten ulkoisten yksi-

tyiskohteiden lisäksi tiedot rakennusten sisätiloista, kuten huoneista, ovista, ja rappusis-

ta (OGC 2012a). LOD4-tarkkuustason 3D-kaupunkimallin mallintamiseen tarvitaankin 

myös sisätilojen mallinnus esimerkiksi laserkeilausta tai rakennusten tietomalleja (BIM) 

apuna käyttäen. Teoriassa kantakartta soveltuu myös tunneleiden ja siltojen yksinkertai-

seen 3D-mallintamiseen, jos kantakartta sisältää tiedot esimerkiksi siltojen korkeuksista 

ja tunnelien syvyyksistä ja muista mitoista. 

Kantakartassa maaston korkeus esitetään korkeuskäyrien avulla. CityGML-pohjainen 

3D-kaupunkimalli ei kuitenkaan mahdollista korkeuskäyrien käyttöä maaston korkeu-

den esittämiseen. CityGML:ssä maasto pitää esittää joko gridinä, kolmioverkkona, tai-

teviivoina tai pistepilvenä (OGC 2012a). CityGML-pohjaista 3D-kaupunkimalli tuotet-

taessa tulee ottaa huomioon myös muutamia muita CityGML-standardin ominaisuuksia. 

Esimerkiksi CityGML-standardissa tiet kuvataan 3D-pintoina ja standardi ei tue kaari-

geometrioita (OGC 2012a). Kantakartassa tiet ovat mallinnettu viivoina tai kaarina. 

Tämä tarkoittaa, että jos kantakarttaa käytetään 3D-kaupunkimallin teiden mallintami-

seen, tulee kantakartan teiden viiva- ja kaarigeometria muuttaa 3D-pinnoiksi 3D-

kaupunkimallia varten.  
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Kantakarttaa voidaan myös käyttää hyväksi 3D-kaupunkimallin 3D-mallinnettujen koh-

teiden, kuten esimerkiksi rakennusten, sijaintitarkkuuden parantamisessa. Lisäksi kan-

takartta voi toimia muiden 2D-paikkatietoaineistojen ohessa tärkeänä semanttisen tie-

don lähteenä 3D-kaupunkimallille (Van der Brink et al. 2013). Tämä tapahtuu liittämäl-

lä kantakartan kohteiden ominaisuustiedot 3D-kaupunkimallin 3D-kohteille. Kun-

taGML:n kantakartan rakennetut tilat -skeemaan on esimerkiksi määritelty tiedot ra-

kennusten osoitteesta ja kerrosluvusta. CityGML:n Building-moduulin skeemasta löy-

tyy attribuutit address vastaamaan KuntaGML:n osoite-attribuuttia ja storeysAbove-

Ground vastaamaan KuntaGML:n kerrosluku-attribuuttia. Tulee kuitenkin huomioida, 

että KuntaGML:n ja CityGML:n tietosisällönrakenne eivät täysin vastaa toisiaan. Esi-

merkiksi perus CityGML-standardin tietomalli ei mahdollista kantakartan kiinteistötie-

tojen, kuten kiinteistörajojen liittämistä 3D-kaupunkimalliin (OGC 2012a). CityGML ei 

myöskään mahdollista esimerkiksi sähkö-, lämpö-, kaasu-, tietoliikenne- tai vesiverkko-

jen mallintamista 3D-kaupunkimalliin (OGC 2012a). Kantakartan kiinteistötietojen, 

muiden puuttuvien kantakartan tietojen tai koko kantakartan tietosisällön lisääminen 

CityGML-pohjaiseen 3D-kaupunkimalliin on kuitenkin mahdollista CityGML:n ADE-

laajennustoiminnon, tai geneeristen kohteet ja attribuuttien avulla.  

5.4.3 Validointi 

3D-kaupunkimallin datan validius, kuten paikkansapitävyys ja johdonmukaisuus, on 

välttämätön kaupunkimallin hyödyntämisen kannalta (Wagner et al 2013; Alam et al. 

2013). 3D-kaupunkimallin validointi ja laatuvaatimukset määräytyvät käyttötapauksien 

perusteella (Wagner et al. 2013; Bogdahn & Coors 2010; Alam et al. 2013; Zhao et al. 

2014; Nagel 2014). CityGML-kaupunkimallin validointiprosessin jakautuu viiteen aske-

leeseen (Nagel 2014): 

1. XML-skeeman validointi 

2. Ulkoiset ja sisäiset referenssit 

3. Geometrian ja topologian validointi 

4. Standardin sovellussäännöt (Conformance Requirements, CR) 

5. Semantiikan validointi 

3D-kaupunkimallin validointiprosessi tulee suunnitella käyttötapauksien 3D-

kaupunkimallin rakenteelle asettamien vaatimuksien perusteella. Käyttötapaukset mää-

rittävät mitkä viidestä validointiaskeleesta tulee sisällyttää kaupunkimallin validointi-
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prosessiin, jotta 3D-kaupunkimalli soveltuu laadultaan käyttötarkoitukseensa (Nagel 

2014). Esimerkiksi visualisoinnissa riittää, että malli on validoitu ensimmäisen askeleen 

mukaisesti. Jos taas halutaan laskea rakennusten tilavuudet tai rakennusten kattopinta-

alat, niin mallin tulee olla validi kolmannelle eli geometria-askeleelle saakka. Jos halu-

taan kyselyllä hakea tietyn alueen yli kolmikerroksiset rakennukset, tulee 3D-

kaupunkimallin olla validi kaikilla viidellä validointiaskeleella. 3D-kaupunkimallin va-

lidointi tulisi toteuttaa ennen 3D-kaupunkimallin varastointia ja käyttöä.  

5.4.4 Hallinnointi 

Kunnissa tulee myös suunnitella miten 3D-kaupunkimalli varastoidaan. Avoin 

3DcityDB-tietokantarakenne on yksi vaihtoehto 3D-kaupunkimallin varastointiin. Ci-

tyGML:n sisään- ja uloskirjoittamisen 3DcityDB-tietokantaan tapahtuu avoimen Impor-

ter/Exporter-työkalun avulla. Importer/Exporter-työkalu mahdollistaa myös uloskirjoit-

tamisen 3DcityDB-tietokannasta KML- ja COLLADA-formaatteihin. 3DcityDB toimii 

sekä Oracle Spatialissa että avoimessa PostgreSQL/PostGIS-tietokannassa. (Kolbe et al. 

2013). 3DcityDB:n etuna on tietokannan ja siihen yhteensopivan Importer/Exporter-

työkalun avoimuus. Toinen varastointivaihtoehto on tukeutua CityGML-standardia tu-

keviin muihin kaupallisiin tietokantaratkaisuihin. Tärkeintä tietokannan toteutuksessa 

on huomioida, että tietokannanrakenne mahdollistaa käyttötapauksien vaatimusten mu-

kaisen 3D-kaupunkimallin varastoinnin. 

Tällä hetkellä Suomen kuntien paikkatietojärjestelmät perustuvat 2D-paikkatietoon. 

Pitkällä tähtäimellä rinnakkaisten 2D-paikkatieto- ja 3D-kaupunkimallijärjestelmien 

ylläpito ei ole kuitenkaan taloudellisesti kannattavaa. Kuntien tulisikin kehittää 3D-

paikkatietoinfrastruktuuriaan siihen suuntaan, että tulevaisuudessa tarvittavien 2D- ja 

3D-esityksien tuottaminen olisi mahdollista yhdestä samasta 3D-

kaupunkimallijärjestelmästä, jolloin erillisiä 2D- ja 3D-järjestelmiä ei tarvittaisi. Dip-

lomityön tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan pysty antamaan ohjeita kuinka 2D- ja 

3D-paikkatiedon yhdistävä 3D-kaupunkimallijärjestelmä tulisi toteuttaa. Aihe vaatisikin 

jatkotutkimusta.  

Muutos 2D-paikkatietoinfrastruktuurista tietomallipohjaiseen 3D-paikkatieto-

infrastruktuuriin vaatii myös ajatusmaailman muutosta kunnissa. Useimmissa kunnissa 

on totuttu siihen, että eri paikkatietoaineistot ja suunnitteluaineistot toimivat erillisinä 

kokonaisuuksinaan, joita tuotetaan ja ylläpidetään toisistaan erillisten prosessien ja jär-
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jestelmien avulla. 3D-kaupunkimallin tietokanta tulisikin nähdä yhtenä suurena paikka-

tiedon tietovarastona, jota pyritään pitämään ajan tasalla kaikilta osin ja josta on tietyin 

hakuehdoin mahdollista kirjoittaa ulos esimerkiksi kantakartan 2D-esitys tai Ci-

tyGML:n mukainen 3D-kaupunkimalli LOD2-tarkkuustasolla.  
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6 Yhteenveto 
Tämä diplomityö on osa Kuntaliiton KM3D-hanketta, jota toteutetaan yhteistyössä 

BuildingSmartin kanssa. KM3D-hanke on keskittynyt tutkimaan 3D-

kaupunkimallinnuksen tilaa, kehittämistä ja standardointia Suomessa. Hankkeessa on 

erityisesti keskitytty tutkimaan avoimen CityGML-standardin soveltuvuutta Suomen 

kansalliseksi 3D-kaupunkimallistandardiksi. Kirjallisuustutkimuksen perusteella voi 

todeta, että yhteisen 3D-kaupunkimallistandardin määrittäminen on tärkeää, sillä yhtei-

sen standardin puute hidastaa sekä 3D-kaupunkimallin että tietomallinnuksen kehitystä 

(Azhar et al. 2012; Erving 2008; Korpela 2012; Zlatanova 2012).  

CityGML:n valintaan Suomen kansallisen 3D-kaupunkimallistandardin pohjaksi puol-

taa Zlatanova et al. (2012) tutkimuksen tulokset. Zlatanova et al. (2012) tutkivat eri 

standardien soveltuvuutta Hollannin kansallisen 3D-kaupunkimallin pohjaksi. Tutki-

muksessaan he vertailivat eri standardeja määrittelemiensä kriteerien suhteen. Zlatanova 

et al. (2012) mukaan CityGML saa kaikista kriteereistä hyvät pisteet ja täten Ci-

tyGML:n valinta 3D-paikkatietoinfrastruktuurin standardiksi on oikeutettua, vaikka 

CityGML-standardiakaan ei pidetty kaikilta ominaisuuksiltaan täydellisenä (Stoter et al. 

2011). Stoter et al. (2011) mukaan standardi kuitenkin tarjoaa luotettavan ja kehittyvän 

alustan, jonka päälle julkiset ja yksityiset organisaatiot voivat perustaa 3D-

kaupunkimallikehityksensä. 

Hollannissa tehty tutkimus on osoittanut, että 3D-kaupunkimalli tuo mukanaan myös 

lisäarvoa. 3D-kaupunkimallin käyttöönotossa ei olekaan enää kysymys mallin tarpeelli-

suudesta, vaan siitä kuinka 3D-paikkatietoinfrastruktuuri tulisi organisoida ja 3D-

paikkatietoinfrastruktuuri toteuttaa, jotta 3D-kaupunkimallinnuksesta saadaan suurin 

mahdollinen hyöty (Stoter et al 2011). Suomiston (2014a) mukaan semanttisilla 3D-

kaupunkimalleilla voidaan saavuttaa samanlaisia hyötyjä kuin rakennusten tietomalleilla 

saavutetaan. Kirjallisuudessa esitettyjä tietomallinnuksen hyötyjä ovat suunnitelmien 

laadun paraneminen, suunnittelun nopeutuminen, tiedonsiirron helpottuminen ja nopeu-

tuminen, kustannusten laskeminen, yhteistyön parantuminen, sekä mallien visuaalisuus 

ja havainnollisuus (Azhar et al. 2008; Korpela 2012; Suomisto 2014a; Scheer & Smith 

2007).  

3D-kaupunkimallinnuksen suhteen on myös varottava, ettei siitä luoda liian yleispäte-

vää ja kaikki ongelmat ratkaisevaa mielikuvaa. 3D-kaupunkimallinnuksen suhteen tulee 
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myös ymmärtää, että 3D-paikkatieto on hyvin erilaista ja haasteellisempaa verrattuna 

2D-paikkatietoon. (Nagel 2014). Kirjallisuudessa esitettyjä 3D-kaupunkimallinnuksen 

haasteita ovat 3D-paikkatiedon monimutkaisuus verrattuna perinteiseen 2D-

paikkatietoon, asenneongelmat, osaamisen puute, yhteisen 3D-kaupunkimallistrategian 

ja –toimitapojen puute, mallinnuksen kustannusten ja hyötyjen sijoittuminen eri osas-

toille, ohjelmistojen yhteentoimivuus, sekä 3D-kaupunkimallin juridiset- ja vastuuky-

symykset (Azhar et al. 2008; Korpela 2012; Stoter et al 2011, Nagel 2014). Korpela 

(2012) kuitenkin huomauttaa, että tietomallinnustyössä esiin nousseet ongelmat eivät 

olleet yksittäisiä ongelmia, vaan ne liittyvät vahvasti toisiinsa. Korpelan mukaan suurin 

osa ongelmista pystyttäisiin ratkaisemaan parantamalla tiedonkulkua ja varmistamalla 

suunnittelutyön edellytysten toteutuminen yhteisillä pelisäännöillä. 

Diplomityössä toteutettiin ohjeistus siitä, kunnille siitä miten siirtyä 2D-kantakartasta 

3D-kaupunkimalliin. Kuntaliiton 3D-kaupunkimallikyselyn ja diplomityön haastattelui-

den tulosten perusteella voidaan todeta, että 3D-kaupunkimallinnuksen organisointi 

kuntien sisällä on ongelma. 3D-kaupunkimallinnus on kuntien sisällä hajallaan, koska 

tietotaito, yhteiset toimitavat ja 3D-kaupunkimallistrategia puuttuvat. Ongelmat ovat 

johtaneet siihen, että kuntien eri yksiköissä on edetty 3D-kaupunkimallinnuksen suhteen 

eri menetelmin ja standardein, kun tieto ei ole liikkunut eri yksiköiden välillä. Ohjeis-

tuksen tavoitteena olikin selvittää, mitä kuntien tulisi ottaa huomioon 3D-

kaupunkimallinnuksen organisoinnissa, jotta kaupunkimallikehitys olisi kannattavaa ja 

kestävää pitkällä tähtäimellä.  

Jotta 3D-kaupunkimallinnus olisi Suomen kunnissa kannattavaa ja kestävää pitkällä 

tähtäimellä, tulisi: 

• kuntien hankkia tarvittava 3D-kaupunkimallinnustietotaito, 

• 3D-kaupunkimallinnuksen perustua tarpeista johdettuihin käyttötapauksiin, 

• 3D-kaupunkimallin tuotannon ja ylläpidon perustua standardoituihin tiedonke-

ruu- ja mallinnusprosesseihin, jotka mahdollistavat käyttötapausten mukaisen 

3D-kaupunkimallin tuottamisen vähintään puoliautomaattisesti, 

• 3D-kaupunkimallin ylläpito, hallinnointi ja tiedonsiirto olla suunniteltuna ennen 

3D-kaupunkimallin tuotantoa ja valmis malli tulisi pystyä integroimaan jo ole-

massa oleviin työ- ja palveluprosesseihin. 
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Tietotaidon hankinta on tärkeää, koska Stoter et al. (2011) huomauttavat, että tiedon ja 

ymmärryksen puute päättävissä organisaatiossa on useimmiten suurin 3D-kehitystä hi-

dastuttava tekijä. 3D-kaupunkimallinnuksen taas tulee perustua tarpeista johdettuihin 

käyttötapauksiin, koska käyttötapauksien 3D-kaupunkimallille asettamat vaatimukset 

määrittävät kuinka 3D-kaupunkimallin rakenne ja tiedonsiirto sekä sitä kautta tuotanto, 

ylläpito, validointi ja hallinnointi tulee toteuttaa. (Nagel 2014). 3D-kaupunkimallin tuo-

tanto- ja ylläpitoprosessien taas tulisi olla mahdollisimman automatisoituja, koska kau-

punkimallin tuotanto ja ylläpito ei ole taloudellisesti kannattavaa ja kestävää pitkällä 

tähtäimellä, jos 3D-kaupunkimallia joudutaan tuottamaan suurista kaupunkialueista ma-

nuaalisesti (Döllner et al. 2006b). Työprosessien suunnittelu ja 3D-kaupunkimallin in-

tegrointi jo olemassa oleviin prosesseihin taas on tärkeää, koska ilman kunnollista työ-

prosessien suunnittelua ja integraatiota 3D-kaupunkimallit tahtovat pysyä erillisinä ja 

nopeasti vanhenevina toteutuksina. Tällöin myös 3D-kaupunkimallien laatu, ajantasai-

suus ja kattavuus kärsivät, eikä 3D-kaupunkimallista saatavia hyötyjä saada realisoitua. 

(Döllner et al. 2006b, Nagel 2014). 
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7 Pohdinta 
Tässä luvussa arvioidaan diplomityön tuloksia ja pohditaan kuinka niitä voidaan hyö-

dyntää yleisemmällä tasolla. Luvussa 7.1. arvioidaan diplomityön tutkimusta ja tutki-

mustuloksia. Luvussa 7.2. pohditaan 3D-kaupunkimallinnuksen tulevaisuutta ja jatko-

tutkimusta Suomessa. Luvussa 7.3. pohditaan, kuinka diplomityön tuloksia voidaan 

hyödyntää Suomen kansallisen CityGML-standardin määrittämisessä.  

7.1 Tulosten arviointi 

Diplomityö oli suunnittelutieteellinen tutkimus. Suunnittelutieteellistä tutkimusta arvi-

oidaan sen tuottaman lisäarvon ja hyödyn perusteella (Marchin & Smithin 1995). On 

vaikeaa arvioida diplomityön tuottaman lisäarvon tai hyödyn määrää. Diplomityön tut-

kimusta voi pitää onnistuneena, koska tutkimus vastasi diplomityölle asetettuihin tutki-

muskysymyksiin ja tutkimus tuotti tietoa, joka hyödyttää kuntia 3D-

kaupunkimallinnuksen kehittämisessä. Diplomityön tutkimustulokset auttavat Suomen 

kuntia sekä tuottamaan 3D-kaupunkimalleja pitkällä tähtäimellä kannattavasti ja kestä-

västi että oikaisemaan muutaman vuoden 3D-kaupunkimallikehityksessä hyödyntämällä 

Hollannin ja Saksan kokemuksia.  

Diplomityön tutkimusta voidaan pitää luotettavana, sillä se perustuu tietopohjaan, joka 

on hankittu luotettavista kirjallisuus- ja haastattelulähteistä. Kirjallisuustutkimus perus-

tuu suurimmilta osin alan asiantuntijoiden tieteellisiin artikkeleihin ja haastattelututki-

muksen tulokset perustuvat pitkälti 3D-kaupunkimallinnusalan kansainvälisten asian-

tuntijoiden haastatteluihin. Haastatellut kansainväliset asiantuntijat olivat saksalainen 

Tohtori Claus Nagel (OGC:n CityGML-standardityöryhmän varapuheenjohtaja, Virtual 

City Systems) ja hollantilaiset Linda Van den Brink (Geonovum), Jane Herrmans-van 

Ree (Rotterdamin kaupunki), ja Rick Klooster  (Future Insight). Van den Brink, Herr-

mans-van Ree ja Klooster ovat olleet alusta alkaen mukana Hollannin 3D Pilot -

hankeessa. Herrmans-van Ree ja Klooster omaavat myös käytännön kokemusta Ci-

tyGML-standardiin pohjautuvista 3D-kaupunkimalleista, sillä he vetävät Rotterdamin 

kaupungin CityGML:n perustuvaa 3D-kaupunkimalliprojektia. Lisäksi diplomityötä 

varten haastateltiin muutamia suomalaisia 3D-kaupunkimallinnusasiantuntijoita ja kun-

tia edustajia, jotta 3D-kaupunkimallinnuksen nykytila ja erityishaasteet Suomessa saa-

tiin kartoitettua.  
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7.2 3D-kaupunkimallinnuksen tulevaisuus ja jatkotutkimus 

KM3D-hankkeen johtoryhmälle voi diplomityön perusteella antaa muutamia suosituk-

sia, joiden avulla voisi sekä lisätä 3D-kaupunkimallitietoa että parantaa 3D-

kaupunkimallinnuksen organisointia Suomessa. Suomessa olisi hyvä toteuttaa Hollan-

nin tapaan kaikille toimijoille avoimia 3D-kaupunkimallipilotteja, joiden avulla voitai-

siin tutkia ja kehittää 3D-kaupunkimallityöprosesseja. Pilottien avulla voitaisiin esimer-

kiksi tutkia 2D- ja 3D-paikkatietoinfrastruktuuri toteuttamista, 3D-kaupunkimallin ra-

kennusten ylläpitoa UAV:den ja IFC-mallien avulla ja 3D-kaupunkimallien infrakentei-

den, kuten teiden ja siltojen, tuottamista infrasuunnittelun IM3-tietomallin pohjalta. 

Pilottien avulla voisi myös konkretisoida 3D-kaupunkimallinnuksesta saatavia hyötyjä. 

Kuntaliiton 10-11.1.2015 järjestetyn 3D-kaupunkimalliseminaarin yhteydessä pidetyissä 

työpajoissa, todettiin hollantilaisten vieraiden ja suomalaisten asiantuntijoiden kesken, 

että ongelmana 3D-kaupunkimallinnuksessa on edelleen rahoituksen saaminen, koska 

mallinnuksen konkreettisista taloudellisista hyödyistä ei ole tarkkaa tutkimustietoa. Yh-

deksi ratkaisuksi tähän ongelmaan esitettiin 3D-kaupunkimallipilottia todellisilla aineis-

toilla ja suunnittelutilanteilla. Pilottia ja sen tuloksia tutkimalla voitaisiin selvittää 3D-

kaupunkimallinnuksesta saatavia konkreettisia hyötyjä. Nämä konkreettiset tulokset 

saattaisivat helpottaa 3D-kaupunkimallikehityksen perustelemista ja markkinointia kun-

tien päättäjille.  

Suomessa 3D-kaupunkimallitietoa pystyttäisiin lisäämään tuottamalla näiden pilottien, 

ohjeistuksessa esitettyjen kansainvälisten ohjeiden ja KM3D-hankkeessa syntyneen 

tiedon pohjalta kansallinen ohjeistus ja parhaat tavat 3D-kaupunkimallinnusta varten 

esimerkiksi JHS-suosituksena. 3D-kaupunkimallitietoa pystyisi myös jakamaan järjes-

tämällä lisää 3D-kaupunkimalliseminaarissa järjestetyn 3D-kaupunkimallityöpajan kal-

taisia tapahtumia. Esimerkiksi Helsingin 3D-kaupunkitietomalliprojektissa syntyvää 

tietotaitoa ja kokemusta olisi hyvä jakaa eteenpäin työpajojen muodossa. Suomen 3D-

kaupunkimallikehityksen kannalta on myös tärkeää KM3D-hankkeessa syntyneen ver-

koston ylläpito ja laajennus.  

3D-kaupunkimallinnukseen liittyy myös useita avoimia juridisia kysymyksiä, kuten: 

Kuka on vastuussa 3D-kaupunkimallin paikkaansa pitävyydestä? ja Kuka omistaa 3D-

kaupunkimallin? Erityisesti 3D-kaupunkimalliin kohdistuvat vastuukysymykset tulisivat 

olla selvitettynä ennen kuin mallia voidaan käyttää hyväksi, esimerkiksi suunnittelun 
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lähtöaineistona tai muissa palveluissa. Esimerkiksi tulisi olla selvillä, kuka ottaa vas-

tuun, jos suunnittelussa tai muussa toiminnossa tapahtuu virhe, joka johtuu lähtöaineis-

tona toimineen 3D-kaupunkimallin virheestä. Jotta vastuukysymykset pystyttäisiin rat-

kaisemaan, tulisi 3D-kaupunkimallille määritellä myös eri käyttötarkoituksia varten 

laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset tarvitaan, jotta tiedettäisiin, että minkälainen 3D-

kaupunkimalli soveltuu esimerkiksi suunnittelun lähtöaineistoksi. KM3D-hankkeessa 

olisikin hyvä tutkia, juridisten kysymyksien ohessa, mitkä ovat 3D-kaupunkimallilta 

vaadittavat laatuvaatimukset eri käyttötarkoituksissa, ja pohtia voitaisiinko esimerkiksi 

asemakaavan pohjakartalle asetettuja laatuvaatimuksia soveltaa myös 3D-

kaupunkimallille. 

KM3D-hankkeessa olisi hyvä pohtia, olisiko myös Suomessa tarve valtakunnalliselle 

3D-referenssiaineistolle ja 3D-datan tarjouspyyntö- ja tuottamisohjeistukselle. Hollan-

nin 3D Pilot –hankkeen ensimmäisessä vaiheessa todettiin, että referenssiaineistoa tarvi-

taan 3D-kaupunkimallien viittaamiseen maailman virtuaalimalliin, ja luomaan perustaa 

3D-suunnittelulle, kaavoitukselle ja johtamiselle (Stoter et al. 2011). Pilotin toisessa 

vaiheessa taas tuotettiin IMGeo-standardin mukaisen 3D-datan tarjouspyyntö- ja tuot-

tamisohjeistus (Van den Brink et al. 2015). 

Suomessa tulisi pohtia myös tulisiko osallistua CityGML:n kehittämiseen. CityGML on 

avoimen standardin ohessa myös avoin kehitysprosessi, johon OGC:n jäsenillä on oike-

us osallistua (Nagel 2014). Osallistumalla CityGML:n kehitysprosessiin on mahdollista 

vaikuttaa CityGML-standardin seuraavaan version kehitykseen tuomalla omia tarpeita 

esille. Tätä kautta olisi mahdollisesti saada omia tarpeitaan ja ominaisuuksia mukaan 

CityGML:n seuraavaan versioon. 

7.3 Suomen kansallinen standardi 

Kuntaliiton KM3D-hankkeessa on pohdittu CityGML:n ADE-laajennuksena toteutetta-

van kansallisen standardin tarpeellisuutta. Tällä hetkellä perusCityGML-standardin te-

maattisten moduulien luokat eivät mahdollista koko kantakartan tietosisällön saamista 

3D-kaupunkimalliin. Kansallisen ADE-laajennuksen pohjana voisi käyttää Kun-

taGML:ssä määritettyä kantakartan XML-skeemaa, jossa on määritetty kantakartan ra-

kenne KuntaGML-tiedonsiirtoon.  

Suomiston (2014c) ja Nagelin (2014) mukaan mahdollisen kansallisen ADE-

laajennuksena toteutettavan standardin kehittämisen tarpeellisuutta tulee kuitenkin har-
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kita tarkkaan. He molemmat uskovatkin, että Suomessa olisi parempi aloittaa Ci-

tyGML:ään perustuva 3D-kaupunkimallinnus CityGML:n perusominaisuuksien pohjalta 

ja kehittää oma standardi vasta, kun kaupunkimallinnuksen tarpeet ovat todella selvillä. 

Kansallista standardia kehittäessä tulee myös seurata kansainvälistä ADE-kehitystä, 

sillä on turhaa kehittää CityGML:n ADE-laajennusta, jos se on jo toteutettu muualla. 

CityGML:n avoimuus mahdollistaa, että muualla kehitetyt ADE-laajennukset voidaan 

ottaa käyttöön myös Suomessa. Suomiston (2014) mielestä Suomen kansallisen Ci-

tyGML-standardin määrittelyyn tulisi perustaa yhteistyöryhmä, joka selvittäisi tarkasti, 

mitä kehitystä maailmalla tapahtuu ja mitkä ovat Suomen tarpeet.  

Kansallisen standardin suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös, että CityGML-

standardia on mahdollista laajentaa myös CityGML-standardin sisältämän geneeristen 

kohteet ja attribuutit -ominaisuuden avulla (OGC 2012a). Nagelin (2014) uskoo, että 

geneeriset kohteet ja attribuutit ovat useimmissa tapauksissa riittävä menetelmä laajen-

tamaan perus CityGML-standardia 3D-kaupunkimallinnuksen tarpeisiin, vaikka Hol-

lannin 3D Pilot -hankkeen tulokset osoittivat, että CityGML on sellaisenaan liian yleis-

piirteinen Hollannin kansallisia tarkoituksia varten (Zlatanova et al. 2012). Lisäksi Na-

gel (2014) huomauttaa, että ADE-laajennuksen käyttö ja hyödyntäminen käytännössä 

on tällä hetkellä hankalaa, sillä ADE-laajennusta tukevia ohjelmistoja on markkinoilla 

tällä hetkellä vielä vähän. Ohjelmistotuki on kuitenkin Nagelin (2014) mukaan lisään-

tymässä ja hän uskookin, että 2-3 vuoden päästä markkinat ovat valmiita ADE:n käyt-

töön.  

Diplomityön tutkimuksen perusteella Suomessa olisi hyvä lähteä liikkeelle perus Ci-

tyGML-standardilla ja laajentaa sitä tarpeen mukaan geneeristen kohteiden ja attribuut-

tien avulla. Mahdollisen kansallisen CityGML-standardin kehittämistä varten kannattai-

si KM3D-hankkeessa perustaa työryhmä, joka selvittäisi sekä Suomen kansalliset 3D-

kaupunkimallinnustarpeet, että onko kansallinen CityGML:n ADE-laajennuksena toteu-

tettava standardi todella tarpeellinen Suomessa. Kansallisen CityGML-standardin kehit-

tämisessä tulisi ottaa myös huomioon diplomityön haastatteluiden ja Kuntaliiton 3D-

kaupunkimallikuntakyselyn osoittamat 3D-kaupunkimallin pääkäyttötapaukset ja niiden 

asettamat vaatimukset 3D-kaupunkimallin rakenteelle. Suomen kansallisia 3D-

kaupunkimallinnustarpeita voisi tutkia esimerkiksi toteuttamalla pilotteja. Lisäksi työ-

ryhmän tulisi tutkia kansainvälistä ADE-laajennus- ja ADE-ohjelmistokehitystä, jotta ei 
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tehtäisi turhaa kehitystyötä ja tiedettäisiin milloin ohjelmistomarkkinat ovat valmiita 

ADE-laajennuksille.  
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