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1. Johdanto
Rakennukset ja rakennelmat -teeman tietomalli määrittelee, miten rakennuksia ja rakennelmia mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa (KMTK).
Tietomalli pohjautuu JHS 210 -suositukseen, jota on kehitetty yhteistyössä aiheeseen liittyvien sidosryhmien kanssa. JHS 210 -suositus on avoimesti saatavilla osoitteessa:
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/jhs-suositukset/jhs-210-paikkatiedon-mallintaminen-rakennukset-ja-rakennelmat
Tässä KMTK-tietomallissa on eroavaisuuksia JHS 210 -suositukseen. Tärkeimpiä eroja ovat seuraavat:
- Rakennus-kohdeluokalla on vähemmän ominaisuustietoja.
o Rakennusrekisterissä ylläpidettävät ominaisuustiedot on jätetty pois tästä tietomallista.
Nämä ominaisuustiedot voidaan liittää kohteelle tunnusyhteydellä.
- Osa JHS 210 -suositukseen sisältyvistä kohdeluokista on toistaiseksi jätetty toistaiseksi pois tästä
tietomallista. Lisäksi kohdeluokkien aliluokkia on karsittu. Joitakin aliluokkia on myös lisätty.
Tietomalli kuvaa lähitulevaisuuden tavoitetilannetta, ja sen mukainen toteutus KMTK:ssa etenee kohdeluokittain. Joidenkin kohdeluokkien mukaista tietoa ei ole tällä hetkellä saatavissa tai tiedot eivät ole
täysin tietomallin mukaisia.
Dokumentin luvussa 2 esitellään rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmä kokonaisuutena sekä kaikkia kohdeluokkia koskevat yhteiset periaatteet. Tietomallin UML-kaavio on liitteenä.
Luvuissa 3–18 kuvataan teeman kohdeluokat. Yksittäisestä kohdeluokasta kuvataan:
•

määritelmä

•

valintakriteerit

•

koostuminen alikohteista

•

geometrioiden muodostaminen

•

kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot

•

yhteydet muihin kohteisiin.

Tässä tietomallissa esitetyn lisäksi kohdeluokka voi periä ominaisuustiedot, jotka on kuvattu dokumentissa ”KMTK Tietomalli Yhteiset ominaisuustiedot”. Periytyminen on kuvattu UML-kaaviossa Liite
1:ssä. Kohdeluokkien ominaisuuksien arvojoukoissa käytettävät koodit julkaistaan Maanmittauslaitoksen luettelopalvelussa.
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2. Rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmä
Rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmän kohdeluokat:
•

Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat

•

Abstrakti kohdeluokka: Geometria

•

Rakennus
o Rakennuksen osa
o Rakennuksen varuste

•

Aita
o Aidan osa
o Portti

•

Allas

•

Laituri

•

Piippu

•

Pylväs

•

Masto

•

Torni

•

Pato

•

Muu rakennelma
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3. Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat
3.1. Määritelmä
Abstrakti kohdeluokka. Kohdeluokalla ei ole ilmentymiä reaalimaailmassa. Kohdeluokan kohteita ei voi
tallentaa paikkatietokohteina.
Kohdeluokan tarkoituksena on koota tässä tietomallissa useita kohdeluokkia koskevat valintakriteerit,
geometrian muodostamisperiaatteet ja ominaisuustiedot yhteen, jotta niitä ei tarvitse toistaa erikseen
usean kohdeluokan kohdalla. Kohdeluokan periytyminen kohderyhmän muille kohdeluokille on esitetty
UML-kaaviona Liite 1:ssä.

3.2. Valintakriteerit
Seuraavat valintakriteerit ovat yhteisiä kaikille Rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmän kohdeluokille. Jos yhteiset ja kohdeluokkakohtaiset valintakriteerit ovat ristiriidassa, yhteiset valintakriteerit
kumoavat kohdeluokkakohtaiset valintakriteerit.
Poissulkevat valintakriteerit:
- Väliaikaiseksi rakennettuja kohteita ei tallenneta. Tallennettavan kohteen oletettu olemassaoloaika
on vähintään yksi vuosi.
Mukaan ottavat valintakriteerit (kumoavat päällekkäisyystilanteissa poissulkevat valintakriteerit):
- Tallennetaan yleisessä käytössä olevat kohteet, joiden käyttöaste on erityisen merkittävä.
- Tallennetaan vähintään 30 metriä korkeat tai muuten lentoesteiksi luettavat kohteet.
- Tallennetaan kulttuurihistoriallisesti erityisen merkittävät kohteet.
- Tallennetaan kohteet, jotka ovat maamerkkejä eli kohteita, jotka ovat ympäristössään erityisen selvästi erottuvia, ja joita voidaan käyttää apuna paikanmäärityksessä.

3.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

3.4. Geometria
Kohdeluokalla ei ole geometriaa.

3.5. Ominaisuustiedot
Taulukko 1. Abstraktin Rakennukset ja rakennelmat -kohdeluokan Elinkaaren tila -ominaisuustieto.
Elinkaaren tila
Määritelmä: Reaalimaailman kohteen elinkaaren tila.
Tyyppi: Luettelo
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Sallitut arvot:

Määritelmät:

Suunnitteilla

Reaalimaailman kohde, joka on virallisesti suunniteltu rakennettavaksi, ja jonka rakentamista ei ole vielä virallisesti aloitettu. Esim.
rakennus, jolle on haettu rakennuslupaa.

Rakenteilla

Reaalimaailman kohde, jonka rakentaminen on virallisesti aloitettu.
Esim. rakennus, johon liittyvä rakennuslupa on saanut lainvoiman.

Käytössä

Reaalimaailman kohde, jonka rakennustyöt on virallisesti saatu
valmiiksi. Esim. rakennus, joka on hyväksytty käyttöön loppukatselmuksessa.

Poissa käytöstä

Reaalimaailman kohde, joka on viranomaisen toimesta poistettu
käytöstä esim. turvallisuussyistä.

Purettavana

Reaalimaailman kohde, joka on virallisesti purettavana.

Ei tiedossa

Elinkaaren tila ei ole tiedossa.

Taulukko 2. Abstraktin Rakennukset ja rakennelmat -kohdeluokan Absoluuttinen korkeus -ominaisuustieto.
Absoluuttinen korkeus
Määritelmä: Kohteen tai kohteen osan korkeimman kohdan absoluuttinen korkeus N2000-korkeusjärjestelmässä. Yksikkö metri. Huomattavan pitkille, absoluuttiselta korkeudeltaan vaihteleville kohteille, kuten rinteissä oleville aidoille, ei tallenneta absoluuttista korkeutta.
Tyyppi: Desimaaliluku

Taulukko 3. Abstraktin Rakennukset ja rakennelmat -kohdeluokan Suhteellinen korkeus -ominaisuustieto.
Suhteellinen korkeus
Määritelmä: Kohteen tai kohteen osan korkeimman kohdan etäisyys maanpinnasta. Yksikkö metri.
Tyyppi: Desimaaliluku

Taulukko 4. Abstraktin Rakennukset ja rakennelmat -kohdeluokan Suhde maanpintaan-ominaisuustieto.
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Suhde maanpintaan
Määritelmä: Tämän ominaisuustiedon avulla määritellään, onko kohde maanpinnalla, pinnan alla vai
pinnan yllä. Ominaisuustietoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun tarkastellaan sellaisia paikkatietokohteita, joiden geometriat sijoittuvat maanpinnalle, vaikka reaalimaailmassa kohde olisi maanpinnan
yläpuolella tai alapuolella.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Pinnalla

Kohde leikkaa maanpinnan.

Pinnan alla

Kohde on kokonaan pinnan alla.

Pinnan yllä

Kohde on kokonaan pinnan yllä.

Ei tiedossa

Suhde maanpintaan ei ole tiedossa.

Taulukko 5. Abstraktin Rakennukset ja rakennelmat -kohdeluokan Lentoeste-ominaisuustieto.
Lentoeste
Määritelmä: Tieto siitä, onko kohde lentoeste. Kohde tulee määritellä lentoesteeksi EUROCONTROL Terrain and Obstacle Data Manual Edition 2.1 -dokumentin perusteella (ISBN: 978-2-87497079-5). Kohteen määrittelyyn lentoesteeksi vaikuttavat mm. kohteen etäisyys kiitoradasta, kohteen
suhteellinen korkeus ja maanpinnan korkeus.
Tyyppi: Boolean
Sallitut arvot:

Määritelmät:

True

Kyllä

False

Ei

Null

Ei tiedossa

3.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmän kohteilla voi olla tunnusyhteys seuraaviin kohteisiin:
- Paikannimirekisterin Paikka-kohde
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- Maastotietokannan Selite-kohde
- Osoitetietojärjestelmän Osoite-kohde

4. Abstrakti kohdeluokka: Geometria
4.1. Määritelmä
Abstrakti kohdeluokka. Kohdeluokalla ei ole ilmentymiä reaalimaailmassa. Kohdeluokan kohteita ei voi
tallentaa paikkatietokohteina.
Kohdeluokan tarkoituksena on koota tässä tietomallissa kaikkia kohdeluokkia koskevat geometrian
muodostamisperiaatteet ja geometrioiden ominaisuustiedot yhteen, jotta niitä ei tarvitse toistaa erikseen
jokaisen kohdeluokan kohdalla. Geometrioiden muodostamisperiaatteet ja ominaisuustiedot periytyvät
kaikille Rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmän kohdeluokille ja niiden geometrioille (Liite 1).

4.2. Valintakriteerit
Kohdeluokalla ei ole valintakriteereitä.

4.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

4.4. Geometria
Seuraavat geometrioiden muodostamisohjeet ovat yhteisiä kaikille Rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmän kohdeluokille. Jos yhteiset ja kohdeluokkakohtaiset geometrioiden muodostamistavat ovat
ristiriidassa, kohdeluokkakohtaiset geometrioiden muodostamisohjeet kumoavat yhteiset geometrioiden
muodostamisohjeet.

2,5D-geometriat
2,5D-geometrioita ovat piste-, murtoviiva- ja pintageometriat. Termillä 2,5D tarkoitetaan tässä sitä, että
2D-geometrialle voidaan tallentaa korkeustasoa kuvaava z-koordinaatti. Murtoviiva- ja pintageometriat
voivat olla reaalimaailman kohdetta vastaavalla tavalla kaltevia. Geometrialla ei kuitenkaan voi olla tilavuutta tai päällekkäisiä pintoja. Toisin sanoen jokaisella xy-tason sijainnilla voi olla vain yksi z-arvo.
Piste-geometrialla on vain yksi x-, y-, ja z-koordinaatti. Piste tallennetaan reaalimaailman kohteen keskipisteeseen maanpinnan korkeuteen. Pisteelle voidaan tallentaa ominaisuustietona suunta pohjoisesta
myötäpäivään. Suuntaa käytetään esimerkiksi symbolien orientoimisessa.
Murtoviiva-geometriat ovat pisteistä ja niitä yhdistävistä viivoista muodostuvia viivaketjuja. Murtoviivojen
avulla voidaan mallintaa sekä suoria että kaarevia kohteita. Viiva ei kuitenkaan voi olla kaareva, vaan
se muodostuu riittävän lyhyistä suorista viivoista ketjuna. Murtoviiva tallennetaan pääsääntöisesti reaalimaailman kohteen keskilinjaan. Joissakin tapauksissa murtoviiva voidaan tallentaa myös reaalimaailman aluemaisen kohteen reunan mukaisesti. Jos murtoviivalla mallinnetaan reaalimaailman aluemaisen
kohteen reunaa, on alue murtoviivan tallennussuuntaan nähden oikealla, eli murtoviiva kiertää aluetta
myötäpäivään.
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Pinta-geometriat eli aluemaiset geometriat muodostuvat sulkeutuvasta murtoviivasta, jonka kaikki
osaviivat ovat samalla tasolla. Pinta-geometrian ulkoreunalla murtoviiva muodostetaan myötäpäivään,
eli mallinnettava kohde on murtoviivan piirtosuuntaan nähden oikealla. Mahdollisella sisäreunalla eli
aukoissa tai saarissa murtoviiva muodostetaan vastapäivään. Taso voi olla vaakatasossa tai kalteva.
Pinta ei voi olla kaareva. Reaalimaailman kohteiden kaarevia pintoja mallinnetaan pienemmistä pinnoista muodostuvina kokonaisuuksina. Reaalimaailman kohteiden kiertyviä pintoja mallinnetaan kolmioista muodostuvina kokonaisuuksina.
Toisissaan kiinni olevia reaalimaailman kohteita vastaavien paikkatietokohteiden Pinta-geometriat ovat
vierekkäin siten, että niillä on päällekkäiset reunaviivat. Pinta-geometriat eivät pääsääntöisesti leikkaa
toisiaan. Leikkaus on kuitenkin mahdollista ja sallittua. Geometriat leikkaavat, jos reaalimaailmassa
päällekkäin olevat kohteet mallinnetaan maanpinnan korkeuteen. Kohteille voidaan tallentaa ominaisuustietona Suhde maanpintaan (pinnalla, pinnan alla tai pinnan yllä).

3D-geometriat
3D-geometriat ovat sulkeutuvia kappaleita tai useammasta sulkeutuvasta kappaleesta muodostuvia kokonaisuuksia. Kappaleet muodostuvat pinnoista. Pinta-geometrioiden muodostamissäännöt ovat päteviä myös 3D-geometrioissa. Pintojen normaalit osoittavat kohteesta ulospäin. Myös reaalimaailman
avoimet kohteet mallinnetaan sulkeutuvina kappaleina. Paikkatietokohteella voi olla kolme eri 3D-geometriaa eri yksityiskohtaisuustasoilla. Geometrioiden niminä käytetään yksityiskohtaisuustaso-termin
englanninkielisen vastineen Level of Detail lyhenteitä: LoD1, LoD2 ja LoD3. LoD3 -geometria on näistä
yksityiskohtaisin. Tähän tietomalliin sisällytetään toistaiseksi vain LoD2-geometria.
Toisissaan kiinni olevia reaalimaailman kohteita vastaavien paikkatietokohteiden 3D-geometriat ovat
kiinni toisissaan siten, että niillä on päällekkäiset reunapinnat. 3D-geometriat eivät leikkaa toisia 3Dgeometrioita.

4.5. Geometrioiden ominaisuustiedot
Taulukko 6. Abstraktin Geometria-kohdeluokan Muodostamismenetelmä-ominaisuustieto.
Muodostamismenetelmä
Määritelmä: Tapa, jolla geometria on tuotettu.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Mitattu

Geometrian mittaaminen esimerkiksi takymetrilla tai laserkeilaamalla.

Muodostettu keinotekoisesti

Esimerkiksi 2,5D-geometrian muodostaminen sijaintipisteen ja
kohteelle tyypillisen halkaisijan perusteella tai 3D-geometrian

Tietomalli
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muodostaminen 2,5D-geometrian ja korkeuden tai kerrosluvun perusteella.
Muodostettu suunnitelmamallista tai as-built-mallista

Geometrian muodostaminen yleistämällä esimerkiksi rakennuslupamenettelyssä tuotetusta suunnitelmamallista.

Muu

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton muodostamismenetelmä.

Ei tiedossa

Muodostamismenetelmä ei ole tiedossa.

Taulukko 7. Abstraktin Geometria-kohdeluokan Tietolähde-ominaisuustieto.
Tietolähde
Määritelmä: Paikkatietokohteen geometrian tietolähde.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Organisaatio 1
Organisaatio 2
Organisaatio 3

Taulukko 8. Abstraktin Geometria-kohdeluokan Tarkkuus-ominaisuustieto.
Tarkkuus
Määritelmä: Geometrian neliökeskivirhe (root mean square error), jolla tarkoitetaan mittaushetken
aikaista tavoitteellista tarkkuutta. Kyseessä on tarkkuus XY-tasossa. Korkeustarkkuutta ei tallenneta.
Tyyppi: Desimaaliluku

Taulukko 9. Abstraktin Geometria-kohdeluokan Suunta-ominaisuustieto.
Suunta
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Määritelmä: Pistegeometrioille tarvittaessa tallennettava suunta asteina pohjoisesta myötäpäivään.
Suunta-arvon käyttötarkoituksena on symbolien orientointi.
Tyyppi: Kokonaisluku

5. Rakennus
5.1. Määritelmä
Huomattava rakennettu tila, joka mahdollistaa jonkin toiminnan harjoittamisen (esim. asuminen tai liiketoiminta). Rakennus on huomattavan suuri, ja sen valmistuminen on edellyttänyt huomattavaa,
yleensä viranomaisen valvomaa rakennustyötä. Rakennus voi leikata maanpinnan tai sijaita kokonaan
maanpinnan ylä- tai alapuolella.

5.2. Valintakriteerit
Tallennetaan pohjapinta-alaltaan vähintään 10 m² suuruiset rakennukset.
Lisäksi kohderyhmän yhteiset valintakriteerit (Luku 3.2.).
Rakennus tallennetaan Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste -kohteina. Valintakriteerit kohdistuvat kuitenkin reaalimaailman rakennukseen kokonaisuutena. Esimerkiksi vähimmäispinta-alan valintakriteeri täyttyy, jos rakennuksen osat ja varusteet ovat yhdessä pinta-alaltaan vähintään 10 m².

5.2.1. Rakennus vai rakennelma?
Jos kohteen luokitustieto saadaan kunnasta tai Väestötietojärjestelmästä:
- Jos kohde on kunnassa luokiteltu rakennukseksi, se luokitellaan rakennukseksi myös KMTK:ssa.
- Jos kohde on kunnassa luokiteltu muuksi kuin rakennukseksi, sitä ei luokitella rakennukseksi
KMTK:ssa.
Jos kohteen luokitustietoa ei saada kunnasta tai Väestötietojärjestelmästä:
- Jos kartoitettava kohde näyttää ilmakuvissa olevan rakennus, kohde luokitellaan KMTK:ssa rakennukseksi, vaikka luokituksen oikeellisuus ei olisi täysin varma.

5.3. Koostuminen alikohteista
Rakennus koostuu Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste -kohteista.
Yleistapauksessa Rakennus-kohde koostuu yhdestä Rakennuksen osa -kohteesta ja mahdollisista rakennuksen varuste -kohteista. Yleistapaukseen kuuluu suurin osa kaikista rakennuksista. Yleistapauksessa rakennusta ei ole tarvetta jakaa useampaan osaan, koska se on ominaisuustiedoiltaan homogeeninen. Esimerkiksi:
- Korkeuserot eri puolilla rakennusta ovat pieniä.
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- Rakennus on kokonaan maan pinnalla.
Erityistapauksessa Rakennus-kohde koostuu vähintään kahdesta Rakennuksen osa -kohteesta ja mahdollisista Rakennuksen varuste -kohteista. Erityistapauksessa on tarve jakaa rakennus useampaan
osaan, koska se on ominaisuustiedoiltaan epähomogeeninen. Esimerkiksi:
- Rakennuksessa on vähintään kaksi osaa, jotka erottuvat toisistaan korkeutensa vuoksi (Absoluuttinen korkeus- ja Suhteellinen korkeus -ominaisuustieto). Erottelu korkeuseron perusteella tehdään
vain, jos korkeusero on huomattavan suuri.
- Rakennuksessa on vähintään kaksi huomattavan suurta osaa, jotka sijaitsevat eri tasoilla suhteessa maanpintaan (Suhde maanpintaan -ominaisuustieto).
o Esimerkiksi rakennuksessa on yksi osa, joka sijaitsee maanpinnalla, ja vähintään yksi osa,
joka sijaitsee maanpinnan yläpuolella tai alapuolella.
o Esimerkiksi rakennuksessa on huomattava kivijalkalinjan ulkopuolelle ilmassa ulottuva osa.
Huom! Rakennusta ei jaeta osiin pelkän visuaalisen ilmeen vuoksi. Rakennus jaetaan osiin, jotta osien
ominaisuustietoihin voidaan tallentaa toisistaan poikkeavia arvoja. Rakennusta ei jaeta osiin, jos osien
ominaisuustietoihin ei ole saatavilla toisistaan poikkeavia arvoja. Lisäksi turhan yksityiskohtaista osiin
jakamista on syytä välttää.

5.4. Geometria
Rakennus-kohteelle ei tallenneta geometriaa. Geometriat tallennetaan Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste -kohteille. Rakennus-kohteille voidaan tarvittaessa muodostaa geometria automaattisesti Rakennuksen osien ja Rakennuksen varusteiden geometrioista.

5.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Rakennus-kohteella on vain yksi kohdeluokkakohtainen ominaisuustieto, joka on Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus. Tämä ominaisuustieto tallennetaan, jos KMTK:n Rakennus-kohteelle on
olemassa vastinrakennustieto Väestötietojärjestelmässä. Kunnan rakennusvalvonnassa tuotetut ominaisuustiedot voidaan tarvittaessa hakea tunnusyhteydellä Väestötietojärjestelmästä tai kunnan järjestelmästä.

Taulukko 10. Rakennus-kohdeluokan Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus -ominaisuustieto.
Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus
Määritelmä: Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmän pysyvä rakennustunnus.
Tyyppi: Merkkijono
Tämän lisäksi Rakennus-kohteella on vähintään yksi Rakennuksen osa -kohde, joka voi kuvata koko
rakennusta tai jotain osaa rakennuksesta. Rakennuksen osille voidaan tallentaa yksityiskohtaisempaa
tietoa rakennuksesta. Rakennusten osien ominaisuustiedot eivät tyypillisesti synny rakennusvalvonnassa vaan joko kunnan tai Maanmittauslaitoksen mittaustoiminnassa. KMTK:n tuotteisiin voidaan valita
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kumpi tahansa ominaisuustietolähde: tunnusyhteydellä kunnan rakennusvalvonnassa tuotetut rakennuksen ominaisuustiedot tai mittaustoiminnassa tuotetut rakennusten osien ominaisuustiedot.

5.6. Yhteydet muihin kohteisiin
-

Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).
Samaan rakennukseen kuuluvat Rakennuksen osa -kohteet
Samaan rakennukseen kuuluvat Rakennuksen varuste -kohteet
Väestötietojärjestelmän Rakennus-kohde
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6. Rakennuksen osa
6.1. Määritelmä
Rakennuksen osa voi olla kokonainen rakennus tai osa rakennusta. Katso rakennuksen määritelmä.

6.2. Valintakriteerit
Rakennuksen osa -kohdeluokalla ei ole erikseen valintakriteereitä. Katso Rakennus-kohdeluokan valintakriteerit.

6.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

6.4. Geometria
Pinta-geometria
Rakennuksen osa -kohteen Pinta-geometriat tallennetaan seuraavasti (Rakennusten varusteilla on erilliset geometriat, jotka on kuvattu luvussa 7):
Pintojen reunaviiva:
- Tallennetaan rakennuksen ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.
Pintojen korkeus:
- Kaikkien samaan Rakennus-kohteeseen kuuluvien Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste kohteiden geometriat tallennetaan vaakatasoisina pintoina samaan korkeustasoon, joka on alin
korkeus maanpinnan leikkauksessa.
- Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste -kohteiden geometriat voivat leikata toisiaan tai olla kokonaan päällekkäin, jos kohteille on tallennettu eri arvot Suhde maanpintaan -ominaisuustietoon.
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Kuva 1. Pinta-geometrian mallinnus. Rakennuksen osa -kohteen geometria keltaisella ja kahden Rakennuksen varuste -kohteen geometriat valkoisella. Nämä kaikki kuuluvat samaan rakennukseen ja
tallennetaan vaakatasoisina pintoina samaan korkeustasoon.

LoD1-geometria
LoD1-yksityiskohtaisuustasolla rakennus mallinnetaan laatikkomallina suurimpien ulottuvuuksien mukaisesti. Kaarevia pintoja oikaistaan komposiittipinnoilla vain ympyrän muotoisissa rakennuksissa. Rakennuksen osa -kohteen LoD1-geometria tallennetaan seuraavasti (Rakennusten varusteille ei tallenneta LoD1-geometrioita):
Sivupinnat:
- Tallennetaan pystysuorina pintoina
- Tallennetaan rakennuksen ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.
Yläpinnat:
- Tallennetaan vaakatasoisina pintoina Rakennuksen osa -kohteen korkeimpaan kohtaan.
Alapinnat:
- Tallennetaan vaakatasoisina pintoina.
- Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
o Ensisijaisesti reaalimaailman rakennuksen mukaiseen alimpaan korkeuteen.
o Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.
- Maanpinnan yläpuolella olevat alapinnat, esim. erkkereissä, voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
o Ensisijaisesti reaalimaailman rakennuksen mukaiseen alimpaan korkeuteen.
o Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.
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Kuva 2. Pintojen vaihtoehtoiset muodot ja ulottuvuudet LoD1-geometriassa.

Kuva 3. Maanpinnan yläpuolisten osien pintojen vaihtoehtoiset muodot ja ulottuvuudet LoD1-geometriassa.
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LoD2-geometria
LoD2-yksityiskohtaisuustasolla rakennus mallinnetaan kattomuodolla, mutta ilman pieniä yksityiskohtia.
Pintoihin sisältyy tieto siitä, mistä reaalimaailman pinnasta on kyse. Pinta voi olla esimerkiksi katto tai
seinä. Pintoihin voidaan liittää tekstuurit. Rakennuksen osa -kohteen LoD2-geometria tallennetaan seuraavasti (Rakennusten varusteille tallennetaan LoD2-geometriat Luvussa 7 esitetyllä tavalla.):
Sivupinnat:
- Tallennetaan pystysuorina tai kaltevina pintoina tai komposiittipintoina.
- Pystysuorat pinnat tallennetaan rakennuksen ulkolaidoilla uloimman ulkoseinäpinnan mukaisesti.
- Rakennuksen seinien varusteet, kuten parvekkeet, voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta lähtötiedosta:
o Ensisijaisesti Rakennuksen varuste -kohteen geometriana (Luku 7).
o Toissijaisesti osana Rakennuksen osa -kohteen geometriaa (sisällytettynä ulkoseinien
muotoon).
Yläpinnat:
- Kattopinta tallennetaan sen todellisen muodon mukaisesti.
- Räystäs, eli seinälinjan ylittävä osa katosta, tallennetaan osana Rakennuksen osa -kohteen geometriaa, tarkemmin sanottuna osana kattopintaa, kuitenkin muusta kattopinnasta eroteltuna. Räystäs voidaan mallintaa (harkinnan mukaan), jos sen ulottuvuus ulkoseinäpinnasta on vähintään 0,1
metriä. Räystäs mallinnetaan kappaleena, jos se on paksuudeltaan vähintään 0,5 metriä, muuten
pintana. Katokseksi tarkoitettu katon osa (laaja räystäs) tallennetaan Rakennuksen varuste -kohteen geometriana.
- Katon varusteet, kuten savupiiput ja kattolyhdyt, voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla
riippuen saatavilla olevasta lähtötiedosta:
o Ensisijaisesti Rakennuksen varuste -kohteen geometriana (Luku 7).
o Toissijaisesti osana Rakennuksen osa -kohteen geometriaa (sisällytettynä katon muotoon).
Alapinnat:
- Voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
o Ensisijaisesti todellisen muodon mukaisesti.
o Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.
- Maanpinnan yläpuolella olevat alapinnat, esim. erkkereissä, voidaan tallentaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla riippuen saatavilla olevasta tiedosta:
o Ensisijaisesti todellisen muodon mukaisesti.
o Toissijaisesti alimpaan korkeuteen maanpinnan leikkauksessa.
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Kuva 4. Pintojen vaihtoehtoiset muodot ja ulottuvuudet LoD2-geometriassa.

Kuva 5. Maanpinnan yläpuolisten osien pintojen vaihtoehtoiset muodot ja ulottuvuudet LoD2-geometriassa.

Tietomalli

21 (55)

Kuva 6. LoD2-geometriassa rakennuksen varusteet tallennetaan ensisijaisesti Rakennuksen varuste kohteina (valkoisella), joilla on omat geometriansa, ja toissijaisesti osana Rakennuksen osa -kohteen
geometriaa (keltaisella).
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Kuva 7. Rakennuksen osa- ja Rakennuksen varuste -kohteiden LoD2-geometrioihin voi sisältyä räystäät. Rakennuksen varuste -kohteilla, kuten katoksilla ja pilareilla, voi olla LoD2-geometria. Katokset
voidaan mallintaa kappaleena tai pintana.

6.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 11. Rakennuksen osa -kohdeluokan Käyttötarkoitus-ominaisuustieto.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Rakennuksen osan pääasiallinen käyttötarkoitus, joka on tulkittu kartoitusprosessissa,
esim. MML:n ilmakuvaukseen perustuvassa kartoituksessa. Luokitus on vuoden 2018 rakennusluokitus yleisimmällä tasolla (https://www.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus/). Arvot voivat poiketa Rakennus-kohteisiin tunnusyhteydellä liitettyjen rakennustietojen arvoista.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:
Asuinrakennus

Määritelmät: katso osoite https://www.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus/
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Vapaa-ajan asuinrakennus
Liikerakennus
Toimistorakennus
Liikenteen rakennus
Hoitoalan rakennus
Kokoontumisrakennus
Opetusrakennus
Teollisuustoiminnan tai kaivannaistoiminnan rakennus
Energianhuoltorakennus
Yhdyskuntatekniikan rakennus
Varastorakennus
Pelastustoimen rakennus
Maatalousrakennus tai eläinsuoja
Muu rakennus
Ei tiedossa

Taulukko 12. Rakennuksen osa -kohdeluokan Käyttötarkoituksen tarkenne -ominaisuustieto.
Käyttötarkoituksen tarkenne
Määritelmä: Rakennusluokitusta tarkempi kuvaus rakennuksen käyttötarkoituksesta.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:
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Autiotupa
Kappeli
Kirkko
Moskeija
Synagoga
Temppeli
Kellotapuli
Tuulivoimala
Vesitorni

Taulukko 13. Rakennuksen osa -kohdeluokan Kerrosluku maan päällä -ominaisuustieto.
Kerrosluku maan päällä
Määritelmä: Rakennuksen kerrosluku, joka on tulkittu MML:n ilmakuvaukseen perustuvassa kartoituksessa. Arvot voivat poiketa rakennusrekisterin virallisista arvoista.
Tyyppi: Kokonaisluku

6.6. Yhteydet muihin kohteisiin
- Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).
- Rakennus-kohde

7. Rakennuksen varuste
7.1. Määritelmä
Rakennukseen kiinteästi liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva rakenne, rakennelma, laite tai uloke.

7.2. Valintakriteerit
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Rakennuksen varuste -kohdeluokalla ei ole erikseen valintakriteereitä. Katso Rakennus-kohdeluokan
valintakriteerit.

7.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

7.4. Geometria
Pinta-geometria
Pintojen reunaviiva:
- Tallennetaan rakennuksen varusteiden ulkolaitojen mukaisesti.
Pintojen korkeus:
- Kaikkien samaan Rakennus-kohteeseen kuuluvien Rakennuksen osa ja Rakennuksen varuste kohteiden geometriat tallennetaan vaakatasoisina pintoina samaan korkeustasoon, joka on alin
korkeus maanpinnan leikkauksessa.

LoD1-geometria
Rakennuksen varusteille ei tallenneta LoD1-geometrioita.

LoD2-geometria
Muodostamisperiaatteet ovat vastaavat kuin Rakennuksen osa -kohteen LoD2-geometrioilla. Seuraavassa taulukossa on kuvattu käyttötarkoituskohtaisesti Rakennuksen varuste -kohteen LoD2-geometrian muodostamista.
Taulukko 14. Rakennuksen varuste -kohdeluokan LoD2-geometriat käyttötarkoituskohtaisesti.
Rakennuksen varuste -kohteen käyttötarkoitus:

LoD2-geometria
Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:
- Pinta-ala on vähintään 2 neliömetriä
- Syvyys vähintään 1 metri

Parveke

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
- Pinta-ala on vähintään 2 neliömetriä
- Syvyys vähintään 1 metri
Vaihtoehtoisesti voidaan sisällyttää Rakennuksen osa -kohteen
geometriaan (ei Rakennuksen varusteena).

Ulkotaso

Kyllä (harkinnan mukaan) kun seuraavat ehdot täyttyvät:
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- Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.
Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:
- Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.
Katos
Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
- Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.
Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:
- Pinta-ala on vähintään 4 neliömetriä.
Kattolyhty

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
- Pinta-ala on vähintään 4 neliömetriä.
Vaihtoehtoisesti voidaan sisällyttää Rakennuksen osa -kohteen
geometriaan (ei Rakennuksen varuste).
Kyllä, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

Portaat tai esteettömyysluiska

- Leveys on vähintään 10 metriä
- Korkeus vähintään 5 metriä.
Kyllä, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

Luiska

- Leveys on vähintään 10 metriä
- Korkeus vähintään 5 metriä.
Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:
- Pinta-ala on vähintään 4 neliömetriä
- Korkeus vähintään 1 metri.

Savupiippu

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
- Pinta-ala on vähintään 4 neliömetriä
- Korkeus vähintään 1 metri.
Vaihtoehtoisesti voidaan sisällyttää Rakennuksen osa -kohteen
geometriaan (ei rakennuksen varuste).

Pilari

Voidaan tallentaa.
Ei, kun seuraavat ehdot eivät täyty:
- Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.

Muu rakennuksen varuste

Voidaan tallentaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
- Pinta-ala on vähintään 25 neliömetriä.
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Ei tiedossa

7.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 15. Rakennuksen varuste -kohdeluokan Käyttötarkoitus-ominaisuustieto.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Rakennuksen varusteen pääasiallinen käyttötarkoitus.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Parveke

Rakennukseen liittyvä ulkotila, johon johtaa ovi rakennuksen sisältä. Parvekkeen alla voi olla avointa ulkotilaa. Parveke on yksi
kokonainen varuste, jonka ulottuvuudet määräytyvät siten, että
sen sisälle mahtuvat parvekkeeseen liittyvät pilarit, laatat, kattolaatat, pielet ja kaiteet yms.

Ulkotaso

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella sijaitseva kattamaton taso, joka on tarkoitettu esimerkiksi oleskeluun, kulkemiseen tai tavaran lastaamiseen. Esimerkiksi maanpinnan terassi,
kattoterassi tai lastauslaituri. Tähän ei kuulu: Parveke, Katos.

Katos

Vähintään yhdeltä sivulta avoin katettu ulkotila. Rakennuksesta irrallaan oleva katos ei ole rakennuksen varuste.

Kattolyhty

Rakennuksen katolla oleva rakenne, jossa voi olla ikkuna tai
luukku. Kattolyhdyssä on yleensä yksi lape tai kaksi vastakkaissuuntaista lapetta ja harja.

Portaat tai esteettömyysluiska

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva, rakennuksen sisäänkäynnille johtava rakennelma, joka mahdollistaa siirtymisen korkeustasolta toiselle. Portaissa on vähintään kaksi askelmaa.

Luiska

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva kalteva rakennelma, joka toimii esimerkiksi ajoneuvojen tai eläinten kulkutienä rakennuksen sisälle.

Savupiippu

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva piippu,
joka johtaa savun ulkoilmaan.

Pilari

Rakennukseen liittyvä, rakennuksen ulkopuolella oleva pystytuki.
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Muu rakennuksen varuste

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton rakennuksen varuste.

Ei tiedossa

Rakennuksen varuste, jonka tarkempi luokka ei ole tiedossa.

7.6. Yhteydet muihin kohteisiin
- Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).
- Rakennus-kohde

8. Aita
8.1. Määritelmä
Ihmisten tai eläinten vapaan liikkumisen rajoittamiseksi tai alueen erottamiseksi tai suojaamiseksi tehty
rakennelma. Aita voi suojata aluetta myös melulta tai liikkuvalta maamassalta.

8.2. Valintakriteerit
Yleisillä alueilla tallennetaan kaikki aidat, lukuun ottamatta aidas- ja piikkilanka-aitoja sekä liikennettä
suojaavia riista-aitoja. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten pihoilla ja rajoilla aitoja ei
tallenneta.

8.3. Koostuminen alikohteista
Aita koostuu Aidan osa ja Portti -kohteista.

8.4. Geometria
Aita-kohteelle ei tallenneta geometriaa. Geometriat tallennetaan Aidan osa ja Portti -kohteille.

8.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Ei kohdeluokkakohtaisia ominaisuustietoja.

8.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).

9. Aidan osa
9.1. Määritelmä
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Aidan osa voi olla kokonainen aita tai osa aitaa. Katso aidan määritelmä.

9.2. Valintakriteerit
Aidan osa -kohdeluokalla ei ole erikseen valintakriteereitä. Katso Aita-kohdeluokan valintakriteerit.

9.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

9.4. Geometria
Murtoviiva
Tallennetaan reaalimaailman aidan keskilinjan mukaisesti.
Kapeiden aitojen, kuten riista-aitojen geometriassa pisteiden korkeustasoksi (z-koordinaatti) tallennetaan maanpinnan korkeustaso. Meluvallien ja muiden leveiden aitojen ollessa kyseessä, murtoviivan
pisteiden korkeustasoksi (z-koordinaatti) tallennetaan aidan yläpinnan korkeustaso.

9.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 16. Aidan osa -kohdeluokan Käyttötarkoitus-ominaisuustieto.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Aidan osan pääasiallinen käyttötarkoitus.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Meluaita

Maantien, rautatien, teollisuusalueen tms. viereen rakennettu, melulta suojaava rakenne. Korkeampi kuin melukaide. Sijoitetaan
kauemmas tiestä kuin melukaide.

Meluvalli

Maantien, rautatien, teollisuusalueen tms. viereen maamassoista
rakennettu, melulta suojaava valli.

Poroaita

Porojen liikkuvuuden rajoittamiseksi pystytetty aita.

Riista-aita

Villieläinten liikkumista rajoittava aita.

Suoja-aita

Vaarallista aluetta reunustava tai ympäröivä aita.

Muu aita

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton aita.
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Aita, jonka tarkempi luokka ei ole tiedossa.

Taulukko 17. Aidan osa -kohdeluokan Materiaali-ominaisuustieto
Materiaali
Määritelmä: Aidan osan pääasiallinen rakennusmateriaali.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Puu
Kivi
Metalli
Betoni
Lasi
Maa-aines
Kasvi
Muu materiaali

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton materiaali.

Ei tiedossa

Materiaali ei ole tiedossa

10. Portti
10.1. Määritelmä
Aidassa oleva kulkuaukko. Porttiin voi sisältyä avattava ja suljettava ovirakenne tai se voi olla pysyvästi avoin.
Aidassa oleva pysyvästi avoin kulkuaukko, jossa ei ole ovirakennetta, on portti, jos aukon leveys on
alle 10 metriä. Tätä suuremmat ovirakenteettomat aukot merkitsevät aidan päättymistä ja uuden aidan
alkamista. Tällöin kulkuaukko ei ole portti.

10.2. Valintakriteerit

Tietomalli
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Portit tallennetaan, jos aita tallennetaan.

10.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

10.4. Geometria
Piste
Tallennetaan reaalimaailman portin keskipiste. Korkeustaso (z-koordinaatti) maanpinnan taso pisteen
kohdalla. Geometrialle tallennetaan Suunta-ominaisuustieto (Luku 4.5.), joka on pääsääntöisesti kohtisuoraan aidasta poispäin. Jos aita ylittää tien viistosti, suunta tallennetaan tien suuntaisesti.

10.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 18. Portin käyttötarkoitus-ominaisuustieto.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Portin pääasiallinen käyttötarkoitus.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Portti

Kulkua rajoittava tai mahdollistava rakenne. Porttiin voi sisältyä
avattava ja suljettava ovirakenne tai se voi olla pysyvästi avoin.
Portti on aidan yhteydessä.

Muu portti

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton portti.

Ei tiedossa

Taulukko 19. Portin Yleisessä käytössä -ominaisuustieto.
Yleisessä käytössä
Määritelmä: Tieto siitä, onko portti yleisessä käytössä.
Tyyppi: Boolean
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Tietomalli

True

Kyllä

False

Ei

Null

Ei tiedossa
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10.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).

Tietomalli
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11. Allas
11.1. Määritelmä
Rakennettu, kaivettu tai padottu, nesteen täyttämä, kattamaton rakennelma.

11.2. Valintakriteerit
Tallennetaan vähintään 200 m² kokoiset altaat.

11.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

11.4. Geometria
Pinta
Tallennetaan reaalimaailman altaan ulkoreunojen mukaisesti. Jos altaalla on rakennettu reunus, geometria tallennetaan reunuksen ulkoreunan mukaisesti. Jos reunusta ei ole tai sitä ei ole havaittavissa,
geometria tallennetaan altaassa olevan nesteen reunan mukaisesti. Jos altaassa on saaria, ne mallinnetaan aukkona altaassa.
Geometrian korkeustaso (z-koordinaatti) on altaan reunuksen alin korkeus, eli korkeus jonka ylittävä
neste vuotaa pois altaasta.

11.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 20. Altaan Käyttötarkoitus-ominaisuustieto. Allas voi olla monikäyttöinen. Jos pääasiallinen
käyttötarkoitus ei ole tiedossa, tallennetaan yksi käyttötarkoituksista tai Ei tiedossa -arvo.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Altaan pääasiallinen käyttötarkoitus.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Maauima-allas

Ulkona sijaitseva, uimiseen tarkoitettu allas.

Koristeallas

Viihtyisyyden lisäämiseksi rakennettu allas. Koristeallas voi sijaita
esimerkiksi puistossa.

Kaivosallas

Kaivostoiminnan tarpeisiin tarkoitettu allas. Esimerkiksi kipsisakkaallas. Avolouhoksen pohjalle kertynyt vesialue ei ole kaivosallas.

Tietomalli
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Maatalousallas

Maataloustoiminnan tarpeisiin, esim. viljelymaan kasteluun tai kuivattamiseen tarkoitettu allas. Liete-lantasäiliö ei ole maatalousallas.

Kalankasvatusallas

Kalanviljelyä harjoittavan laitoksen kalankasvatukseen käyttämä
allas. Kalankasvatusallas voi sijaita maa- tai vesialueella.

Hulevesiallas

Hulevesien varastoimiseen tai viivyttämiseen tarkoitettu allas.

Jätteenkäsittelyallas

Jätteenkäsittelytoiminnan tarpeisiin tarkoitettu allas. Esimerkiksi jäteveden käsittelyä varten rakennettu allas.

Muu allas

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton allas.

Ei tiedossa

Taulukko 21. Altaan Osa hydrologista verkostoa -ominaisuustieto.
Osa hydrologista verkostoa
Määritelmä: Tieto siitä, onko allas osa hydrologista verkostoa.
Tyyppi: Boolean
Sallitut arvot:

Määritelmät:

True

Kyllä

False

Ei

Null

Ei tiedossa

Taulukko 22. Altaan SYKE ID -ominaisuustieto.
SYKE:n perusyksikkö-ID
Määritelmä: SYKE:n antama tunniste vesistökohteille.
Tyyppi: Kokonaisluku

11.6. Yhteydet muihin kohteisiin

Tietomalli
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Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).

Tietomalli
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12. Laituri
12.1. Määritelmä
Rannasta ulkoneva rakennelma, johon kiinnitetään aluksia tai josta on helppo pääsy veteen.

12.2. Valintakriteerit
Tallennetaan laiturit, joiden pituus vähintään 15 m. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten
rannoissa olevia laitureita ei tallenneta.

12.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

12.4. Geometria
Murtoviiva
Geometriana on murtoviiva, jos laiturin leveys on alla 5 metriä. Tallennetaan vaakatasoon reaalimaailman laiturin keskilinjan mukaisesti. Jos laiturin maanpuoleista rajaa ei tunneta, raja tallennetaan rantaviivaan. Korkeustaso (z-koordinaatti) laiturin pään ja maanpinnan leikkauksessa.

Pinta
Geometriana on pinta, jos laiturin leveys on vähintään 5 metriä. Tallennetaan vaakatasoon reaalimaailman laiturin reunojen mukaisesti. Jos laiturin maanpuoleista rajaa ei tunneta, raja tallennetaan rantaviivaan. Korkeustaso (z-koordinaatti) laiturin pään ja maanpinnan leikkauksessa.

12.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 23. Laiturin käyttötarkoitus-ominaisuustieto.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Laiturin pääasiallinen käyttötarkoitus.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Venelaituri

Kelluva tai pohjaan tukeutuva laituri, jota käytetään ensisijaisesti
veneiden kiinnitykseen.

Tietomalli
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Satamalaituri

Laituri, johon satamaan tulleet alukset kiinnittyvät lastinpurkua ja
lastausta varten, ja jonka alitse ei yleensä ole vapaata veden kulkua.

Uimalaituri

Laituri, joka on tarkoitettu helpottamaan uimaan pääsyä.

Muu laituri

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton laituri.

Ei tiedossa

12.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).

Tietomalli
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13. Piippu
13.1. Määritelmä
Savukaasujen tai poistoilman poistamiseen käytetty korkea rakennelma.

13.2. Valintakriteerit
Tallennetaan kaikki yli 30 metriä korkeat tai muuten lentoesteiksi luettavat piiput. Rakennuksiin liittyvät
piiput tallennetaan Rakennuksen varuste -kohteina.

13.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

13.4. Geometria
Geometriana on piste tai pinta.
Piste: Tallennetaan reaalimaailman piipun keskipiste. Korkeustaso (z-koordinaatti) maanpinnan taso
pisteen kohdalla.
Pinta: Tallennetaan vaakatasoon reaalimaailman piipun reunojen mukaisesti (piipun ja maanpinnan
leikkauksen korkeudessa). Korkeustaso (z-koordinaatti) alin korkeus piipun ja maanpinnan leikkauksessa.

13.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 24. Piipun käyttötarkoitus-ominaisuustieto.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Piipun pääasiallinen käyttötarkoitus.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Savupiippu

Savukaasujen poistamiseen käytetty piippu.

Poistoilmapiippu

Ilmanvaihtoon tarkoitettu piippu.

Muu piippu

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton piippu.

Ei tiedossa

Tietomalli
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13.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).

Tietomalli
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14. Pylväs
14.1. Määritelmä
Valaisimia tai muita laitteita tukeva korkea rakennelma. Pylvään rakenteena on usein teräksinen putkirakenne.

14.2. Valintakriteerit
Tallennetaan kaikki vähintään 30 metriä korkeat tai muuten lentoesteiksi luettavat pylväät.

14.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

14.4. Geometria
Piste
Tallennetaan reaalimaailman pylvään keskipiste. Korkeustaso (z-koordinaatti) maanpinnan taso pisteen kohdalla.

14.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 25. Pylvään käyttötarkoitus-ominaisuustieto. Pylväs voi olla monikäyttöinen. Jos pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole tiedossa, tallennetaan yksi käyttötarkoituksista tai Ei tiedossa -arvo.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Pylvään pääasiallinen käyttötarkoitus.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Ilmaradan kannatinpylväs

Pylväs, joka kannattelee ilmarataa. Ilmaratana voi olla esimerkiksi
hiihtohissi.

Valaisinpylväs

Pylväs, johon on kiinnitetty valaisimia.

Raideliikenteen ilmajohtojen
kannatinpylväs

Raideliikenteeseen liittyvien ilmajohtojen kannatinpylväs.

Muu pylväs
Ei tiedossa

Tietomalli
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14.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).
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42 (55)

15. Masto
15.1. Määritelmä
Korkea ja kapea rakennelma, johon tyypillisesti kiinnitetään korkeutta vaativia laitteita. Masto on tyypillisesti metallirakenteinen ja tuettu vaijereilla.

15.2. Valintakriteerit
Tallennetaan kaikki vähintään 30 metriä korkeat tai muuten lentoesteiksi luettavat mastot.

15.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

15.4. Geometria
Piste
Tallennetaan reaalimaailman maston keskipiste. Korkeustaso (z-koordinaatti) maanpinnan taso pisteen kohdalla.

15.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 26. Maston käyttötarkoitus-ominaisuustieto. Masto voi olla monikäyttöinen. Jos pääasiallinen
käyttötarkoitus ei ole tiedossa, tallennetaan yksi käyttötarkoituksista tai Ei tiedossa -arvo.
Käyttötarkoitus
Määritelmä: Maston pääasiallinen käyttötarkoitus.
Tyyppi: Luettelo
Sallitut arvot:

Määritelmät:

Tietoliikennemasto

Masto, johon on kiinnitetty tietoliikenteen lähetys- tai vastaanottolaitteita.

Valaisinmasto

Masto, johon on kiinnitetty valaisimia.

Säähavaintomasto

Masto, johon on kiinnitetty sään mittaamiseen ja havainnointiin tarkoitettuja laitteita.

Muu masto

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton masto.

Ei tiedossa
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15.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).

Tietomalli
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16. Torni
16.1. Määritelmä
Vaakamittojaan huomattavasti korkeampi rakennelma, jota ei lueta rakennukseksi, ja joka ei ole kiinni
rakennuksessa. Suuret tornit luetaan rakennuksiksi.

16.2. Valintakriteerit
Tallennetaan vähintään 10 m korkeat tai muuten huomattavat tai käyttöasteeltaan merkittävät tornit.

Mahdollinen kolmannen tason otsikko
Jos on tarve käyttää kolmannen tason otsikoita, ne ovat tyylillä ”Otsikko 3”, mutta ilman numerointia.
Tällöin ne erottuvat visuaalisesti ja ovat myös saavutettavuuden kannalta oikein eli otsikko erottuu ruudunlukijalle otsikkona eikä vain silmällä katsottuna esimerkiksi lihavoituna.
Kolmannen tason otsikoita ei oteta mukaan sisällysluetteloon.

16.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

16.4. Geometria
Geometriana on piste tai pinta. Pinta-ala valintakriteerinä?????
Piste: Pinta-alaltaan alle 5 m² tornit. Tallennetaan reaalimaailman tornin keskipiste. Korkeustaso (zkoordinaatti) maanpinnan taso pisteen kohdalla.
Pinta: Pinta-alaltaan vähintään 5 m² tornit. Tallennetaan vaakatasoon reaalimaailman tornin uloimpien
ulkoseinäpintojen mukaisesti. Korkeustaso (z-koordinaatti) alin korkeus tornin ja maanpinnan leikkauksessa.

16.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Taulukko 27. Tornin käyttötarkoitus-ominaisuustieto. Torni voi olla monikäyttöinen. Jos pääasiallinen
käyttötarkoitus ei ole tiedossa, tallennetaan yksi käyttötarkoituksista tai Ei tiedossa -arvo.
Käyttötarkoitus

Määritelmä

Lintutorni

Lintujen tarkkailua varten rakennettu torni.

Näkötorni

Maaston kaukohavainnointia, kuten näköalojen katselemista varten rakennettu torni.

Palovartiotorni

Palovartiointia varten rakennettu torni.

Tietomalli

Muu torni
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Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton torni.

Ei tiedossa

16.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).

Tietomalli
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17. Pato
17.1. Määritelmä
Veden tai muun nesteen tai aineen kulun salpaamiseen tai pinnan korkeuden säännöstelyyn käytetty
rakennelma.

17.2. Valintakriteerit
Tallennetaan kaikki kohteet.

17.3. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

17.4. Geometria
Murtoviiva
Geometriana on murtoviiva, jos padon virtauksen suuntainen leveys on alle 5 metriä. Tallennetaan
vaakatasoon reaalimaailman padon keskilinjan mukaisesti. Korkeustaso (z-koordinaatti) padon yläreunan alin korkeustaso.

Pinta
Geometriana on pinta, jos padon virtauksen suuntainen leveys on vähintään 5 metriä. Tallennetaan
vaakatasoon reaalimaailman padon reunojen mukaisesti. Korkeustaso (z-koordinaatti) padon yläreunan alin korkeustaso.

17.5. Kohdeluokkakohtaiset ominaisuustiedot
Käyttötarkoitus
Taulukko 28. Pato-kohdeluokan Käyttötarkoitus-ominaisuustieto.
Käyttötarkoitus

Määritelmä

Vesistöpato

Veden virtausta pidättävä tai säännöstelevä rakenne tai muodostuma. Vesistöpadoiksi lasketaan myös pohjapadot.

Jätepato

Terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita pidättävä tai säännöstelevä rakenne tai muodostuma.

Muu pato

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton pato.

Ei tiedossa

Tietomalli
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17.6. Yhteydet muihin kohteisiin
Katso luku 4.5. Yhteydet muihin kohteisiin (Abstrakti kohdeluokka: Rakennukset ja rakennelmat).

Tietomalli
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18. Muu rakennelma
18.1. Määritelmä
Muihin kohdeluokkiin kuulumattomat rakennelmat.

18.2. Koostuminen alikohteista
Kohdeluokka ei koostu alikohdeluokista.

Taulukko 29. Muu rakennelma -kohdeluokan Käyttötarkoitus-ominaisuustieto sekä määritelmät, valintakriteerit ja geometriat.
Käyttötarkoitus

Määritelmä
Valintakriteerit
Geometriat

Aurinkovoimala

Auringon valon tai lämmön energian talteen ottava rakennelma tai rakennelmien kokonaisuus. Esimerkiksi aurinkopaneeli tai aurinkokeräin.
Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja
leveys kapeimmillaan vähintään 50 metriä.
Pinta

Mainosrakennelma

Rakennelma, jota käytetään mainosten esittämiseen.
Yleisten valintakriteereiden mukaisesti (Luku 3.2.).
Piste, jos kohteen pinta-ala on alle 1000 m² tai leveys kapeimmillaan
alle 50 metriä.
Pinta, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja leveys
kapeimmillaan vähintään 50 metriä.

Ilmarata

Ilmassa oleva rata, jossa kuljetusväline liikkuu esim. vaijerien tai kiskojen varassa, esimerkiksi hiihtohissi.
Tähän ei kuulu: kuljetusrata, rautatiet.
Tallennetaan, jos kohteen pituus on vähintään 50 metriä.
Murtoviiva

Kuljetusrata

Maanpinnan korkeudessa oleva rata, jossa kuljetusväline liikkuu esim.
vaijerien tai kiskojen varassa. Esimerkiksi vinohissi tai funikulaari.

Tietomalli
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Tähän ei kuulu: ilmarata, rautatiet.
Tallennetaan, jos kohteen pituus on vähintään 50 metriä.
Murtoviiva
Uittorakennelma

Tukkien uittoa varten rakennettu rakennelma, esimerkiksi uittoränni tai
hirsiarkku.
Tallennetaan, jos kohteen pituus on vähintään 50 metriä. Muuten yleisten valintakriteereiden mukaisesti (Luku 3.2.).
Piste, jos kohteen pinta-ala on alle 1000 m² tai leveys kapeimmillaan
alle 50 metriä.
Murtoviiva, jos kohde on pitkä ja kapea, esimerkiksi uittoränni.
Pinta, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja leveys
kapeimmillaan vähintään 50 metriä.

Veneenlaskupaikka

Rakennelma tai paikka, jossa on mahdollista laskea vene vesille. Esimerkiksi veneenlaskuluiska.
Tallennetaan kaikki yleisessä käytössä olevat. Esimerkiksi asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten rannoissa olevia veneenlaskupaikkoja ei tallenneta.
Piste

Vedenottopaikka

Paikka, jossa on mahdollista pysäköidä tankkiajoneuvolla vedenottoa
varten.

Nosturi

Kiinteästi alustaansa kiinnitetty nosturi, jota käytetään tavaroiden siirtämiseen. Myös kiskoilla lyhyitä matkoja kulkeva nosturi.
Tallennetaan kaikki.
Piste

Hyppyrimäki

Mäkihyppyyn tarkoitettu rakennelma. Hyppyrimäki on kokonaisuus, joka
sisältää kaikki ne rakennelmat, joita mäkihyppääminen edellyttää. Tähän
kuuluvat vauhdinottoon, hyppäämiseen ja laskeutumiseen tarkoitetut rakennelmat.
Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen.
Pinta

Huvipuistolaite

Huvitteluun tarkoitettu laite tai rakennelma, esimerkiksi karuselli tai vuoristorata, esimerkiksi huvipuistossa.

Tietomalli
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Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja
leveys kapeimmillaan vähintään 50 metriä.
Pinta
Tulentekopaikka

Tulentekoon tarkoitettu paikka, jossa on tulisija ja mahdollisesti polttopuita.
Tallennetaan kaikki yleisessä käytössä olevat.
Piste

Katsomo

Katsojille tarkoitettu rakennelma istuimineen, esimerkiksi urheilukentän
reunalla. Tähän ei kuulu: katsomot, jotka ovat osa rakennusta.
Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja
leveys kapeimmillaan vähintään 50 metriä.
Pinta

Kaupunkipuu

Huomattava puu, joka sijaitsee taajama-alueella.
Tallennetaan yleisten valintakriteereiden mukaisesti (Luku 3.2.).
Piste

Aallonmurtaja

Satamaa aallokolta suojaava rakennelma, esimerkiksi täytepenger.
Tallennetaan kaikki.
Murtoviiva, jos kohteen leveys on alle 5 metriä.
Pinta, jos kohteen leveys on vähintään 5 metriä.

Muistomerkki tai taideteos

Jonkin asian, tapahtuman, henkilön tai muun vastaavan muistoksi rakennettu rakennelma, julkiselle paikalle tehty iso kuvataideteos tai veistos tai kiinteärakenteinen taideteos.
Tähän ei kuulu: suihkulähde tai suihkukaivo.
Tallennetaan kaikki huomattavat muistomerkit ja taideteokset, jotka sijaitsevat julkisessa tilassa. Hautausmaalla tallennetaan ainoastaan sankarimuistomerkki tai -merkit. Rakennusten seinään kiinnitettyjä muistomerkkejä, maalattuja maalauksia tms. ei tallenneta.
Piste, jos kohteen pinta-ala on alle 1000 m² tai leveys kapeimmillaan
alle 50 metriä.
Murtoviiva, jos kohde on pitkä ja kapea.
Pinta, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja leveys
kapeimmillaan vähintään 50 metriä.

Tietomalli
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Suihkukaivona käytetty rakennelma, joka voi olla muistomerkki tai taideteos tai niiden osa.
Tallennetaan kaikki huomattavat, julkisessa tilassa sijaitsevat.
Piste

Tervahauta

Tervan, hiilen tai kalkin valmistamiseen käytetty maanpinnan syvennys,
kuten tervahauta, miilu tai kalkin polttouuni.
Tallennetaan kaikki yleisesti tunnetut ja maastossa selvästi havaittavat.
Piste

Raunio

Hävitetyn tai sortuneen kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen
tai rakennusryhmän jäännökset, esimerkiksi vanhan linnan rauniot.
Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja
leveys kapeimmillaan vähintään 50 metriä.
Murtoviiva, jos kohde ei ole havaittavissa sulkeutuvana alueena.
Pinta, jos kohde on havaittavissa sulkeutuvana alueena.

Juoksuhauta

Juoksu-, taistelu- tai yhdyshauta, joka on rakennettu sotaa varten tai havainnollistamaan sotahistoriaa.
Tallennetaan kaikki yleisesti tunnetut ja maastossa selvästi havaittavat.
Murtoviiva

Korsu

Ainakin osaksi maahan kaivettu suojarakennelma, esimerkiksi miehistölle tai aseille.
Tallennetaan kaikki yleisesti tunnetut ja maastossa selvästi havaittavat.
Piste

Katos

Yhdeltä tai useammalta sivulta avoin katettu suoja.
Tähän ei kuulu: Keittokatos.
Pinta
Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 20 m².

Kota

Retkeilyssä käytettävä suoja, joka sopii yöpymiseen. Esimerkiksi kota,
laavu tai kammi.
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Tallennetaan kaikki yleisesti tunnetut ja maastossa selvästi havaittavat.
Piste
Keittokatos

Leirintäalueelle tai retkeilyreitin varrelle ruuanlaittoa varten rakennettu
katos. Keittokatos ei ole tarkoitettu yöpymiseen.
Tallennetaan kaikki yleisesti tunnetut ja maastossa selvästi havaittavat.
Piste

Kalatie

Kaloille rakennettu kulkureitti voimalapatojen ohi.
Tallennetaan kaikki yleisesti tunnetut ja maastossa selvästi havaittavat.
Murtoviiva

Lietelantasäiliö

Lietelantasäiliö.
Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 20 m².
Pinta

Lähestymisvalo

Ilmaliikenteen lentokentän lähestymistä osoittavat valaistuslaitteet
Tallennetaan kaikki
Piste (yksittäinen valorakennelma tai kahden tai useamman valorakennelman muodostamasta rivistä reunimmaiset ja keskimmäinen.)

Portaali

Muista kohteista irrallinen portti. Voi olla taideteosmainen ja osoittaa
saapumista tietylle alueelle kuten esim. luonnonpuistoon.
Tallennetaan kaikki vähintään 5 metriä leveät ja maastossa selvästi havaittavat portaalit.
Piste

Sulkuportti

Kanavan sulun porttilaite.
Tallennetaan kaikki vähintään 5 metriä leveät.
Murtoviiva. Tallennetaan sulkuportin keskilinja.

Muu rakennelma

Edellä määriteltyihin luokkiin kuulumaton muu rakennelma
Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja
leveys kapeimmillaan vähintään 50 metriä.
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Piste, jos kohteen pinta-ala on alle 1000 m² tai leveys kapeimmillaan
alle 50 metriä.
Murtoviiva, jos kohde on pitkä ja kapea.
Pinta, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja leveys
kapeimmillaan vähintään 50 metriä.
Ei tiedossa
Tallennetaan, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja
leveys kapeimmillaan vähintään 50 metriä.
Piste, jos kohteen pinta-ala on alle 1000 m² tai leveys kapeimmillaan
alle 50 metriä.
Murtoviiva, jos kohde on pitkä ja kapea.
Pinta, jos kohteen pinta-ala on vähintään 1000 m² kokoinen ja leveys
kapeimmillaan vähintään 50 metriä.

19. Tietomallin muutokset
Versio 17.1.2022: Korjattu virhe. Portti-kohdeluokan käyttötarkoituksena olleet Portaali ja Sulkuportti
siirretty Muu rakennelma -kohdeluokan käyttötarkoituksiksi. Edellinen versio 9.12.2021.
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Liite 1. UML-kaavio

Kuva 8. Rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmän UML-kaavio.
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Kuva 9. Rakennukset ja rakennelmat -kohderyhmän UML-kaaviossa esitettyjen luettelotyyppisten ominaisuustietojen sallitut arvot.

