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1. Yleistä 
 

EU:n EAKR 6Aika, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä Tampereen kaupungin rahoituk-
sella toteutettiin CityGeoModel (CGM)– avoin geotietomalli kaupunkeihin hanke vuosina 2015 - 
2017. Hanke kuuluu 6Aika –rahoituksen rahoituksen erityistavoitteeseen 5.1: Yritysten innovaa-
tiotoiminnan vahvistaminen, painopisteenä on avoin data. 

Hankkeen käytännön toteuttajina ovat Tampereen kaupunki ja Geologian tutkimuskeskus. Hank-
keen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa luomalla paremmat lähtö-
kohdat kaupunkien geotiedon (maa- ja kallioperätiedon sekä pohjaveden) avoimelle ja vapaalle 
käytölle sekä saada sitä kautta aikaiseksi säästöä yhteiskunnan suunnittelun ja rakentamisen kus-
tannuksissa. Tavoitteeseen pyritään kartoittamalla kaupungin alueella syntyviä geotietoja, määrit-
telemällä ja harmonisoimalla niitä ja jalostamalla tiedoista malleja, joiden tallentamista ja julkai-
semista avoimena datana kehitetään. 

Tietojen harmonisoimisesta, kokoamisesta ja mallintamisesta on laadittu käsillä oleva ehdotus, 
jossa esitellään määriteltyjä geologisia/geoteknisiä maa- ja kallioperän kohteita.  Kohteiden hie-
rarkia ja rakenne on esitetty UML – kaavioina, sekä annettu kuvaukset (skeemat) xsd – skeema-
koodeina. Kohteet kuvataan geologisina komponentteina, joita voi sisällyttää rakentamisen ylei-
seen mallintamiseen ja kaupunkimalleihin. 

Selvityksessä on myös käyty läpi ja esitetty keskeisiltä osiltaan yleisiä maailmalla ehdotettuja ja 
käytössä olevia tai kehitettäviä tietomalleja, joissa on esitetty rakentamisen ja maankäytön suun-
nittelun maa- ja kallioperään liittyviä tietomäärittelyjä. 

 

2. Yleinen tiedon kulku ja prosessointi 
 

Rakentamisen geotiedon kulkua ja käsittelyä voi hyvin kuvata kuvassa 1 esitetyllä sveitsiläisen 
GeoMol – projektin tietovirtojen kaaviolla (Michael 2016). 
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Kuva 1. Sveitsiläisen GeoMOL – projektin esittämä yleinen tiedonkulkukaavio. 
Tiedonkulussa on erotettu ulkoinen tieto, joka on esitetty hyvin erilaisissa muodoissa ja formaa-
teissa (lähtötieto) ja varastoidaan prosessoimattomana tietona. Tiedon prosessoinnilla muodos-
tetaan prosessoitu ja harmonisoitu tieto, jota hyödynnetään 3D – mallintamisessa. 
 
Vastaavat komponentit ja prosessit on tunnistettu CityGeoModel – hankkeessa. Lähtötiedot, pro-
sessoimaton tietoaineisto, muodostaa lähtökohdan mallintamisessa. Lähtötietoja ja niiden synty-
mistä on käsitelty hankkeen osaraportissa (Ikävalko et. al. 2016a). Lähtötietojen muodostamiseen 
ja esittämiseen ei ole puututtu, vaan sen sijaan on esitetty ehdotuksena malli harmonisoidusta 
geotiedosta, joka syntyy lähtötietojen prosessoinnin yhteydessä. Harmonisoidut geotiedot muo-
dostavat perustan 3D – mallintamiselle (kuva 2).  
 
 

 
 

Kuva 2. Geologiset ja geotekniset tiedot ja mallit 3D – mallintamisen eri vaiheissa. 
 

 
Varsinaisessa 3D – mallintamisprosessissa on erotettu kaksi eri tasoa, projektikohtainen mallinta-
minen ja niiden avulla toteutettava geomallintaminen. Projektikohtaiset mallit syntyvät eri raken-
tamisen projekteissa mallipohjaisen suunnittelun tuloksena. Geomallit sen sijaan kokoavat laaja-
alaisemman synteesin kootuista projektimalleista ja pyrkivät selittämään geologista ja geoteknistä 
laajempaa rakentamisen ja kaupunkimallin maanalaista ympäristöä. Projektimallit edustavat mal-
lintamisen tarkinta tasoa, koska sen tarkempaa tutkimustietoa ei käytännössä ole. Laadittaessa 
projektikohtaisia malleja käytettävän tutkimustiedon määrä yleensä rakennuskohteesta riippuen 
melko kattavaa ja tulkintaa ei tarvita niin paljon kuin muodostettaessa laaja-alaisia geomalleja. 
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3. Tietomallintamisesta 
 

Rakentamisen erilaisissa projekteissa työskentelevät eri alojen asiantuntijat yhteistyössä ja vaih-
tavat tietoja erilaisten järjestelmien välillä. Tietojen siirtäminen ei ole ongelmatonta. Yhteiskun-
nan toimintojen ja rakenteiden monimutkaistuessa myöskin nykyaikaiset isot rakennusprojektit 
edellyttävät monimutkaisten ja mittavien suunnitteluprojektien hallintaa. Suunnittelu modulari-
soituu ja eri alojen asiantuntijat vastaavat omista erikoisaloistaan. Infrarakentaminen ja talonra-
kentaminen edellyttävät yhteistyötä insinöörin, arkkitehtien, geoteknikkojen, tietotekniikka-alan 
ammattilaisten ja myös geologien kesken. Nykyaikainen rakentaminen hyödyntää lähes kaikissa 
vaiheissaan tietotekniikkaa, joka on alkujaan lähtenyt liikkeelle paperipiirustusten tuottamisesta 
digitaalisesti, CAD – järjestelmillä. Tietoa syntyy runsaasti prosessin eri vaiheessa, mutta tiedon 
täysimittainen hyödyntäminen ja sen uudelleen käyttö ja tallentaminen eivät ole itsestään selvyys. 
Suomalaisessa rakentamisessa on erinomaisena esimerkkinä systemaattisesta yhdessä sovitusta 
tiedon hyödyntämisestä ja standardoinnista maaperän pohjatutkimusten kokoaminen määrätyssä 
formaatissa. Jo lähes 30 – 40 vuotta on käytetty samaa formaattia joka on samalla kehittynyt päi-
vitysten myötä nykyiseen muotoonsa Infra – pohjatutkimusformaatiksi. Vähitellen kehitys on 
johtanut erilaisten suunnitelmamallien kehittämiseen, mutta usein niin että ne ovat olleet sovel-
lusriippuvaisia ja usein huonosti yhteen sopivia. Tämä on myöskin vaikeuttanut tietojen vaihtoa 
ja systemaattista tallentamista. Nykyisin on kuitenkin opittu huomaamaan hyödyt siinä, että suun-
nittelun ja rakentamisen edellyttämät tiedot noudattavat yhteisiä ohjeita. Tällöin eri tahojen yh-
teistoiminta ja tietojen vaihto helpottuu. Siirrettävät tiedot ja suunniteltavat kohteet on määritelty 
tietomalleiksi, jotka sisältävät kohteen geometrian ja kuvaustekniikan lisäksi siihen oleellisesti 
liittyvät tiedot. 

 
Nykyaikainen rakentamisen hyödyntämä tietotekniikka on parhaimmillaan tietomallipohjaisessa 
suunnittelussa ja se tuottamien mallien hyödyntämisessä rakentamisen eri vaiheissa aina kunnos-
sapitoon ja uudisrakentamiseen saakka. Viime vuosina onkin rakentamisen tietomallien (BIM, 
Building Information Modeling) kehittäminen ollut voimakasta ja johtanut 3D – pohjaisten mal-
lien hyödyntämiseen. Erityisesti infrarakentamisen puolella on huomiota kiinnitetty myös maape-
rän piirteiden mallintamiseen, koska maaperän vaikutus rakenneratkaisuihin on hyvin keskeistä. 
Infrarakentamisessa sen merkitys on selvästi suurempi kuin talonrakentamisessa. 
 
Mallintamisessa on eri sovellusalueilla käytetty erilaisia geometrian esittämiseen erikoistuneita 
CAD – pohjaisia formaatteja, kuten .dgn (Mikrostation), .dwg (Autocad) jne. GIS – maailma on 
kehittynyt enemmän tiedon ja sen rakenteen hyödyntämiseen. CAD – järjestelmät ovat olleet 
puutteellisia informaatiomallien toteuttamisessa, ja niiden päälle onkin rakennettu erilaisia suun-
nittelujärjestelmiä, jotka voivat hyödyntää paremmin esim. internet – pohjaiseen tiedonsiirtoon 
kehitettyjä rakenteellisia merkkauskieliä. Merkkauskielet ovat määritelty ns. xml – metakielellä, 
johon pohjautuen onkin määritelty tietomalleja jotka määrittelevä erilaisia reaalimaailman koh-
teita. Myöskin geologian alalla on nähty tarpeelliseksi kansainvälinen tiedon vaihdon ja siirron 
määrittely, mitä varten kansainvälinen tiedeyhteisö on kehittänyt GeoSciML -määrittelyn, jolla 
kuvataan erilaisia geologisia kohteita. GeoSciML (http://www.geosciml.org/) on käytetty alku-
jaan 2D – pohjaisen tiedon (karttapohjaisten aineistojen) esittämiseen ja se on sisältänyt vähän 
rakennusgeologisia komponentteja. GeoSciML kuvaukseen onkin esitetty erilaisia täydennyksiä 
huomioimaan paremmin geoteknisiä tarpeita, kuten 3D-GEM (3D-geotechnical extension model, 
Tegtmeier et. al. 2014). 

 
Rakentamisen tietomallintaminen (BIM) on jakautunut perinteisesti infrarakentamisen mallintamiseen ja 
talonrakentamisen mallintamiseen. Näiden rinnalle on kehittynyt erityisesti kuvauskieli kaupunkien raken-
netun ympäristön mallintamiseen (CityGML, http://www.opengeospatial.org/standards/citygml). CityGML 

http://www.geosciml.org/
http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
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on OGC:n (Open Geospatial Consortium) ylläpitämä kansainvälinen avoin XML-pohjainen tietomalli ja 
formaatti virtuaalisten kaupunkimallien tallentamiseen ja siirtoon. CityGML sovellusskeema perustuu 
GML- kuvauskieleen (Geography Markup Language). Infrarakentamisen (Civil Engineering) käyttöön on 
kehitetty esim. xml – pohjainen LandXML kuvauskieli (http://www.landxml.org/) joka on käytössä CAD – 
ympäristöissä suunnittelu- ja mittausjärjestelmissä. Tämä on laajennettavissa oleva kuvaustekniikka, jonka 
päälle onkin kehitetty laajennuksena suomalaiseen infrasuunnitteluun paremmin sopiva InfraModel – for-
maatti (InfraModel 4.0: http://cic.vtt.fi/inframodel/ ). Myöskin OGC:ssä on esitelty infrarakentamiseen 
LandInfra – käsitetason määrittely sisältäen lähinnä väylien geometrioiden rakennemallien hallinnan sekä 
mittaustietojen käsittelyn (http://www.opengeospatial.org/standards/landinfra).  

 
Rakentamisen tietomallintamisessa on selvästi havaittavissa voimakas kaupunkimallintamisen suuntautu-
minen    CityGML – standardin mukaiseen määrittelyyn. IFC – standardi (Industry Foundation Class, 
http://buildingsmart.org/ifc/) on talonrakennuspuolella käytössä, sitä on sovelluttu myös siltoihin ja taitora-
kenteisiin. LandInfraa vastaava tietosisältö väylien geometrioiden ja rakenteiden osalta sisältyy IFC4.1-
versioon, joka julkaistaan lähiaikoina (6/2017). CityGML on kaupunkimallinnuksen. Tällä hetkellä on epä-
selvää, mihin käyttötapauksiin eri standardit tulevat keskittymään (CityGML, IFC, InfraGML,..). Tietomal-
liajattelussa on keskeistä, että yleisesti ja avoimesti määriteltyjen mallien käytöllä voidaan rakentaa oh-
jelma- ja järjestelmäriippumattomia ympäristöjä tiedon kokoamiseen ja jakeluun. 

 

4. Geo-objekteista rakentamisen mallintamisessa 
 
GeoBIM 

 

Kaupungistumisen myötä ja asutuksen tiivistyessä on maanalaisen tiedon tarve kasvanut voimak-
kaasti, esim. kalliorakentamisen tarpeen lisääntyessä. Rakentamisen tietomallintamisessa (BIM) 
käsitellään pääasiassa maanpäällisiä rakentamisen kohteista mutta on vähitellen tuotu esille myös 
maanalaiset rakentamisen kohteet (tunnelit, kuilut, tilat jne.). Rakentamisen mallintamisessa ei 
ole niinkään huomioitu luonnollisia, maa- ja kallioperän kohteita. Zobl sekä Marschallinger 
(2008) esittävät Geo Buildin Information Model (GeoBIM,) ajatuksen laajentaa BIM käsittämään 
myös ”luonnolliset GeoObjektit” osana maanpäällistä informaatiomallia (AIM Above Surface 
Information Model) sekä maanalaista informaatiomallia (SIM Subsurface Information Model).  
He erottavat ”SubSurfaceGeoObjects kohteen(kuva 3) joka sisältää sekä rakentamisen tekniset 
maanalaiset kohteet että myös ”SubSurfaceNatureGeoObjects (S-NGO)” joka sisältää geologiset 
kohteet ja hydrogeologiset kohteet. Solidimallissa S – NGO – kohteet esitetään ns. BREP – meto-
dilla hyödyntäen esim. CAD – teknologian NURBS – toiminnallisuutta (kuva 4). 

http://www.landxml.org/
http://cic.vtt.fi/inframodel/
http://www.opengeospatial.org/standards/landinfra
http://buildingsmart.org/ifc/
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Kuva 3. GeoBIM – informaatiomallin kohteet Zobl ja Marschallinger  (2008) mukaisesti. 
 

 
 

 
Kuva 4. GeoBIM malli Zobl ja Marschallinger  (2008) mukaisesti. Malli sisältää sekä luonnolli-
set että tekniset GeoObjektit. 
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InfraModel 
 
Suomessa yleistyneessä ja isojen tilaajien vaatimuksesta käyttöön otetussa InfraModel – määrittelyssä 
(https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/) on esitetty maaperämalli ja sen skeema. Mallissa eri maala-
jikerrosten pinnat esitetään kolmioverkkoina (kuva 5), ja niihin kytketään pinnan alapuolisen kerroksen 
ominaisuustieto. Malli sisältää eri kerrospinnat (TIN – pinnat) sekä lähtötietoaineiston pisteet (SourceData, 
kuva 6). Inframodel3:ssa on pelkät pinnat ja niiden luokitus Inframodel4:ssa (IM4) voidaan liittää myös 
maakerrosominaisuuksia https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2014/04/Inframodel_4_uu-
det_osat.pdf . IM4:n tapa pohjautuu Yabukin (2008) esittämään menetelmään. 

InfraModel –määrittely ja tiedonsiirto on otettu suurimpien infratilaajien vaatimuksesta laajalti 
Suomessa käyttöön mallipohjaisessa suunnittelussa. Merkittävimmät suomalaiset suunnittelujär-
jestelmätoimittajat käyttävät InfraModel – standardia. InfraModel käsittelee ainoastaan maaperän 
kerroksien (kerrostumien) esittämistä suunnittelun tarpeisiin, kallioperää ei käsitellä. 

 

 
 

Kuva 5. Maaperämallin pinnat InfraModel – määrittelyssä 
 

https://buildingsmart.fi/infrabim/inframodel/
https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2014/04/Inframodel_4_uudet_osat.pdf
https://buildingsmart.fi/wp-content/uploads/2014/04/Inframodel_4_uudet_osat.pdf
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Kuva 6. InfraModel määrittelyn mukainen maaperämalli jossa kuvataan mallin pinnat (Surfaces) 
ja lähtöaineisto (SourceData) (https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html). 

 
 

GeoSciML 
 

GeoSciMl (http://www.geosciml.org/geosciml/4.0/documentation/html/) on XML-pohjainen tie-
donsiirtostandardi geotieteellisen tiedon siirtoon. Se on tyypillisesti tarkoitettu karttatyyppisen 
tiedon esittämiseen, kuvaamiseen ja siirtoon, mutta myös muunlaisen geologisen tiedon esittämi-
seen kuten kairaustieto, näytteet, analyysit jne. Se määrittelee tyypilliset geologiset ominaisuus-
tiedot kuten geologinen yksikkö (unit), rakenteet, maan materiaalit (earth materials) ja geologiset 
tutkimukset. Lisäksi tuodaan esille geologinen aikaskaala ja sanastot luokitteluun. GeoSciML –
standardia tukevat myös useat OGC:n ISO-järjestelmän standardit. Myöskin Inspire direktiivi 
käyttää GeoSciML tietostandardia tiedon siirron suosituksiinsa geologisen tiedon siirrosta Euroo-
passa. 
 
GeoSciML määrittelee hyvin seikkaperäisesti geologisen tietokokonaisuuksia. GeoSciMLBAsic 
sisältää mm. osat GeologyBasic ja GeologicStructure. GeologyBasic esittelee geologisen ominai-
suustiedon (GeologicFeature), josta perityvät mm. geologiset yksiköt (units) ja niiden koostumus 
(RockMaterial, EarthMaterial). GeologicStructure käsittää kontaktin, liuskeisuuden, poimut ja 
siirrosrakenteet (ShearDispacementStructure).  

https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html
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Kuva 7. GeoSciML:n sisäinen rakenne ja riippuvuudet. 
 
GeoSciML soveltuu yleisen geologisen tiedon ja tietokokonaisuuden esittämiseen. Suomalaisen 
rakennusgeologian/geotekniikan käytännössä on jo käytössä kansallinen malli kairaus/pohjatutki-
mus-tiedon (BoreHole) esittämiseen. CityGeoModel –määrittelyssä on lähdetty ajatuksesta esit-
tää 3D –malli ja siihen yksinkertaiset geologiset ”komponentit, kohteet” joihin määritelty ho-
mogeeninen ominaisuustieto liittyy. GeoSciML määrittelystä voitaisiin periaatteessa hyödyntää 
osia, esim. GeologicUnit ja GeologicStructure täydentämällä niitä rakennusgeologiaan paremmin 
sopiviksi. 
 
 

 

3D-GEM 
 

Tegtmeier et. al. 2014 ovat esitelleet infrastruktuurikehittämisen käyttöön geoteknisen laajen-
nuksen integroidun informaatiosysteemin kehittämiseksi. 3D-GEM, 3D Geotechnical Extension 
Model, määrittelee geoteknisiä objekteja ja mekanismit, joilla ne voisivat linkittyä CityGML, 
GeoScML ja O&Mstandardimalleihin. 3D-GEM kehittämisessä lähdettiin CityGML – informaa-
tiomallin kehittämisestä infrastruktuuriprojektien kokemusten ja tarpeiden pohjalta laajentamalla 
sitä käsittämään sekä maanpäälliset ja maanalaiset luonnolliset ja ihmisen tekemät geo-objektit. 
Toisessa vaiheessa malliin liitettiin geologisia ja geoteknisiä ominaisuuksia ja määrittelyjä. Ku-
vassa 8 on esitetty kuinka Geology –kohde liittyy CityGML:n CityObject –kohteeseen. Geologia 
koostuu GeoSciML:n GeologicFeature –kohteesta, johon on lisätty EngineeringGeology –luokka. 
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Kuva 8. 3D-GEM hierarkia ja Geology –kohteen liittyminen CityGML:n ja GeoSciML:n kohtei-
siin Tegtmeier et. al. 2014 mukaisesti. 

EngineeringGeology – luokka käsittää viisi pääasiallista ominaisuustietokohdetta, joista luokka 
”Layer” kuvataan kohteena, jonka erottavat selvät rajapinnat ylä- ja alapuolella (kuva 8).  
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Kuva 9. 3D-GEM hierarkia ja EngineeringGeology –kohde  Tegtmeier et. al. 2014 mukai-
sesti. 

Lisäksi erotetaan kohteena ”LayerRock”, joka vastaa lähinnä meidän kallioperää. ”LayerSoil” 
yhdistetään maaperän ylimpään kerrokseen (kasvien kasvualusta lähinnä). ”LayerStrongS-
WeakR” tarkoittanee lähinnä rapaumatyyppistä materiaalia. Tässä määrittelyssä annetut kohteet 
eivät sovellu sellaisenaan suomaliseen geologiseen malliin. 

 

LandInfra 
 

OGC (Gruler et. al. 2016) esittelee LandInfra (http://docs.opengeospatial.org/is/15-111r1/15-
111r1.html) – konseptuaalisen standardin käsitemallin maankäytön ja rakentamisen suunnittelun 
(civil engineering) tarpeisiin. Konsepti on sovellusriippumaton, ja käsittää kohteita kuten kiinteis-
töt, tiet, radat, sillat jne. Olemassa olevan LandXML formaatin on katsottu vaativan jatkokehi-
tystä, ja sen osien pohjalta on esitetty kehitettäväksi mm.GML pohjaista InfraGML kuvausta 
OGC:n periaatteiden mukaisesti. Samalla tulisi kehittäminen synkronoida buildingSmartInterana-
tionalin tekemään IFC-standardin pohjalta tekemään kehitystyöhön. LandInfra – konseptuaalinen 
malli tarjoaa käsitetason määrittelyn näihin kaikkiin vaihtoehtoihin. 
 
LandInfra esittelee abstraktin ”LandLayer” ominaisuuskohteen, johon kuuluvat mm. malli maan 
pinnasta ja pinnan alaisista kerroksista (kuva 10). SurfacesLayer –tyyppissä on määritelty ylä-
pinta ja alapinta (LandSurface). 

http://docs.opengeospatial.org/is/15-111r1/15-111r1.html
http://docs.opengeospatial.org/is/15-111r1/15-111r1.html
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Kuva 10.  LandInfra –määrittelyn mukainen LandFeature – kohde, jonka SurfaceLayer –tyyppi si-
sältää sekä kohteen alapuolisen että yläpuolisen pinnan. 

 

5. CGM – maa- ja kallioperämallin tavoitteet, vaatimukset ja määrittely 
 

CityGeoModel (CGM) määrittelyn tavoitteena on kuvata tietomalli ja tietorakenne jolla rakentami-
sen maa- ja kallioperätietoja voitaisiin yhteiskäyttöisesti yksikäsitteisesti siirtää ja varastoida. Mää-
rittelyssä ei puututa lähtötietojen keräämiseen tai niiden muotoon. Mallin perustana on lähtötie-
doista prosessoitu harmoninen geotieto, joka on määrämuotoista ja esitetyn standardin mukaista. 

 
Mallin kuvaamiseksi ja määrittelemiseksi on selvitetty vastaavanlaisia kansainvälisiä esimerkkejä 
ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.  

 
Maa- ja kallioperän käsitteellisistä malleista on annettu tarkempi kuvaus projektin aikaisemmassa 
raportissa ”Rakentamisen maa- ja kallioperämallien käsitteitä, ominaisuustietoja ja niiden arvoja, 
Ikävalko et. al. 2016b. 
 
CGM määrittelyn tavoitteena on esittää maa- ja kallioperän kohteita, joita voitaisiin käyttää kuvaa-
maan maa- ja kallioperää maankäytön ja rakentamisen suunnittelun tarpeisiin. Ajatuksena on, että 
kohteet muodostavat ikään kuin standardeja yhtenäisiä palikoita, jotka muodostavat mallin (kuva 
11). 
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CGM määrittelyyn on sisällytetty UML kaaviot maa- ja kallioperän kohteista, annettu arvolistat, 
laadittu xml-kuvauskielellä tietomalliskeemaa (CityGeoModel.xsd), esitetty xml- dokumentteina 
esimerkkejä tiedon siirrosta sekä annettu tiedostomuodossa esimerkkejä (www.citygeomodel.fi). 
 
CGM –määrittely perustuu keskeisiin maa- ja kallioperän kohteisiin joihin on liitetty ominaisuus-
tietoa. Määrittelyssä on käytetty edellä esitettyä kolmea geotiedon tasoa, harmonisoidut geotiedot, 
projektimalli ja geomalli. Liittyvä geometria on pidetty yksinkertaisena, ominaisuustieto kohdistuu 
pisteeseen tai kahden pisteen muodostamaan janaan. Mallin 3D –geometria koostuu em. ominai-
suustiedoista sekä niistä tuotetuista geometrisista rakenteista, jotka ovat muodostettu TIN –pin-
noista, kolmioiduista pinnoista. Kappaleita ei ole käytetty, vaan laaja-alaiset geologiset kokonai-
suudet on määritelty ryhmäksi (joukoksi) pintoja, jotka rajaavat tai muodostavat sellaisenaan maa- 
ja kallioperän kohteita. 
 

 
 

Kuva 11. CityGeoModel –mallin lähtökohtana ovat standardit määritellyt komponentit, geokoh-
teet, jotka muodostavat 3D-mallin maa- ja kallioperää kuvaavat komponentit. 

  

6. Metatiedot 
 

Metatietoja on käsitelty CityGeoModel –projektin raportissa kaupungin geoainesitoista (Ikä-
valko et. al. 2016). Metatiedot noudattavat Inspire Direktiivin ja JUHTA –suosituksia. 
 
Periaatteena on, että kaiken tuotetun mallin tiedon alkuperä täytyy olla selvitettävissä ja siten lin-
kitettävissä metatiedon välityksellä aineistoon ja prosesseihin joista se on peräisin tai tuotettu. 
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7. HarmonisoidutGeotiedot 
 

Maa- ja kallioperätietoja syntyy erilaisten tutkimusten yhteydessä. Tietoa kootaan usein tiettyä 
tarkoitusta varten ja tietyssä muodossa käytettäväksi kulloisessakin sovelluksessa. Tiedon yhteis-
käyttöisyys ei ole helppoa, lähtötieto on prosessoitava ennen sen hyödyntämistä (kuva 1). 

CityGeoModel –hankeessa on käsitelty laajalti tiedon syntymistä eri yhdyskuntarakentamisen 
prosesseissa ja tutkimuksissa. Määrämuotoisuutta ja sitä kautta yhteiskäyttöisyyttä helpottamaan 
on määritelty ehdotus harmonisoidusta geotiedosta. Tavoitteena on, että tieto on selkeäpiirteistä, 
määriteltyä ja käyttäjä voi helposti havaita tiedon käytettävyyden ja soveltuvuuden omiin tarkoi-
tuksiinsa. Sen vuoksi tavoitteena on, että tiedon alkuperä on aina selvitettävissä, toisin sanoen 
siihen liitetään metatieto, jonka kohteen määrittelevät tiedon alkuperän. Varsinaiseen harmoni-
seen geotietoon sisällytetään tieto sen sijaintitiedon tarkkuudesta, millä menetelmällä se on tuo-
tettu ja mitä keskeistä mallin osaa se koskee. Harmonisoitu geotieto on lähtötiedosta prosessoitua 
tietoa, joten prosessointiajankohta on tärkeää tietää, koska samasta kohteesta esitetty uudempi 
tieto on oletettavasti parempaa perustuen uuteen tutkimustietoon. 

 

7.1. HarmonisoituGeotieto 
 

Harmonisoitu geotieto on liitetty kahteen geometriseen elementtiin pisteeseen tai kahden pisteen 
väliseen janaan. Pisteeseen liitetään maa- ja kallioperästä havaittu/mitattu ominaisuus sekä sen 
saama arvo.  Janaan liitetään ominaisuus ja sen saama arvo lähinnä kairaustiedon perusteella ku-
vastaen esim. kerrostuman lävistyksessä saatua ominaisuustietoa. 

HarmonisoituGeotieto – kohteen attribuuttina on ominaisuus, joka on tyyppiä OminaisuusType 
(arvolista). Ominaisuustyyppiä voidaan laajentaa tarvittaessa ja kasvattaa mahdollisten esitet-
tävoien maa- ja kallioperän ominaisuuksien määrää. Ominaisuustiedon saamat sallitut arvot on 
esitetty raportin liitteenä. Tyypillisesti arvot ovat tekstimuotoisia luokitteluarvoja tai numeerisia 
arvoja. Kumpaakin on varattu käyttöön kaksi kappaletta. 
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<xs:element name="HarmonisoituGeoTieto"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation>cgmHarmonisoituGeoTieto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence > 
      <xs:element  name="numero" type="xs:integer"/> 
      <xs:element name="metatietoviittaus" type="xs:integer"/> 
      <xs:element  name="malli" type="cgm:MalliType"/> 
      <xs:element name="tutkimustapa" type="cgm:TutkimustapaType"/> 
      <xs:element name="prosessointiPVM" type="xs:date"/> 
      <xs:element name="tasosijaintitarkkuusluokka" type="cgm:TasosijaintiTarkkuus-
Type"/> 
      <xs:element name="pystysijaintitarkkuusluokka" type="cgm:PystysijaintiTarkkuus-
Type"/> 
      <xs:element  name="kohde" type="cgm:MallinKohdeType"/> 
      <xs:element name="ominaisuus" type="cgm:OminaisuusType" /> 
      <xs:element name="piste1" type="Point"/> 
      <xs:element name="piste2" type="Point"/> 
      <xs:element name="luokitteluarvo1" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="luokitteluarvo2" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="numarvo1" type="xs:double"/> 
      <xs:element name="numarvo2" type="xs:double"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
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7.2. HarmonisoidutGeotiedot 
 

HarmonisoidutGeoTiedot on abstrakti kohde, joka toimii harmonisoidun geotiedon juurielement-
tinä. 

 

 
 

 
 
 

 

  <xs:element name="HarmonisoidutGeotiedot"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element ref="HarmonisoituGeoTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="kuvaus" type ="xs:string" /> 
     </xs:complexType> 
  </xs:element> 
 

Esimerkki harmonisoidusta geotiedon siirtomuodosta, kyseessä maalajitiedo: 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<HarmonisoidutGeotiedot Kuvaus="CityGeoModel-projektissa tuotettua koeaineistoa. 
Tässä Tampereen pääkirjasto -projektin maaperäkerrosten rajapintapisteet. Pisteet 
ajettu kairauksista kairaajan havaintojen mukaisesti." xmlns="CityGeoModel"> 
<HarmonisoituGeoTieto> 
<ID>1</ID> 
<Metatietoviittaus>1</Metatietoviittaus> 
<Malli>Maapera</Malli> 
<Tutkimustapa>Kartoitus</Tutkimustapa> 
<Prosessointipvm>#2017-03-25#</Prosessointipvm> 
<Tasosijaintitarkkusluokka>Alle 1.00m</Tasosijaintitarkkusluokka> 
<Pystysijaintitarkkuusluokka>Alle 0.10m</Pystysijaintitarkkuusluokka> 
<Kohde>Rajapinta</Kohde> 
<Ominaisuus>Maalaji</Ominaisuus> 
<Piste1>6820973.551 24486725.642 94.733</Piste1> 
<Luokitusarvo1>MP</Luokitusarvo1> 
</HarmonisoituGeoTieto> 
<HarmonisoituGeoTieto> 
<ID>2</ID> 
<Metatietoviittaus>1</Metatietoviittaus> 
<Osamalli>Maapera</Osamalli> 
<Tutkimustapa>HP</Tutkimustapa> 
<Prosessointipvm>#2017-03-25#</Prosessointipvm> 
<Tasosijaintitarkkusluokka>Alle 1.00m</Tasosijaintitarkkusluokka> 
<Pystysijaintitarkkuusluokka>Alle 0.10m</Pystysijaintitarkkuusluokka> 
<Kohde>Rajapinta</Kohde> 
<Ominaisuus>Maalaji</Ominaisuus> 
<Piste1>6820973.551 24486725.642 94.733</Piste1> 
<Luokitusarvo1>MP</Luokitusarvo1> 
<Luokitusarvo2>Ta</Luokitusarvo2> 
</HarmonisoituGeoTieto> 

jne…… 
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Kuva 12. Harmonisoituja geotietopisteitä Tampereen pääkirjaston ”projektialueella”. Pisteet 
edustavat maalaji –ominaisuutta ja sijaitsevat kerrostuman rajapinnalla ja ovat värikoodattu ra-
japinnan alapuolisen maalajin mukaisesti. 

 

 
Kuva 13.  Harmonisoituja geotietopisteitä ja maakerroslävistyksiä Tampereen pääkirjaston 
”projektialueella” (HarmonisoituLavistysTieto).  

 



21 
 

 
 

Kuva 14. Geotietopisteitä ja viivoja Tampereen pilottialueella. MallinKohdeType= massa (kal-
lioperähavaintopisteet) pisteissä ja janoissa kohde(MallinKohdeType)=”kairausvali”. ominai-
suus(OminaisuusType)=”kivilaji”. Luokitusarvo1 (Sininen) =”kiillegenissi”, Luokitusarvo1 (pu-
nainen) =”ganiitti” 

8. CityGeoModel –  malli 
 

CGM- malli käsittää maa- ja kallioperän kohteet 3D – objekteina. Kohteita on kuvattu taulukon 1 
mukaisesti. Kohteiksi on otettu myöskin pohjavesi. Yhteensä on määritelty 16 kohdetta, joista 2 
edustaa yksinomaa maaperää, 5 kallioperää, 2 pohjavettä. Yleisiä kohteita on seitsemän sopien 
sekä maa- että kallioperän kohteeksi. Kuusi kohdetta on tyypiltään abstrakteja. 
 
CityGeoModel- malli jakautuu kahteen osaan, projektikohtaiseen malliin (Projektimalli) ja varsi-
naiseen geologiseen malliin (Geomalli). Projektimalli sisältää malleja joita on tehty projektikoh-
taisessa mallintamisessa. Projektimallit muodostavat kokonaisuuden, jotka hyödynnetään Geo-
mallin muodostamisessa. 
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Taulukko 1. CityGeoModel –mallin kohteet 
 

No Malli Kohde 
Abstrakti 
kohde Engl. 

1.      Yleinen HarmonisoituGeotieto abst. HarmonizedGeoData 
2.   Yleinen MallinLahtotiedot   ModelSourceData 
3.      Yleinen ProjektiMallit abst. ProjectModels 
4.      Yleinen ProjektiMalli abst. ProjectModel 
5.      Yleinen Pinta abst. Surface 
6.      Kallioperä KallioperanTasoRakenne   PlanarBedrockStructure 
7. Yleinen Alapinnat, Ylapinnat  BottomSurface, TopSurface 
8.   Maaperä Maaperakohde  abst. GroundFeature 
9. Maaperä MaaperaMalli  GroundModell 
10.   Kallioperä KallioLohko   BedrockBlock 
11.   Kallioperä KallioMassa   BedrockMass 
12.   Kallioperä TulkittuKallioperanTasorakenne   InterpretatedBedrockPlanarStructure 
13 Kallioperä KallioperaMalli  BedrockModell 
14.   Pohjavesi Pohjavesipinta   GroundWaterSurface 
15. Pohjavesi Pohjavesimalli  GroundWaterModel 
16.   Yleinen GeoMalli abst. GeoModel 

 
 
  

8.1. CityGeoModel –  projektimalli 
 

Kuvassa 15 on esitetty Projektimallin kaavio. Projektimallilla käsitetään mallia, joka on luotu yksit-
täisessä rakentamisen kohteen suunnittelussa mallipohjaisen työskentelyn tuloksena. Projektikohtai-
set mallit olisi otettava talteen jotta niihin sisältyvä tieto ei katoaisi. Ne edustavat aina tarkinta mah-
dollista ko. kohteessa tehtyä mallinnustyötä, ja harvoin on edes jatkossa syytä tarkentaa muodostet-
tua mallia. Projektimalli voi edustaa suunnittelumallia jolloin maaperämalli edustaa ennen rakenta-
mista vallinnutta tilaa. Toteutusmalli esittää rakenteet ja tilanteen, kun maaperän massat on kaivettu 
pois. Mallin attribuutteihin ei ole varattua mallin vaihetta kuvaavaa ominaisuustietoa, ja se on syytä 
ilmoittaa metatiedoissa.  
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Kuva 15. Kaavio projektimallin kohteista ja niiden kytkeytyminen toisiinsa. 
 

8.1.1. MallinLahtotiedot  
 

Luokka käsittää HarmonisoituGeotieto – kohteesta (ks. kappale 7) po. malliin sovitetut pistemäi-
set tai havaintoväliin liittyvät ominaisuustiedot jota käytetään mallin ko kohteen muodostami-
sessa.  
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Mallinlahtotieto 
 

HarmonisoituGeotieto – kohteesta (ks. kappale 7) po. malliin sovitetun pistemäisen tai havaintovä-
liin ominaisuustiedon jota käytetään kolmioinnissa pintojen muodostamisessa sekä ominaisuustie-
topisteet, jotka kuvastavat esim. massan ominaisuutta. Ominaisuustieto voidaan liittää myös ha-
vaintoväliin joka ilmoitetaan kahdella pisteellä. 
 
Havaintopiste1: kohteen geometria- ja sijaintitieto. Ominaisuuden havaintovälin ollessa kyseessä 
havaintovälin alkupiste. 
 
Havaintopiste2: kohteen geometria- ja sijaintitieto. Ominaisuuden havaintovälin ollessa kyseessä 
havaintovälin loppupiste. 

 
Ominaisuustieto: kohteeseen liitettävä ominaisuustieto, esim. ”maalaji”, ”kivilaji” 
 
Luokitusarvo1, luokitusarvo2: Ominaisuuden saamat luokitusarvot, esim. hiekka-kallio- maalaji-
rajapinnan pisteellä arvot luokitusarvo1: ”hiekka” ja luokitusarvo2: ”kallio” 
 
Numarvo1, numsarvo2: Ominaisuuden mahdolliset numeeriset arvot. 

 

  <xs:element name="MallinLahtotiedot"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element ref="MallinLahtotieto" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
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8.1.2. ProjektiMallit  

 
ProjektiMallit abstrakti luokka käsittää kokoelman erilaisissa yhteyksissä muodostettuja erillisiä 
maa- ja kallioperän malleja, jotka ovat syntyneet projektikohtaisten aineistojen käsittelyssä. 
 
Nimi: Käyttäjän antama nimi mallien kokoelmalle 

 

 
  <xs:element name="MallinLahtotieto"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="metatietoviittaus" type="xs:integer"/> 
      <xs:element name="osamalli" type=" OsamalliType"/> 
      <xs:element name="tutkimustapa" type=" TutkimustapaType"/> 
      <xs:element name="prosessointipvm" type="xs:date"/> 
      <xs:element name="tasosijaintitarkkuusluokka" type=" TasosijaintiTarkkuusType"/> 
      <xs:element name="pystysijaintitarkkuusluokka" type=" PystysijaintiTarkkuusType"/> 
      <xs:element name="kohde" type=" MallinKohdeType"/> 
      <xs:element name="ominaisuus" type=" OminaisuusType" /> 
      <xs:element name="x1" type="xs:double"/> 
      <xs:element name="y1" type="xs:double"/> 
      <xs:element name="z1" type="xs:double"/> 
      <xs:element name="x2" type="xs:double"/> 
      <xs:element name="y2" type="xs:double"/> 
      <xs:element name="z2" type="xs:double"/> 
      <xs:element name="luokitteluarvo1" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="luokitteluarvo2" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="numarvo1" type="xs:double"/> 
      <xs:element name="numarvo2" type="xs:double"/> 
     </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
 

Esimerkki projektimallin lähtötiedosta (1 havainto): 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ProjektiMallinLahtotieto> 
  <metatietoviittaus>1</metatietoviittaus> 
  <osamalli>maaperamalli</osamalli> 
  <tutkimustapa>painokairaus</tutkimustapa> 
  <prosessointipvm>1900-01-01</prosessointipvm> 
  <tasosijaintitarkkuusluokka>alle 0.01 m</tasosijaintitarkkuusluokka> 
  <pystysijaintitarkkuusluokka>alle 0.01 m</pystysijaintitarkkuusluokka> 
  <kohde>rajapinta</kohde> 
  <ominaisuus>maalaji</ominaisuus> 
  <x1>1111</x1> 
  <y1>2222</y1> 
  <z1>11</z1> 
  <luokitteluarvo1>Sa</luokitteluarvo1> 
  <luokitteluarvo2>Mr</luokitteluarvo2> 
</ProjektiMallinLahtotieto> 
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Kuva 16. CGM –projektialueen kaikki erilliset projektimallit maaperästä.  
 
ProjektiMalli luokka käsittää projektissa muodostetun maa- tai kallioperämallin. Mallit muodos-
tuvat pinnoista (Pinta –kohde ka KallioperanTasorakenne) sekä mallin lähtötiedoista (MallinLah-
totieto –kohde). Mallin lähtötiedot muodostetaan harmonisoidusta geotiedosta. Mallin lähtötiedot 
muodostuvat erilaisista geometrisistä komponenteista (pisteet, viivat, pinnat), joihin liittyvät ko. 
geologiset ominaisuudet.  
 
Nimi: Käyttäjän antama nimi mallille. Nimen olisi hyvä kuvastaa mallin tyyppiä, esim. ”Tampe-
reen pääkirjaston maaperämalli” 

Laadintapvm: Mallin laadintapäivämäärä. Päivämäärä on tärkeä, koska sen perusteella on ero-
tettavissa eri ajankohtina laaditut mahd. saman kohteen saman nimiset mallit toisistaan. Lähtö-
kohtaisesti uudempi malli sisältää uudempaa lähtötietoa ja siten edustaa vanhempaa tarkempaa 
versiota 

MetatietoID: Käyttäjän (tai järjestelmän?) antama numero joka viittaa ko. projektin metatietoku-
vaukseen aineistoluettelossa. Projektimallista pitää aina tuottaa vastaava metatietokannan rivi ai-
nesitoluetteloon, josta ilmenevät tarkemmat projektin tiedot yms. 
 

<xs:element name="Projektimallit"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="Projektimalli" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
            </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
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LOD-luokka: LOD-luokka (kuva 17) on kuvattu CityGML kielen määrittelydokumentaatiossa 
(http://www.opengeospatial.org/standards/citygml). Se kuvastaa mallin komponentin yksityis-
kohtaisuutta (LOD: Level Of Detail). Projektimallit tyypillisesti edustavat GEO – mallintamisen 
tarkkaa tasoa, esim. LOD=3. Projektikohtainen malli voi olla myös enemmän ”yleistä alueellista 
tasoa”, esim. LOD=0 (maaperäkartta 3D 1:20 000). 

 
Kuva 17. CityGML:n LOD –luokitus (LOD= Level of Detail). 

 
 

 

<xs:element name="Projektimalli"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="nimi" type ="xs:string" /> 
         <xs:element name="laadintapvm" type ="xs:date" /> 
         <xs:element name="metatietoID" type ="xs:integer" /> 
         <xs:element name="lodLuokka" type ="xs:integer" />  
         <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
         <xs:element ref="Pinta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
         <xs:element ref="KallioperanTasorakenne" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/> 
      </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
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Kuva 18. Tampereen pääkirjasto ja sen projektimalli, jossa on esitetty maaperäkerrostumat ja 
kairauslävistystiedot (pohjatutkimukset). 

 
8.1.3. Metatiedot  

 
Käsittää yhteyden metatietoihin ainesitoluettelossa, ks. kohta 6. 
 
8.1.4. Pinta 

 
Abstrakti luokka josta periytyvät muut mallissa käytettävät pinnat. 
 
Nimi: Käyttäjän antama nimi pinnalle, esim.: ”Hk-Sa6”. 
 
Geologinen kuvaus: Pinnan ominaisuudeksi voidaan haluttaessa liittää käyttäjän laatima geolo-
ginen kuvaus ko. pinnasta. 

Ominaisuus: Ominaisuus jonka perusteella pinta on erotettavissa (harmonisoidun metatiedon 
ominaisuustyyppi, ks. kohta 6, esim maalaji, kivilaji)  
 
Surface: Pinnan geometria esitetään TIN – pintana. Tässä yhteydessä maaperän projektimalleissa 
on ollut käytössä LandXML – määrittelyn mukainen pinta (Surface, ks. InfraModel 4.0 määrit-
tely https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html . Käyttää voisi myös (ja ehkä jatkossa 
parempi) OGC:n GML-määrittelyn mukaista pintaa (kuten CiyGML:ssä). 
 
Ylapuolinenluokitusarvo: Luokitusarvo saa arvokseen ko. ominaisuuden (maalaji) sallitun ar-
von, tässä tapauksessa rajapinnan yläpuolisen kerrostuman maalajin, esim. ”Savi”. 
 
Alapuolinenluokitusarvo: Luokitusarvo saa arvokseen ko. ominaisuuden sallitun arvon, tässä 
tapauksessa maalajin, esim. ”Hiekka”. 

 
 
 

https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html
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Kuva 19. Tampereen ”pääkirjasto –projekti”, elementti Pinta 

 
 

8.1.5. KallioperanTasoRakenne  
 

KallioperanTasoRakenne – luokka käsittää havainnot kallioperän tasomaisista rakenteista, jotka 
eivät ole rajapintoja, vaan massasta erottuvia muita tasomaisia rakenteita. Näitä ovat erilaiset hau-
raan kallioperän rakenteet, kuten raot, siirrokset, heikkousvyöhykkeet (ks. KallioperanTasoRaken-
neType). Projektikohtaisessa työskentelyssä kohteessa voidaan tasomaisista rakenteista tehdä tut-
kimusten (kairaukset) ja kartoituksen (kalliotilat) yhteydessä runsaasti havaintoja. Havaintoihin 
perustuen (ProjektiMallinLahtotieto) projektimallissa voidaan luoda projektialueelle tulkintana 
ko. tasorakenteita. Tasorakenteeseen voidaan liittää haluttu määrä sitä kuvaavaa ominaisuustietoa. 
 
Rakenne: Rakenne – attribuutin arvona KallioperänTasoRakenneType – arvolistan mukainen 
arvo. 
 
Geologinen kuvaus: Pinnan ominaisuudeksi voidaan haluttaessa liittää käyttäjän laatima geologi-
nen kuvaus ko. pinnasta. 

Leveys: Rakenteen leveys metreinä. 
 

  <xs:element name="Pinta"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence>          
        <xs:element name="nimi" type ="xs:string" /> 
        <xs:element name="geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
        <xs:element name="ominaisuus" type =" OminaisuusType" /> 
        <xs:element name="alapuolinenluokitusarvo" type ="xs:string" /> 
        <xs:element name="ylapuolinenluokitusarvo" type ="xs:string" />  
        <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>   
        <xs:element ref="Surface"/>   
      </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
  </xs:element>   
</xs:element> 
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OminaisuusTieto: Rakenteeseen liitettävät ominaisuudet harmonisoidun geotiedon LuokitusOmi-
naisuusType – arvolistan mukaisesti. Alla olevalla rakenteelle voidaan tässä siis liittää useita eri 
ominaisuuksia ja niiden arvoja kohteelle. 

 

 

 

 

 
Suunta ja kaade: rakenteelle voidaan antaa myös mitatut suunnan ja kaateen arvot (pinta sinäl-
lään kuvaa rakenteen geometriaa). 
 
Surface: Pinnan geometria esitetään TIN – pintana. Tässä yhteydessä maaperän projektimalleissa 
on ollut käytössä LandXML – määrittelyn mukainen pinta (Surface, ks. InfraModel 4.0 määrit-
tely https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html . Käyttää voisi myös (ja ehkä jatkossa 
parempi) OGC:n GML-määrittelyn mukaista pintaa (kuten CityGML:ssä). 
 

 

 
 
 

 

<xs:element name="OminaisuusTieto"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
         <xs:complexType> 
        <xs:sequence> 
                <xs:element name="ominaisuus" type =" OminaisuusType" /> 
                <xs:element name="luokitteluarvo1" type="xs:string"/> 
                <xs:element name="luokitteluarvo2" type="xs:string"/> 
                <xs:element name="numarvo1" type="xs:double"/> 
                <xs:element name="numarvo2" type="xs:double"/> 
       </xs:sequence> 
     </xs:complexType> 
  </xs:element> 

  <xs:element name="KallioperanTasorakenne"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
      <xs:element name="rakenne" type =" KallioperanTasorakenneType" /> 
      <xs:element name="geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
      <xs:element name="leveys" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element ref=" OminaisuusTieto" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
      <xs:element name="suunta" type ="xs:integer" /> 
      <xs:element name="kaade" type ="xs:integer"/> 
      <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>   
      <xs:element ref="Surface" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 

 

https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html
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8.1.6. InfraModelMalli  
 

Abstrakti luokka käsittää ns. InfraModel –maaperämallin mukaisen mallin tiedot, jotka ovat lii-
tetty (sovitettu) CGMProjektimalliin , ks. InfraModel 4.0 määrittely https://buil-
dingsmart.fi/infra/inframodel/index.html. 

 
 

8.2. CityGeoModel – GeoMalli 
 

 
 

 Kuva 20. Kaavio GeoMallista ja sen eri kohteista sekä niiden kytkeytymisestä toisiinsa. 
 
8.2.1. GeoMalli 

 
Geomalli kokoaa yhteen kaikki GeoMallin komponentit, maaperämallin, kallioperämallin ja poh-
javesimallin. 

 

 
  

  <xs:element name="Geomalli"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="nimi" type ="xs:string" /> 
       <xs:element name="laadintapvm" type ="xs:date" /> 
       <xs:element name="metatietoID" type ="xs:integer" /> 
       <xs:element name="lodLuokka" type ="xs:integer" /> 
       <xs:element ref="Maaperamalli" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
       <xs:element ref="Kallioperamalli" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
       <xs:element ref="Pohjavesimalli" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
     </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  </xs:element> 
</xs:schema> 

https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html
https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html
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8.2.2. Maaperämalli 
 

 

  Kuva 21. MaaperaMallin kohteet ja attribuutit sekä kohteiden kytkeytyminen toisiinsa. 

Nimi: Käyttäjän antama nimi mallille, esim. ”Pääkirjaston maaperamalli” 
 

Geologinen kuvaus: Ominaisuudeksi voidaan haluttaessa liittää käyttäjän laatima geologinen 
kuvaus ko. kohteesta. 

LOD-luokka: LOD-luokka on kuvattu CityGML kielen määrittelydokumentaatiossa 
(http://www.opengeospatial.org/standards/citygml). Se kuvastaa mallin komponentin yksityis-
kohtaisuutta (LOD: Level Of Detail). Projektimallit tyypillisesti edustavat GEO – mallintamisen 
tarkkaa tasoa, esim. LOD=3. Projektikohtainen malli voi olla myös enemmän ”yleistä alueellista 
tasoa”, esim. LOD=0 (maaperäkartta 3D 1:20 000). 
 
MetatietoID: Käyttäjän (tai järjestelmän?) antama numero joka viittaa ko. projektin metatietoku-
vaukseen. Mallista pitää aina tuottaa vastaava rivi metatietokantaan, josta ilmenevät tarkemmat 
tiedot. 

      
    <xs:element name="Maaperamalli"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
      <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
           <xs:element name="geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
           <xs:element name="lodluokka" type ="xs:integer" /> 
           <xs:element name="metatietoID" type ="xs:integer" /> 
           <xs:element ref=" Maaperakohde" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>      
      </xs:sequence>  
    </xs:complexType>  
  / l t  
   

 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
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8.2.3. Maaperakohde  
 

Maaperämallin 3D-kohde jonka tyyppinä voivat olla esim. yksikkö, kerrostuma ja kerros (Maa-
perakohdeType). Kerrostumassa maalaji tai muu ominaisuus on ko. kerrostumalle tyypillistä. 
Kohdetta rajaavat sen yläpinta ja alapinta (Alapinta, Ylapinta). Sekä yläpinta että alapinta voivat 
olla kumpikin kolmioitu yhdeksi pinnaksi tai koostua useista pinnoista. 
 
Nimi: Käyttäjän antama nimi kohteelle, esim. ”Savi –kerrostuma”, ”Sora –kerros” 
 
Kohde: Kohteet on esitetty tyypinmäärittelyssä MaaperakohdeType (kerros, kerrostuma, yk-
sikkö) 
 
Ominaisuus: kohteeseen liitettävä ominaisuustieto, esim. ”maalaji” 
 
Arvo: Ominaisuustiedon arvo, esim. ”Savi” 
 
GeoMallinLahtotieto: Tällä on mahdollisuus kytkeä kohteeseen erilaista havaintotietoa, 
ks.8.2.9, esim. teknisiä ominaisuuksia tai rajapintojen pisteitä, joita ei ole otettu mukaan kolmi-
oinnissa. 
 
Geologinen kuvaus: Ominaisuudeksi voidaan haluttaessa liittää käyttäjän laatima geologinen 
kuvaus ko. kohteesta. 

 

     
 

  

<xs:element name="Maaperakohde"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="Nimi" type ="xs:string" /> 
        <xs:element name="Kohde" type =" MaaperakohdeType" /> 
        <xs:element name="Ominaisuus" type =" OminaisuusType" /> 
        <xs:element name="Arvo" type ="xs:string" /> 
        <xs:element name="LODLuokka" type ="xs:integer" /> 
        <xs:element name="Geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
        <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
        <xs:element ref="Alapinnat" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element ref="Ylapinnat" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      </xs:sequence>     
     </xs:complexType>        
  </xs:element> 
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8.2.4. Alapinnat, Ylapinnat 
 
 
 

 
Ylapinnat, alapinnat: Pinnan geometria esitetään TIN – pintana. Tässä yhteydessä maaperän 
projektimalleissa on ollut käytössä LandXML – määrittelyn mukainen pinta (Surface, ks. Infra-
Model 4.0 määrittely https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html . Käyttää voisi myös (ja 
ehkä jatkossa parempi) OGC:n GML-määrittelyn mukaista pintaa (kuten CiyGML:ssä). 
 

 
 

8.2.5. Kallioperamalli 
 

Kallioperamalli kokoaa kallioperamallin eri kohteet yhteen: KallioLohko, KallioMassa, Kalliope-
ranTasorakenne, TulkttuKallioperanTasorakenne ja GeoMallinLahtotieto. Mallille voidaan antaa 
kuvaus ja sille tulee antaa (MetatietoID) aineistoluettelon metatietorivi. 

 Kuva 22. Kallioperämallin kohteet, niiden attribuutit ja kytkeytyminen toisiinsa. 

 

<xs:element name="Alapinnat"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
         <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
         <xs:element ref="Surface" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
       </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
 

https://buildingsmart.fi/infra/inframodel/index.html
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8.2.6. KallioLohko 
 

Kalliolohko on pintojen (rikkonaisuusvyöhykkeiden yms.) rajaama alue kalliota, jonka ominai-
suudet ovat vakiotyyppisiä ajatellen esim. kalliorakentamisen kalliolaatua. Kalliolohkoon voi-
daan liittää määräämätön joukko ominaisuuksia ja niiden arvoja. Lisäksi KallioLohko voi sisältää 
erillistä sijaintimääritettyä ominaisuustietoa (MallinOminaisuusTieto). 
 
Kalliolohkon rajat (Alapinnat, Ylapinnat) voidaan tuottaa integroimalla pintoja projektikohtai-
sesta mallista (KallioperaRajapinta) tai kolmioimalla HarmonisoituGeoTieto –kohteesta sovitetut 
mallin pisteet (MallinOminaisuusTieto). 
 
 
Kalliolohkonnimi: Voidaan antaa yksilöivä nimi. 

Geologinenkuvaus: Ominaisuudeksi voidaan haluttaessa liittää käyttäjän laatima geologinen ku-
vaus ko. kohteesta. 

LOD-luokka: LOD-luokka on kuvattu CityGML kielen määrittelydokumentaatiossa 
(http://www.opengeospatial.org/standards/citygml). Se kuvastaa mallin komponentin yksityis-
kohtaisuutta (LOD: Level Of Detail). Projektimallit tyypillisesti edustavat GEO – mallintamisen 
tarkkaa tasoa, esim. LOD=3. Projektikohtainen malli voi olla myös enemmän ”yleistä alueellista 
tasoa”, esim. LOD=0 (maaperäkartta 3D 1:20 000). 

OminaisuusTieto: Tällä rakenteella voidaan kohteelle liittää haluttu määrä ominaisuustietoa, ks. 
lista OminaisuusType, esim. ”rapautuneisuus”. 
 
GeoMallinLahtotieto: Mahdollisuus liittää kalliolohkoon haluttuja havaintopisteitä. 
 

    <xs:element name="Kallioperamalli"> 
      <xs:annotation> 
        <xs:documentation></xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
        <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
            <xs:element name="MetatietoID" type ="xs:integer" />  
            <xs:element name="Geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
            <xs:element name="Lod-luokka" type ="xs:integer" /> 
            <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
            <xs:element ref="KallioLohko" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
            <xs:element ref="KallioMassa" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

 <xs:element ref="TulkittuKallioperanTasorakenne" minOccurs="1" max                      
Occurs="unbounded"/> 
<xs:element ref="KallioperanTasorakenne" minOccurs="1" maxOccurs="un-
bounded"/> 

         </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    </xs:element> 

 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
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Arvo1, Arvo2:  :  Ominausuuden saamat arvot, arvo1 merkkimuotoinen ja arvo2 numeerinen 
ominaisuus, esim. Arvo1= ”Runsaastirapautunut” 

 

 
 
 

8.2.7. KallioMassa 
 

Kalliomassaksi kutsutaan kallion osaa, joka on erotettavissa jonkin tietyn ominaisuuden suhteen, 
esim. Graniittimuodostuma: Kallio-ominaisuus=”Kivilaji” Arvo1= ”Graniitti”. KallioMassan 
rajaamiseksi voidaan käyttää mielivaltainen määrä pintoja (Alapinnat, Ylapinnat). Pinnat voidaan 
tuottaa integroimalla projektimallien rajapintoja tai kolmioimalla HarmonisoituGeoTieto -koh-
teesta valittua ja malliin sovitettua aineistoa (GeoMallinLahtotieto). Kalliomassan kuvaamiseen 
voidaan käyttää määrittelemätön määrä ominaisuustietoa, lisäksi kohteeseen voidaan liittää erik-
seen paikkasidonnaista ominaisuustietoa (GeoMallinLahtotieto). 
 
Geologinen kuvaus: Ominaisuudeksi voidaan haluttaessa liittää käyttäjän laatima geologinen 
kuvaus ko. kohteesta. 
 
LOD-luokka: LOD-luokka on kuvattu CityGML kielen määrittelydokumentaatiossa 
(http://www.opengeospatial.org/standards/citygml). Se kuvastaa mallin komponentin yksityis-
kohtaisuutta (LOD: Level Of Detail). Projektimallit tyypillisesti edustavat GEO – mallintamisen 
tarkkaa tasoa, esim. LOD=3. Projektikohtainen malli voi olla myös enemmän ”yleistä alueellista 
tasoa”, esim. LOD=0 (maaperäkartta 3D 1:20 000). 

 
OminaisuusTieto: kohteeseen liitettävät halutut ominaisuustiedot, esim. ”kivilaji”, ”rapautunei-
suus” jne 
 
Luokitusarvo: Ominaisuustiedon arvo, esim. ”Graniitti” 

 
 

<xs:element name="KallioLohko"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
        <xs:element name="Kalliolohkonnimi" type ="xs:string" /> 
        <xs:element name="Geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
        <xs:element ref="OminaisuusTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
        <xs:element ref="Alapinnat" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        <xs:element ref="Ylapinnat" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      </xs:sequence>   
   </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
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8.2.8. KallioperanTasorakenne 

 
Ks. kohta 8.1.6. 

 
8.2.9. TulkittuKallioperanTasorakenne 

 
TulkittuKallioperanTasorakenne muodostuu sitä kuvaavasta pinnasta sekä siihen liitettävistä va-
linnaisesta määrästä ominaisuuksista.  Kohteeseen voidaan liittää kuuluvaksi myös joukko erilli-
siä havaintopisteitä (ks. edellä KallioperanTasorakenneHavainto). 
 
Geologinen kuvaus: Ominaisuudeksi voidaan haluttaessa liittää käyttäjän laatima geologinen 
kuvaus ko. kohteesta. 
 
Rakenne: Rakenne jonka typpi on annettu arvolistassa KallioperanTasorakenneType. 
 
Leveys: Rakenteen leveys metreinä, esim. ”0.5” 
 
Ominaisuus: Kohteeseen liitettävä ominaisuustieto, esim. ”kivilaji” 
 
Luokitusarvo: Ominaisuustiedon arvo, esim. ”Graniitti” 
 
LOD-luokka: LOD-luokka on kuvattu CityGML kielen määrittelydokumentaatiossa 
(http://www.opengeospatial.org/standards/citygml). Se kuvastaa mallin komponentin yksityis-
kohtaisuutta (LOD: Level Of Detail). Projektimallit tyypillisesti edustavat GEO – mallintamisen 
tarkkaa tasoa, esim. LOD=3. Projektikohtainen malli voi olla myös enemmän ”yleistä alueellista 
tasoa”, esim. LOD=0 (maaperäkartta 3D 1:20 000). 

Surfce: Tinpinta(LandXML surface)  
 

<xs:element name="KallioMassa"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
         <xs:element name="Geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
         <xs:element name="Lod-luokka" type ="xs:integer" /> 
         <xs:element ref="OminaisuusTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
         <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
         <xs:element ref="Alapinnat" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
         <xs:element ref="Ylapinnat" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
    </xs:sequence>    
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
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8.2.10. Pohjavesimalli 
 

 
Pohjavesimalli sisältää kaikki määritetyt pohjaveden pinnat. 
 
Geologinen kuvaus: Ominaisuudeksi voidaan haluttaessa liittää käyttäjän laatima geologinen 
kuvaus ko. kohteesta. 
LOD-luokka: LOD-luokka on kuvattu CityGML kielen määrittelydokumentaatiossa 
(http://www.opengeospatial.org/standards/citygml). Se kuvastaa mallin komponentin yksityis-
kohtaisuutta (LOD: Level Of Detail). Projektimallit tyypillisesti edustavat GEO – mallintamisen 

      <xs:element name="TulkittuKallioperanTasorakenne"> 
      <xs:annotation> 
        <xs:documentation></xs:documentation> 
      </xs:annotation> 
      <xs:complexType>   
        <xs:sequence> 
          <xs:element name="Geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
          <xs:element name="Rakenne" type =" KallioperanTasorakenneType"  /> 
          <xs:element name="Lod-luokka" type ="xs:integer" /> 
          <xs:element ref="OminaisuusTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
          <xs:element name="Leveys" type ="xs:decimal" /> 
          <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
          <xs:element ref="Surface" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>        
      </xs:sequence>  
      </xs:complexType> 
    </xs:element> 

 

http://www.opengeospatial.org/standards/citygml
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tarkkaa tasoa, esim. LOD=3. Projektikohtainen malli voi olla myös enemmän ”yleistä alueellista 
tasoa”, esim. LOD=0 (maaperäkartta 3D 1:20 000). 

 

 
 
 
8.2.11. Pohjavesipinta 

 
Pohjavesipinta – kohde sisältää pohjaveden kolmioidun pinnan sekä attribuuttitietona pinnan tyypin. 
 
Vesipinta: vesipinta –attribuutti määrittelee mistä VesipintaType:stä on kyse (keskivedenpinta, ylin-
vedenpinta, alinvedenpinta) 
 
Surface: Tinpinta(LandXML surface)  
 

 
 
 
 

  

    <xs:element name="Pohjavesimalli"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
      <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
           <xs:element name="Geologinenkuvaus" type ="xs:string" /> 
           <xs:element name="Lod-luokka" type ="xs:integer" /> 
           <xs:element name="MetatietoID" type ="xs:integer" /> 
           <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    

      <xs:element ref="Pohjavesipinta" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>           
</xs:sequence>  

    </xs:complexType> 
  </xs:element> 

 

    <xs:element name="Pohjavesipinta"> 
    <xs:annotation> 
    <xs:documentation></xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
            <xs:element name="Pinta" type =" VesiPintaType" /> 
            <xs:element ref="MallinLahtotiedot" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>    
            <xs:element ref="Surface" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
        </xs:sequence>   
    </xs:complexType> 
  </xs:element> 
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