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Tiivistelmä 
 

Oulun kaupunki on määrittänyt yhdeksi toimintamuodokseen ’Kaupunki kehitysalustana’ -toimintamallin. 

Sen tavoitteena on elinkeinoelämän ja tutkimuksen tukeminen kaupunkiympäristön hallitussa 

hyödyntämisessä, siten että 

• Tarjotaan yrityksille, korkeakouluille ja muille sidosryhmille selkeä toimintamalli 

yhteiskehittämiselle ja kokeiluille todellisessa kaupunkiympäristössä. 

• Luodaan kaupungin sisäinen toimintamalli erilaisten kaupungin ulkopuolisten toimijoiden 

kokeilu- ja kehitystarpeiden mahdollistamiseen ja toiminnan hallintaan. 

• Luodaan päätösohjattua, sitoutunutta toimintaa. 

Toimintamallin edistämiseksi Oulun Innovaatioallianssin ohjelmaan on määritelty kohdeala ’Digitalisaatio 

kaupunkiympäristön muutoksessa’, jossa on käynnissä seuraavat kolme kärkiohjelmaa: 

1. Tulevaisuuden tietoverkot 

2. Autonomisten ajoneuvojen ja laitteiden kehitysalusta 

3. Data-analytiikka 

OIA:n toimijayhteisö mahdollistaa erinomaiset puitteet älykaupunkikehitykselle. Älykaupunkikehitys on 

keskitetty vuodesta 2022 alkaen kehitteillä olevan ’MetaCity Oulu’ -konseptin alle. MetaCity Oulu -

kokonaisuus yhdistää edellä mainittujen kärkiohjelmien tavoitteita sekä tukee myös muita OIA:n 

kohdealojen tavoitteita poikkitoimialaisesti. 

MetaCity Oulu -konseptia voidaan kuvata seuraavilla tavoilla: 

• Toteuttaa toimintatapojen ja palvelujen muutoksen hyödyntämään monipuolisesti uudenlaisia 

digitaalisia mahdollisuuksia 

• Nojautuu monitieteiseen tutkimukseen, joka hyödyntää huipputason ICT-teknologiatutkimusta 

toimien eri hankkeiden yhteiskehittämisen ympäristönä  

• Ympäristö, joka kehittyy jatkuvasti ja jossa tutkijat, yritykset, start-upit, kaupunkisuunnittelijat 

ja kansalaiset kohtaavat luoden vaikuttavuutta aikaansaavia ekosysteemejä 

• Kokeilualue, jossa voidaan kehittää, pilotoida ja skaalata älykaupungin digitaalisia ja virtuaalisia 

sovelluksia, palveluita, kokemuksia ja tuntemuksia pohjautuen tutkimuksen ja yritysten 

tuotekehityksen innovaatioihin 

• Menetelmä, joka tuo uuden ulottuvuuden siihen, kuinka digitaalisia ja virtuaalisia sisältöjä 

koetaan tieteessä, teknologiassa, työssä, vapaa-ajassa ja kulttuurissa 

• Konsepti, jonka keskeiset teemat ovat kestävä kehitys, digitaalinen tasavertaisuus, 

osallistaminen ja resilienssi 

MetaCity Oulu hyödyntää Teknologiakylä-Linnanmaa-Kaijonharju-alueella olevia merkittäviä testaus-, 

kokeilu- ja pilottiympäristöjä ja infrastruktuuria elävässä rakennetussa kaupunkiympäristössä. Näistä 

esimerkkejä ovat mm.: 

• Tulevaisuuden tietoverkot; 6G Flagship ja 5G testiverkot, Smart Campus-hanke  

• Datanhallinnan infrastruktuuri 
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• Tulevaisuuden liikkuminen; Autonomiset ajoneuvot ja työkoneet, liikenteen digitalisaatio ja 

sähköistyminen 

• Drone-kehitystoiminta ja -testialueet 

• Painettava äly ja elektroniikka 

Alueen kokeiluympäristöt on mahdollista linkittää Oulun muihin vastaaviin testaus- ja kehitysalueisiin kuten 

OuluZone, Kontinkankaan hyvinvointikampus ja Oulun satama. Lisäksi suunnitteilla olevat kohteet kuten 

Hartaanselkä (asuntomessut), asemakeskus ja monitoimiareena voivat toimia tutkimus- ja 

kehityshankkeiden hyödyntäjinä. Toimintamalli vaatii kuitenkin varautumista sekä maankäytöllisesti että 

infrastruktuurin osalta, kun suunnitellaan ja rakennetaan eri toimialojen kehityksen vaatimia 

tietoliikenneyhteyksiä ja sensoriverkkoja. 

MetaCity Oulun kehitys perustuu vahvasti eri toimialoille ja hallinnonaloille kehitettävien innovaatioiden, 

ratkaisujen ja palveluiden pilotointiin. Pilotointia varten määritellään prosessi, jonka avulla arvioidaan 

pilotoitavan ratkaisun riittävä kehitysaste, kypsyys sekä tarvittavat sidosryhmät, jotta siitä voi syntyä uusi 

palvelu, sovellus tai menetelmä. 

Tämä selvitystyö on toteutettu Oulun Innovaatioallianssin kärkiohjelmassa ’Tulevaisuuden tietoverkot’ 

osana hanketta Oulun innovaatioallianssi 2021-2027 käynnistäminen. Hanketta rahoittaa Pohjois-

Pohjanmaan Liitto, alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE). 

 

Selvitystyön ovat laatineet: 

Projektipäällikkö, FT Timo Bräysy 

Ohjelmapäällikkö Risto Jurva 

Väitöskirjatutkija Johannes Jutila 

Professori Tarja Outila 

 

www.metacity.fi  
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1. Johdanto 
 

Tässä raportissa esitellään kootusti tulokset MetaCity Oulu -konseptin selvitystyöstä. MetaCity1 –konseptilla 

tarkoitetaan prosessia, jossa on uudistettu lähestymistapa älykaupunkikehitykseen (smart city). Tyypillisesti 

eri toimijoiden smart city -kehitystoiminta ja kaupunkikehittäminen tapahtuu erillisissä prosesseissa. 

Hankkeiden yhteensovittaminen on vaikeaa, koska vastuuorganisaatioita on vaikea tunnistaa. Hajanainen 

toimintaympäristö vaikeuttaa laadukkaiden palvelujen tuottamista kaupunkirakenteessa. Kehitys 

kaupungista älykaupungiksi - Transformation from city to smart city - tulisi olla hallittu, jotta tavoiteltavat 

palvelut ja toiminnat toteutuvat kaupunkirakenteen kaikkien maankäyttöluokkien osalta.  

 

Usein älykaupunkikehitys nojaa kaupallisten toimijoiden ratkaisuihin, joita kaupungit hankkivat 

tuottaakseen palveluita tai tehostaakseen eri hallinnonalojen prosesseja. Tämän haasteena on todettu 

olevan usein se, että hankitut kaupalliset ratkaisut eivät tavallisesti toimi keskenään, kun järjestelmillä ei 

ole yhteisiä rajapintoja. Järjestelmäyhteensopivuus olisi kuitenkin keskeistä, kun kehitetään digitaalisia 

ketjutettuja tai toisiinsa kytkeytyneitä palveluita esim. liikenne-, energia-, kiinteistö- tai 

terveydenhuoltoaloille. Toisen haasteen ko. käytännössä muodostaa riski siitä, että älykaupunkikehitys 

alistuu kaupallisten toimijoiden liiketoiminnan periaatteille. Tämä on todettu esim. tilanteessa, joissa 

kaupunki tilaajana on tarvinnut hankittuun ratkaisuun uusia ominaisuuksia, ja ne ovat vaatineet kallista 

jatkokehitystä. Toinen esimerkki tästä on se, että jokin digitaalinen palvelu perustuu kaupallisen 

matkaviestinverkon langattomaan yhteyteen, mutta operaattorin toimittama palvelu ei olekaan tarjolla 

koko kaupungin alueella riittävän hyvälaatuisena. Ratkaisuna voisi olla julkisten hankintaprosessien sekä 

teknisen osaamisen kehittäminen paremmin tilaajan etuja ja tavoitteita ajavaksi. 

 

Lisäksi olisi suotavaa, että ainakin osa älykaupungin järjestelmistä toimisi saumattomasti eri hallinnonalojen 

välillä. Yleisesti älykaupunkikehityksessä hallinnonalojen keskinäistä yhteistyötä tulisi lisätä merkittävästi, 

mikä puolestaan vaatisi hyvin määritellyn ja budjetoidun älykaupunkistrategian, vastuullisen organisaation 

ja prosesseihin perustuvan johtamisen. 

 

Yritysten kehittämien kaupallisten ratkaisujen ohella myös tutkimustahot tekevät älykaupunkikehitystä. 

Tutkimushankkeet tuottavat jatkuvasti innovaatioita, joista voidaan kehittää älykaupungin ratkaisuja ja 

palveluita joko kaupungin hallintoelimille tai kaupunkilaisille. Tutkimusinnovaatioiden pohjalta eri 

kaupungeissa tehtyjen lukuisten pilottien haasteeksi on kuitenkin yleisesti todettu se, että pilottijakson 

jälkeen kokeilut eivät ole jääneet pysyviksi ratkaisuiksi ja palveluiksi kaupunkiympäristöön, vaikka 

kokemukset pilotista olisivat olleet hyviä. Syitä tähän on arvioitu olevan mm. 

• Vastuullisen tahon/organisaation/prosessinomistajan puuttuminen hankkeesta 

• Vaadittavien toimijoiden tai sidosryhmien määrittelyn puuttuminen 

• Innovaation tuotteistus on vaatinut jatkokehitystä 

• Tekniset haasteet 

• Heikko skaalattavuus 

• Taloudelliset/liiketoiminnalliset haasteet 

 

Kehitteillä olevassa MetaCity -konseptissa keskeisenä uudistuksena ja uutena näkökulmana on 

poikkitieteellisen tutkimuksen merkittävä edistäminen ja tutkimuksen tiivis yhteistyö operatiivisen 

 
1 Definitions of meta- prefix: 1. later or more highly organized or specialized form of 2. : change : transformation 3. [metaphysics]: 
more comprehensive : transcending - usually used with the name of a discipline to designate a new but related discipline designed 
to deal critically with the original one. [https://www.merriam-webster.com/dictionary] 
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kaupunkisuunnittelun kanssa kattaen suunnittelun eri osa-alueet. Tämä vaatii sekä tutkimuksen 

käytäntöjen, että kaupunkisuunnittelun prosessien ja periaatteiden soveltuvuuden arviointia 

älykaupunkikehityksessä. MetaCity –konseptin keskeisin tutkimusalue on ICT-teknologia, jota pyritään 

hyödyntämään monipuolisesti digitalisoituvassa kaupunkiympäristössä siten, että teknologia ei ole 

kuitenkaan pääroolissa vaan se on näkymättömissä edistyksellisten digitaalisten palveluiden 

mahdollistajana. Lisäksi selvitystyössä on keskitytty tunnistamaan ne välttämättömät toimijat, jotka 

tarvitaan palvelujen kehittämiseksi ja tuottamiseksi kaupunkiympäristössä siten, että palvelut kehittyvät 

jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti. 

 

MetaCity Oulu tarkoittaa, ainakin alkuvaiheessa, rajattua maantieteellistä aluetta Teknologiakylä-

Linnanmaa-Kaijonharju-alueella, jossa on ennestään rakennettua ympäristöä ja jonne on suunniteltu 

uudisrakentamista, infrarakentamista ja uusia julkisia ja yksityisiä palveluita jo olemassa olevien lisäksi. 

Oulun yleiskaava määrittää, että ko. alueesta tulee kehittää korkean teknologian, tutkimuksen, 

tuotekehityksen ja koulutuksen alue. Lisäksi Oulun kaupunkistrategiassa edellytetään digitaalisten 

palveluiden kehittämistä osana kaupunkikehitystä. Kyseisestä alueesta halutaan kehittää älykaupungin 

kokeellinen ympäristö, jossa voidaan pilotoida tutkimushankkeissa ja yrityksissä syntyneitä innovaatioita, 

palveluita ja ratkaisuja. Lisäksi uutena kaupunkisuunnittelun osa-alueena alueella kehitetään digitaalisen 

infrastruktuurin suunnittelumalleja ja implementointimenetelmiä. 

 

Selvitystyön pohjalta on tavoitteena käynnistää MetaCity Oulu –hanke, jossa hyödynnetään selvitystyön 

tuloksia ja kehitetään älykaupunkikehityksen uudet toimintamallit. MetaCity Oulu -hanke tukee Oulun 

Innovaatioallianssin kohdeala I:n ’Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa’ kolmea kärkiohjelmaa 

’Tulevaisuuden tietoverkot’, ’Autonomisten ajoneuvojen ja laitteiden kehitysalusta’ ja ’Data-analytiikka’. 

Kärkiohjelmien kanssa toteutetaan yhteistyössä valittujen liiketoiminta-alojen pilottiprojektit. 

Pilottiprojekteihin kutsutaan mukaan eri toimialojen yrityksiä aina suuryrityksistä start-up-tiimeihin, mikä 

puolestaan tukee OIA:n poikkileikkaavan kärkiohjelman ’Start-up yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva 

oppiminen sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki’ toteuttamista. Tavoitteena on kehittää 

pilotoiduista innovaatioista skaalattavia palveluita kansainvälisille markkinoille. Tämän vuoksi pilotoitavien 

innovaatioiden ennakkoarviointiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomioita etenkin skaalattavuuden, 

operoinnin, kaupallistamisen ja tarvittavien sidosryhmien osalta. 

 

Digitalisaatio 

YK:n määrittämien periaatteiden mukaisesti kestävä kehitys ja sen tukeminen on asetettu kaikilla 

yhteiskunnan aloilla tapahtuvan toiminnan ja kehitystyön keskeiseksi tavoitteeksi. Kestävä kehitys tulee 

siten huomioida erityisesti myös kaupunkien kehityksessä. Eri tutkimukset osoittavat, että digitalisaatiolla ja 

ICT-teknologian hyödyntämisellä on merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Julkisten ja kaupallisten palvelujen odotetaan olevan yhä useammin digitaalisia, jolloin niiden 

saavutettavuus on helppoa ja asiointi on tehokasta ja ilmastoystävällistä.  

Kaikkia uusia digitaalisia palveluja ei voida kehittää ja ottaa suoraan käyttöön elävässä ja vilkkaassa 

kaupunkiympäristössä, vaan niiden kehittämiseen ja kokeiluihin tarvitaan rajattu ja kontrolloitu ympäristö. 

Tätä varten MetaCity Oulu -hankkeessa määritellään koeympäristön toteutus eri osa-alueineen Oulun 

Teknologiakylä-Linnanmaa-Kaijonharju-alueelle. Lisäksi määritellään MetaCity -älykaupungin 

suunnittelumalli, toimintakonsepti, liiketoimintamalli sekä kypsyysarviointimalli. 

Digitaalisen infrastruktuurin eli sensori-, tietoliikenne- ja datainfrastruktuurin uskotaan laajentuvan 

voimakkaasti mm. älyliikenteen, kiinteistöhallinnan ja energiajärjestelmien tarpeiden pohjalta. 
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Kaupunkirakenteessa digitaalinen infrastruktuuri, erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät ja toteutettavat 

palvelut tulevat todennäköisesti vaikuttamaan siihen, miten kaupunkirakennetta käytetään, suunnitellaan 

ja arvotetaan. Palveluiden digitalisointi tarkoittaa, että niiden tuottamiseksi tarvitaan ajantasaista tietoa, eli 

reaaliaikaista dataa, kyseisten palveluiden tilannekuvan muodostamiseksi sekä palvelun sisällön 

tekemiseksi kiinnostavaksi. Lisäksi palveluihin tulee olla saavutettavia ajasta ja paikasta riippumattomasti. 

 

Digitalisaation ulottuvuuksia 

Käyttäjälähtöinen suunnittelu on voimistuva kehityssuunta, jonka avulla tavoitellaan sujuvampaa ja 

edullisempaa palveluiden käyttöä sekä käyttäjille että palveluiden tuottajille. Älykaupunkien tutkimuksessa 

vuosien aikana vallalla olleita trendejä on selvitetty bibliometrisen analyysin pohjalta (Konminos and Mora, 

2018). Johtopäätelmissä he summaavat tutkimuksen trendit seuraavien kolmen akselin mukaisesti:  

• Teknologiavetoinen vs. ihmislähtöinen (technology-driven vs. human-driven), kts. myös (March, 

2018), 

• Ylhäältä-alas vs. alhaalta-ylös (top-down vs bottom-up), voisi olla myös keskitetty vs. hajautettu 

lähestyminen ja 

• Ihmisvetoinen vs. datavetoinen älykkyys (collective intelligence vs. data-driven intelligence). 

Yleistämme tässä nämä akselit seuraavaan kaavioon (Kuva 1) ja pohdintaan. 

 

Kuva 1. Älykaupunkitutkimuksen dimensioita. Perustuu osittain lähteeseen (Konminos and Mora, 2018). 

 

Ehkä keskeisin piirre tässä jaottelussa liittyy siihen missä älykaupungin ns. älykkyys sijaitsee tai miten se 

ilmenee. Teknologiavetoisissa lähestymistavoissa älykkyys sijaitsee älylaitteissa ja niiden yhteenliittymissä 

sekä niiden ohjaamissa prosesseissa ja ohjelmistoissa. Vastaavasti ihmislähtöisessä lähestymistavassa 

ihmiset (sekä hallinto että yksittäiset kaupunkilaiset) ovat ICT-teknologian avulla aiempaa paremmin 

tietoisia ympäristöstään sekä julkisista ja kaupallisista palveluista. He siis osaavat saamansa tiedon ja 

kokonaiskuvan perusteella tehdä aiempaa älykkäämpiä päätöksiä esim. palveluiden käyttämisessä.    



 
 

8 
 

Teknologiavetoinen älykaupungin kehitys on viime vuosina saanut osakseen melkoisesti kritiikkiä (Trencher, 

2019 ja siinä mainitut lähteet) sekä (Martin et al., 2018). Ihmislähtöisen kehittämisen perustana on tehdä 

ICT-kehitystyötä ratkaisemaan todellisia kaupunkilaisten tai kaupungin määriteltyjä ongelmia (sosiaalisia, 

ympäristöongelmia, taloudellisia yms.). Tästä käytetään nykyisin termiä ’älykaupunki 2.0’. 

Teknologiavetoisen lähestymistavan (’älykaupunki 1.0’) perustana on, hieman kärjistäen, soveltaa 

käytettävissä olevaa ICT teknologiaa älykaupungin perustana ja sitten etsiä ongelmia, joita teknologioiden 

avulla voitaisiin ratkaista. MetaCity Oulun puitteissa tullaan soveltamaan älykaupunki 2.0 lähestymistapaa, 

jota täydennetään myöhemmin esiteltävillä toimintatavoilla. 

Kuvan 1 ratkaisumallit eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoisia lähestymistapoja. On täysin 

mahdollista ja jopa luultavaa, että MetaCity Oulun älykaupunki tulee koostumaan kokonaisuudessaan 

erilaisista ratkaisuista ja teknologia-alustoista, joiden lähtökohtana on sekä ihmis- että teknologiavetoinen 

kehittäminen. Samoin itse teknologiaratkaisut voivat olla keskitettyjä tai hajautettuja. Kuvaan 1 onkin 

hahmoteltu erilaisia lähestymistapoja noudattelevia teknisiä ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden erilaisista 

yhdistelmistä löytyy MetaCity Oulun toteutuksia.  

Viime vuosina on tutkimuskirjallisuudessakin julkaistu kirjoituksia, joissa on vertailtu erityyppisten 

älykaupunkien ‘onnistumista’ eli on pyritty arvioimaan millaisista lähtökohdista ja millaisilla prosesseilla on 

mahdollista saavuttaa toimiva ja tarkoituksenmukainen älykaupunki. Esimerkiksi (Yigitcanlar et al., 2019) 

vertailee viiden eri kaupungin toimia eri puolilta maailmaa ja päätyy esittämään seuraavia suosituksia: 

1. Smart Economy: Kaupungille on annettava mahdollisuus kehittää teknologiaratkaisuja juuri omiin 

tarpeisiin räätälöitynä. Tämä mahdollistaa paikallisen innovaatioekosysteemin kehittymisen. 

2. Smart Society: Älykaupungin teknologian tulee soveltua kaikille käyttäjille eli sen on oltava 

tarpeisiin nähden tehokasta, helposti käytettävää, ja kohtuullisen hintaista. Tämä mahdollistaa 

älykkäiden yhteisöjen kehittymisen.  

3. Smart Environment: Kestävän kehityksen periaatteita tulee noudattaa kaikessa; alueiden käytön 

minimointi, päästöjen eliminointi, kestävän liikenteen suosiminen, kaupunkiympäristön 

viheralueiden ja viljelyn suosiminen sekä jätteiden käsittely kestävällä tavalla (kiertotalous). Tämä 

mahdollistaa ekologisen kestävyyden kaupunkiympäristössä. 

4. Smart Governance. Tarvitaan dynaaminen kaupunkisuunnittelumalli sekä kaupunkisuunnittelun 

että päivittäisten toimintojen ohjaamiseen. Tämä mahdollistaa kaupungin älykkään suunnittelun, 

kehittämisen ja hallinnoinnin. 

Artikkelissa (Martin et al., 2018) keskustellaan kriittisesti ristiriidasta älykaupunkien kehitykselle yleisesti 

asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten kesken. Ongelmaksi näyttää usein muodostuvan 

epärealistiset odotukset ja lupaukset sen suhteen mitä digitalisaatiolla tai älykaupunkikehityksellä voi 

todellisuudessa saavuttaa. Lupaukset talouskasvusta, kestävästä kehityksestä (= ekologisesti kestävä ja 

sosiaalisesti tasapuolinen talouskasvu), kansalaisten/kaupunkilaisten osallistamisesta tai kulutuksen 

hillitsemisestä eivät välttämättä ole toteutuneet ainakaan merkittävässä tai edes mitattavassa määrin. 

Älykaupunkiprojektien suunnittelussa tulisi kiinnittää enemmän huomiota todellisiin ja mitattavissa oleviin 

tavoitteisiin ylimalkaisten ja perusteettomien lupausten sijaan. Samalla pitäisi luoda asukkaille ja 

kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallistua älykaupungin ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen 

erilaisten FabLab -ympäristöjen yms. toteutusten avulla. Artikkelissa suositellaan vielä erilaisten resurssien 

yhteiskäytön ratkaisujen kehittämistä ja kaupunkisuunnittelun tasolla maankäytön ohjaamista enemmän 

viheralueiden rakentamiseen ja esim. pienviljelyn edistämiseen.  
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2. Visio 
 

Kestävä kehitys on asetettu tavoitteeksi useimmilla toimialoilla ja se tulee huomioida erityisesti 

kaupunkikehityksessä. Eri tutkimusten mukaan digitalisaatiolla ja ICT-teknologian hyödyntämisellä on 

merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelujen odotetaan olevan yhä 

useammin digitaalisia, jolloin niiden saavutettavuus on helppoa ja asiointi on tehokasta.  

Kaupunkirakenteessa eri infrastruktuurien digitaaliset ratkaisut sekä toiminnanohjausjärjestelmät tulevat 

vaikuttamaan siihen, miten kaupunkirakennetta käytetään, suunnitellaan ja arvotetaan. Kaikkia digitaalisia 

palveluja ei voi kehittää ja ottaa suoraan käyttöön elävässä ja vilkkaassa kaupunkiympäristössä, vaan 

kokeiluihin tarvitaan rauhallisempi ja kontrolloitu ympäristö. MetaCity Oulu –alueen tavoitteena on toimia 

koeympäristönä erilaisille tulevaisuuden älykaupunkipalveluille. Tätä varten määritellään älykaupungin 

suunnittelumalli, toimintakonsepti, liiketoimintamalli sekä kypsyysarviointimalli. 

Tavanomaisesta smart city –mallista poiketen MetaCity -mallissa palveluiden toteuttaminen ja niiden 

käyttäminen perustuu osittain sosiaalisten verkostojen ja virtuaalisten pelien tuomiin kokemuksiin. Niissä 

sovelletaan immersiivisiä teknologioita, jotka perustuvat palveluympäristöjen digitaaliseen 3D-

mallintamiseen ja niiden käyttämiseen tavanomaisten päätelaitteiden lisäksi ja ohella myös esim. 

virtuaalilaseilla. Käyttökokemus on lisäksi vuorovaikutteinen: käyttäjä voi esimerkiksi “liikkua’ virtuaalisesti 

mallinnetussa MetaCity -ympäristössä ja saada tietoa kuhunkin paikkaan ja aikaan sidotuista palveluista. 

MetaCity toimii helppokäyttöisenä intuitiivisena käyttöliittymänä julkisten ja kaupallisten palveluiden 

äärelle. Erilaisten palveluiden toteuttaminen yhteisen alustan avulla mahdollistaa erilaisten palveluiden 

joustavan integroimisen palveluketjuiksi. MetaCityn kehittämisessä otetaan mallia internetin seuraavasta 

versiosta (Web 3.0), joka vaatii edellä mainitun 3D-mallintamisen ja käyttöliittymäteknologioiden lisäksi 

niitä tukevat tiedonsiirron ja -käsittelyn infrastruktuurit. MetaCityn toteuttaminen ja siihen tähtäävien 

Proof-of-Concept (PoC) -kokeilujen teknologia tulee paljolti pohjautumaan paitsi itse toimintaympäristön 

3D-mallinnukseen myös siihen liittyvien datalähteiden sisällyttämiseen osaksi MetaCity -mallia. 

MetaCity -konseptin kehittämisessä keskeistä on yhteistyö kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden kanssa 

sekä näiden prosessien huomioiminen palveluiden kehityksessä. Käynnistettävässä kehityshankkeessa 

arvioidaan nykyisten suunnitteluprosessien soveltuvuus älykaupunkikehitykseen. Jotta älykaupunkikehitys 

voisi toteutua kaupunkisuunnittelun kannalta, on välttämätöntä määritellä ensin transformaatioprosessi. 

Lisäksi selvitetään ja sitoutetaan ne toimijat, jotka ovat välttämättömiä älykaupunkikehityksen 

jatkuvuudelle. Tuloksena syntyy mahdollisesti integroituja prosesseja MetaCity -älykaupungin 

kehittämiseksi. Kehitettäessä erilaisia palveluja myös kaupunkilaisten osallistaminen tehdään soveltuvin 

osin mahdolliseksi, jotta palvelujen käyttäjien näkökulmat voidaan huomioida mahdollisimman tarkasti. 

 

MetaCity-kehitys voidaan kuvata seuraavilla tavoilla: 

• Nojautuu monitieteiseen tutkimukseen, joka hyödyntää huipputason ICT-teknologiatutkimusta toimien 

eri hankkeiden yhteiskehittämisen ympäristönä  

• Hybridiympäristö, joka kehittyy jatkuvasti ja jossa tutkijat, yritykset, start-upit, kaupunkisuunnittelijat ja 

kansalaiset kohtaavat luoden vaikuttavuutta aikaansaavia ekosysteemejä 

• Kokeiluympäristö, jossa voidaan kehittää, pilotoida ja skaalata älykaupungin digitaalisia ja virtuaalisia 

sovelluksia, palveluita, kokemuksia ja tuntemuksia pohjautuen tutkimuksen ja tuotekehityksen 

innovaatioihin 
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• Menetelmä, joka tuo uuden ulottuvuuden siihen, kuinka digitaalisia ja virtuaalisia sisältöjä koetaan 

työssä, vapaa-ajassa, tieteessä, teknologiassa, taiteessa ja kulttuurissa 

• Konsepti, jonka keskeiset teemat ovat kestävä kehitys, digitaalinen tasavertaisuus, osallistaminen ja 

resilienssi 

 

Yhteiskehittämistä varten toteutettu hybridiympäristö voisi olla esimerkiksi verkosto, johon ovat 

kytkeytyneet maantieteellisesti eri sijainneissa olevat innovointitilat, jotka on varusteltu 

virtuaaliteknologiaan perustuvilla laitteilla ja järjestelmillä. Tilassa voisi olla läsnä sekä fyysisesti että 

etäyhteydellä ja tilasta voisi siirtyä virtuaalisesti toiseen tilaan vierailulle. Virtuaaliteknologian avulla 

voitaisiin ehkä edistää merkittävästi yhteiskehittämistä paikasta riippumatta monimuototyön yleistyttyä 

(kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Yhteiskehittämiseen tarkoitettu hybriditilojen verkosto. 

 

2.1 Transformaatioprosessi 
MetaCity -transformaatiolla tarkoitetaan kaupunkisuunnittelumenetelmien ja -prosessien arviointia sekä 

niiden mahdollisesti tarvitsemaa kehitystä älykaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Kehitystarpeita 

arvioitaessa huomioidaan ICT-teknologian hyödyntäminen menetelmiä ja prosesseja tehostettaessa.   

Transformaatio toteutetaan erikseen sovittavassa laajuudessa MetaCity Oulu -hankkeessa. MetaCityn 

transformaatio voi toteutua kuten alla esitetyssä kaaviossa (kuva 3), jossa kuvataan kaupungin kehittymistä 

kestävän kehityksen suuntaan (Smart Sustainable Cities, SSC) (Ibrahim et al. 2018).  
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Kuva 3. Kaupungin kehittyminen kohti kestävämpää toimintaa ja rakennetta (SSC= Smart Sustainable City, CSF= Critical Success 
Factor, KPI= Key Performance Indicator), (Ibrahim et al. 2018). 

 

2.2 Alueelliset valmiudet 

MetaCityn kaupunkisuunnittelu 
Kaupunkirakenne on asumisen, palvelujen, työn, liikenteen ja virkistäytymisen toimintaympäristö.  Se on 

kolmiulotteinen rakennettu, fyysinen ympäristö ja toimii myös alustana, jonne mm. digitaalisen 

infrastruktuurin vaatimat laitteet ja tietoliikenneyhteydet asennetaan. Kaupunkirakenteeseen 

kaavoituksessa määritellyt maankäyttöluokat mahdollistavat ja toisaalta edellyttävät, että hankkeet 

toteutuvat asemakaavojen mukaisesti. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen periaatteet ja 

lainsäädännölliset perusteet on selvitetty raportin liitteessä 1 (Kaupunkisuunnittelu). 

 

Kuva 4. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä palvelee useita eri toimijoita. Tiedon kulku on sekä yhden- että kaksisuuntaista 
tiedonvaihtoa. 
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Valmisteilla olevan maanrakennuslain (MRL) uudistuksen yksi päätavoitteista on digitalisaation 

edistäminen. Uudistuksen tavoitteena on, että alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot tuodaan entistä 

helpommin saataville ja yhtenäiseen muotoon. Muutoksen myötä kaavoituksen osalta siirrytään 

tietomallipohjaiseen kaavoitukseen, jossa kaavamääräykset muuttuvat koneluettaviksi. Tietomallipohjainen 

suunnittelutieto luo perustan valtakunnalliselle rakennetun ympäristön tiedonhallinnalle. Tieto tuotetaan 

rajapintojen kautta suunnitelmatiedoksi. Tiedon kulku on sekä yksi- että kaksisuuntaista tiedonvaihtoa 

(kuva 4). Jatkossa siis digitaalisesta aineistosta voidaan muodostaa pdf-muotoinen kuvallinen esitys, jota 

voidaan käyttää päätöksenteossa. Tietomallipohjaisesta aineistosta voidaan lisäksi tehdä monipuolisia 

käyttötarkoituksia varten erilaisia koonteja (Alppi 2022).  

MRL:n järjestelmässä määritellään alueen kunkin koordinaattipisteen pääkäyttö. Pääkäytöt osoitetaan 

asetuksen mukaisissa kohdemerkinnöissä (Ympäristöministeriö 2000a) ja kullekin kaavatasolle määritellyillä 

kaavamerkinnöillä. Kuvan (Kuva 5) esimerkissä on tämän mukaisesti esitetty voimassa olevan 

Teknologiakylä-Linnanmaa-Kaijonharjun alueen päällekkäisistä tasoista rakentuva kaavakartta. 

 

 

Kuva 5. Esimerkki Teknologiakylä-Linnanmaa-Kaijonharjun alueen karttatasoista. 

 

Infrastruktuurin ja tietoliikenneverkostojen rakenteet 
Kaupunkirakenteessa merkittävimmät infrarakenteiden osat kulkevat katuverkoston alla tai yleisillä alueilla, 

jotka ovat ensisijaisesti kunnan omistuksessa. Kunnalla on kadunpitovelvollisuus (MRL 84 §), joka sisältää 

kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka 

ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteen 

sovittamiseksi. Yleisesti kadun alle rakennetaan vesi- ja viemärihuollon, sähkön ja kaukolämmön tarpeisiin 

tulevat johdot ja putket. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on toisaalta velvollisuus MRL 161.1 §:n nojalla 

sallia yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, 

jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.  
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Tietoyhteiskuntakaari-hankkeessa (Valtioneuvosto 2014) käytiin läpi 10 lakia ja karsittiin päällekkäisyydet 

sekä näiden pohjalta eduskunta sääti Tietoyhteiskuntakaarta koskevan lain 917/2014.  

Lain tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä 

varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen 

saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata radiotaajuuksien tehokas ja 

häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa, että viestintäverkot ja -palvelut ovat 

teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan 

edullisia. Lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja 

yksityisyyden suojan toteutuminen. (Tietoyhteiskuntakaari 1 §) 

Tietoyhteiskuntakaaren 28 luvussa käsitellään teleyrityksen oikeutta sijoittaa viestintäverkkoja, palveluja 

sekä laitteita. Telekaapeleiden sijoittamiseen ei sovelleta MRL 161 §:n säädöksiä vaan 

tietoyhteiskuntakaaren säädöksiä: 

Teleyrityksellä on tässä luvussa säädetyin edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalle tai 
hallitsemalle alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palveleva: 
1) telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylväs; 
2) matkaviestinverkon radiomasto tukiasemineen sekä niihin liittyvä laite, kaapeli ja 
vähäinen rakennelma; 
3) matkaviestinverkon tukiasema sekä siihen liittyvä laite ja kaapeli. (Tietoyhteiskuntakaari 
228.1 §) 

Katuverkoston, yleisten alueiden, infrarakentamisen sekä viestintä- ja telelaitteiden rakentamista ohjaava 

erillinen lainsäädäntö voi vaikeuttaa hankkeiden yhteensovittamista, toteuttamisen koordinointia sekä 

maankäyttöluokkien mukaisten tarvittavien palvelujen ennakoivaa kehittämistä.  

Kuntaliitto on laatinut ohjeen kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaamiseksi (Kuntaliitto 2006). 

Kuntaliitto ja Energiateollisuus ovat yhdessä myös laatineet sopimusmallipohjan kunnan ja teleyrityksen 

yhteistoiminnalle televerkkojen pitämiseksi yleisillä alueilla (Kuntaliitto ja Energiateollisuus 2018).  

 

Toimijoiden määrittely 
Alla olevassa taulukon (Taulukko 1) otteessa on listattu kaupunki-infrastruktuurin keskeisiä elementtejä 

sekä eritelty vastuutahoja kyseisten infrojen elinkaaren aikana. MetaCity -kehitystyön edetessä toimijoiden 

ja vastuutahojen lista täydentyy ja tarkentuu. Taulukko kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 2. 
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Taulukko 1. Kaupunki-infrastruktuurin elementit ja vastuutahot (taulukko kokonaisuudessaan liitteessä 2). 

 

Älyteknologiset valmiudet 
Älykaupungin kehittämisen uusista kaikkien käytettäviksi tulleista (ja tulevista) ICT-teknologioista eräs 

merkittävimmistä on mahdollisuus laatia tarkkoja ja dynaamisia malleja kaupungeista, kaupunginosista ja 

niiden sisältämistä rakenteista. Mallien ja niiden avulla tehtävien simulointi merkitystä arvioidaan 

esimerkiksi seuraavasti (Bibri, 2018):   

“… there are new methods emerging for urban design driven by the increasing space–time 

convergence in modern cities. This involves advanced simulation models that inform the 

design process, which operate at various spatial scales and over different time spans as to 

predicting changes (and understanding how cities function) in relation to land use, location of 

physical activities, densification, public transport, and so on, using computer models of 

various kinds.’ 

Erikseen on mainittava digitaaliset kaksoset (digital twins) työkaluina, joiden avulla on mahdollista rakentaa 

MetaCity -toimintaa kuvaava malli. Digitaalisia kaksosia voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena 

älykaupunkikontekstissa (Coenen et al., 2021). Kirjoitelmassa digitaalisten kaksosten avulla tehtävät 

päätöksenteon viitekehykset luokitellaan neljään ‘ulottuvuuteen’ tai alaan (scope) seuraavasti:  

1. Päätöksenteon tuen ulottuvuus 

1. Suunnittelu 

2. Operatiivinen toiminta 

3. Päätösten vaikutusten arviointi 
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2. Päätöksenteon tuen aikajänne 

1. Lyhyt (< 1 vrk) 

2. Keskipitkä (1 vrk – 1 vuosi) 

3. Pitkä (> 1 vuosi) 

3. Päätöksenteon tuen toimiala 

1. Ilmanlaatu 

2. Liikenne 

3. Melu 

4. Vesi 

5. Pandemiat 

6. Turismi 

7. Kaupunkisuunnittelu 

4. Päätöksentekijän tyyppi 

1. Poliittinen päättäjä 

2. Julkinen viranomainen 

3. Kaupunkisuunnittelija 

4. Pelastaja 

5. Kaupunkilainen 

Kaikki nämä ulottuvuudet ovat sovellettavissa myös MetaCity Oulun kontekstissa. Päätöksenteon tuen 

toimialan osalta valinta tapahtuu sen mukaan, millaisia PoC -kokeiluja päädytään toteuttamaan. 

Mielenkiintoisesti listassa on myös erillisenä kohtana kaupunkisuunnittelu, joka lienee MetaCity Oulun 

tärkein PoC -kokeilu. Päätöksenteon tuen ulottuvuudessa suunnittelu ja operatiivinen toiminta tapahtuvat 

luonnollisesti radikaalisti eri aikajänteillä. Vaikutusten arviointia voi todennäköisesti harrastaa useilla 

aikajänteillä, varsinkin kun etenevä digitalisaatio tuonee mukanaan reaaliaikaisen tiedonsaannin monista 

keskeisistä päätöksenteon tuen toimialoista (erilaiset sensorijärjestelmät, suorat palautekanavat yms.). 

Onkin huomattava, että päätöksenteon tuen lyhyt aikajänne on tullut (tai tulossa) mahdolliseksi juuri 

kattavan toimintojen digitalisaation kautta. Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien myötä päätöksenteon 

tuen aikajänteisiin voisi lisätä uuden alakohdan, ’Reaaliaikaiset päätökset’. Tämä siis tarkoittaisi 

päätöstilanteita, joissa reaaliaikaisen tiedon perusteella voidaan tehdä nopeita päätöksiä aikajänteellä 

sekunneista minuutteihin.  

Älykaupungin perusteknologiat ja siten myös digitaalisten kaksosten laatimisen ja päivittämisen 

mahdollistavat teknologiat voidaan luokitella esimerkiksi neljään kategoriaan (Santana et al., 2017) (kuva 

6). 
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Kuva 6. Älykaupungit teknologialuokat (Santana et al., 2017) 

 

Lyhyesti kiteytettynä, digitaalisen ja fyysisen avaruuden yhdistävät alustat (Cyber Physical Systems) 

mahdollistavat fysikaalisen todellisuuden tiedon esittämisen digitaalisessa ympäristössä ja toisaalta 

fyysisten parametrien, ohjainten yms. kontrolloinnin digitaalisen alustan kautta. Yksinkertaisimmillaan on 

kyse vain järjestelmien tai suurempien kokonaisuuksien digitaalisista ohjausratkaisuista, mutta MetaCity -

kehityksen yhteydessä tätä tullevat vastaamaan erilaiset digitaalisia kaksosia tukevat alustat. IoT -

järjestelmät (Internet of Things) ovat erikseen osoitettavia datan lähteitä ja kontrollipisteitä fysikaalisessa 

maailmassa. Kun fysikaalisen järjestelmän dataa kerätään ja tallennetaan suuria määriä jopa tuhansista 

sensoreista, on turvauduttava pilvipohjaisten palvelujen apuun datan luotettavan tallentamisen ja 

jakamisen varmistamiseksi. Samoin pilvipohjaisilla alustoilla voidaan toteuttaa suurten datamäärien 

käsittelyn, mm. erilaisten tekoälyratkaisujen, vaatima laskenta. 

Edellä mainittujen perusteknologioiden lisäksi on muistettava, että, riippuen laadittavista sovelluksista ja 

PoC -kokeiluista, MetaCityn sujuva toiminta asettaa erityisiä vaatimuksia ainakin tietoliikenteen ja 

laskennan palveluille. Siksi MetaCity Oulun alustaratkaisujen laadinnassa tullaan kiinnittämään huomiota 

myös uusiin ja tulollaan oleviin mahdollistaviin ratkaisuihin kuten 5G:n kehitysversioihin ja 

reunalaskentaan, joka tarkoittaa datan käsittelyä lähellä sen lähdettä ja käyttäjää. 
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Olemassa olevat infrastruktuurit 
Alla olevissa taulukoissa on listattu Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja VTT:n olemassa olevia 

tutkimusinfrastruktuureja.  

 

Oulun yliopiston tutkimusinfrastruktuurit 
Nimi Kuvaus Vastuutaho/kontakti 

Tulevaisuuden langattomien 
verkkojen 
tutkimusinfrastruktuuri 
(FUWIRI) 

Testiverkko edistää 5G-teknologian 
käyttöönottoa ja mahdollistaa 6G-
teknologioiden testaamista. 

Centre for Wireless 
Communications 

Reunalaskenta-
infrastruktuuri 

• 5G-testiverkkoon kytketty 
hajautettu laskentakapasiteetti 

• Mahdollistaa tehokkaan 
laskennan ja pienen viiveen 
 

6G Flagship 
www.6gflagship.com 
 

IoT-sensoriverkko / Avoin 
data 

• Sisäilman laatua, melua, 
valoisuutta ja liikettä mittaava 
kampuksen laajuinen 430 
sensorin verkko   

• Sensorien tuottama data on 
avoimesti saatavana 
 

Smart Campus 
www.smartcampus.fi 
 
 

Tekoäly-infrastruktuuri • Data-analytiikka 6G Flagship 
 

Robotit ja dronet • FUAVE -hanke www.arcticdronelabs.com 
 

Lohkoketjuympäristö • Hyper Ledger Fabric -
teknologiaan perustuva 
ympäristö 

• Suljettu konsortioverkko, johon 
pääsy tunnistuksella 
 

Smart Campus 

Pysäköinti ja hulevesien 
hallinta 

• Sensoroitu pysäköintialue Oulu School of Architecture 
 

Liikennetutkimusinfra • Älykkäät ajoneuvot 

• Etäohjattavat työkoneet 
 

Rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka, 
6G Flagship 
Oulun ammattikorkeakoulu 
 

FabLab • Koulutus- ja tutkimusympäristö 

• Digitaalinen pienvalmistus 

• FabCity 

FabLab 

Virtual Oulu Avoin vuorovaikutteinen 3D-
kaupunkimalli 

UBICOMP 

Virtual campus Avoin innovaatioalusta 3D-
sovelluksille 
 

UBICOMP  

 

http://www.6gflagship.com/
http://www.smartcampus.fi/
http://www.arcticdronelabs.com/
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Oulun ammattikorkeakoulun tutkimusinfrastruktuurit 
Nimi Kuvaus Vastuutaho/kontakti 

Arctic Drone Labs • Consultation 

• Access to technology 
expertise and facilities 

• Proof of concepts / Lab 
testing 

• Prototype development and 
testing 

• Demonstrations 

• Information & Networking 

Arctic Drone Labs Coordinator 
Team 
www.arcticdronelabs.com 

 
 

Hybridilaboratorio Education, research and 
development platform for 
automation, energy, electricity 
and HVAC industries 

Oulun ammattikorkeakoulu 

Rakennuslaboratorio Rakennusalan tutkimus- ja 
testauspalveluita rakennusalalla 
toimiville yrityksille, yhteisöille ja 
yksityishenkilöille 

Oulun ammattikorkeakoulu 

Auto- ja moottorilaboratorio 
NUVE-LAB 

Framework for future vehicle 
and engine and control 
technology R&D projects 

Oulun ammattikorkeakoulu 

Bio- ja kiertotalouden 
ympäristölaboratoriot 

Kattavia analyysejä sekä kokeilu- 
ja demonstraatiopalveluita 
sivuvirtojen hyötykäytön 
edistämiseksi 

Oulun ammattikorkeakoulu 

SimLab  Oulun ammattikorkeakoulu 
 

 

 

VTT:n tutkimusinfrastruktuurit 
Nimi Kuvaus Vastuutaho/kontakti 

Transport End-to-end research services for 
the transport sector, e.g. carbon 
neutral transport, data, 
connectivity or automated 
driving functions. Iinfrastructure 
covers the complete spectrum of 
clean energy solutions from 
electrification to hydrogen and 
sustainable fuels. 
 

VTT 

Smart energy and built 
environment 

Development and piloting of new 
technologies, solutions and 
business models needed in 
integrated and smart energy 
systems for the next generations. 
 

VTT 

http://www.arcticdronelabs.com/
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Sustainable manufacturing 
technologies 

Developing and streamlining 
processes; holistic road mapping, 
orchestration and 
implementation of specific 
technologies, methods and 
processes.  
Testing and developing entirely 
new solutions for robotics, 
remote operation, mixed reality 
solutions and industrial work.  
Infrastructure covers Augmented 
Reality (AR) and Virtual Reality 
(VR) solutions, service robots and 
human-robot interaction. 

VTT 

Secured connectivity solutions Performance and cybersecurity 
testing of network devices, 
network management solutions, 
air interfaces and network 
supported services. 

VTT 

 

Rinnakkaisia hankkeita 

MetaCity Oulu -hankkeessa käytetään hyväksi useissa aiemmin rahoitetuissa hankkeissa toteutettuja 

tutkimusinfrastruktuureja, joita hyödynnetään mm. pilottijärjestelmien toteutuksessa. Näistä hankkeista 

saadut tulokset ovat MetaCity Oulu -hankkeen käytössä. Lisäksi huomioidaan alueelle kohdentuvat 

käynnissä ja vireillä olevat hankkeet: 

1. IPaWa Innovatiivinen paikoitus ja hulevesien hallinta joustavassa ja älykkäässä kaupungissa, 

aiemmin rahoitettu hanke A753512. 

2. 5G Test Network: 5G-teknologian tutkimukseen rakennettu tietoliikenneinfrastruktuuri, aiemmin 

rahoitettu hanke 5Gtestiverkko A70851, A70882. 

3. IoT –alusta: Sensoritiedon käsittelyyn toteutettu datanhallintajärjestelmä, aiemmin rahoitettu 

hanke Massadata-analyysin ja 5G verkon integraatio A71720. 

4. CityIoT: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta A73139 

5. Smart Campus-hanke (Suomen Akatemia ja OKM) 

6. Oulun kaupungin kaavoitus- ja infra-hankkeet 

7. Smart City -selvitys, Tulevaisuuden tietoverkot-ohjelma 

8. MetaCity -selvitys, Tulevaisuuden tietoverkot-ohjelma 

9. Oulu Data Space -selvitys, Data-analytiikka-ohjelma 

10. Data Space Support Centre 

11. ÄlyTKI12) FUAVE (Finnish Unmanned Aerial Vehicle Ecosystem) (Suomen Akatemia) 

12. ATI (Advanced Technologies for Industries) Center ja Arctic Drone Labs (DIH) RDI ympäristö 

13. Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED) - hyödyntämismallit ja käyttöönoton 

toimenpidesuositukset A75327 ja –investointiosuus A75329 (aiemmin rahoitetut hankkeet) 

14. Nokian toimitilahanke (käynnissä) 

15. RadioPuisto -hanke (valmisteilla) 
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2.3. Toimintaperiaate 
Rakennettu ympäristö muodostaa kaiken inhimillisen toiminnan viitekehyksen ja ohjaa toimintaamme 

kaupunkisuunnittelun seurauksena rakentuneiden tilojen ja paikkojen mukaiseksi. Kaupunkisuunnittelu eli 

kaavoitus, yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen yhdessä määrittävät, mitkä toiminnat ovat 

kaupunkiympäristössä tavoiteltavia ja mahdollisia tai ei-toivottuja ja jopa kiellettyjä. Kaupunkirakenteen 

kussakin koordinaattipisteessä on sille suunnittelujärjestelmän määräämä toiminnallinen funktio, jota 

ihmisten oletetaan toteuttavan. Puistossa virkistäydymme, asuinrakennuksissa pääosin asumme, 

liiketiloissa teemme ostoksia jne.  Tullakseen merkitykselliseksi rakennettu ympäristö tarvitsee ihmisiä. 

Ihminen tuo rakennettuun ympäristöön toiminnallisen sisällön, sillä ihminen tarvitsee moninaisia palveluja 

ja kuljettaa palvelukysyntää mukanaan. 

Kaupunkisuunnittelun keinoin ihmisen palvelukysyntä ja kaupunkirakenteeseen rakentuneet toiminnat 

kohtaavat optimaalisissa koordinaattipisteissä.  Perinteisesti yhdessä tilassa olemme saaneet yhdenlaista 

palvelua, mutta tarkkarajaiset säännöt ovat murenemassa. Edelleenkin rakennamme asuinkerrostaloja, 

liiketiloja, katuja, kävelyn ja pyöräilyn väyliä kuten kaavoituksessa määrätään, mutta ihmisten tarvitsemat 

palvelut ovat mahdollisia yhä monimuotoisemmassa fyysisessä ympäristössä. Digitalisaatio mahdollistaa 

samassa tilassa monia mahdollisia toimintoja, joita funktionalismin yksi tila - yksi toiminta -periaate ei 

mahdollistanut. Sähköistetyt palvelut ja älykkäät toiminnat eivät välttämättä tarvitse ennalta tarkoin 

määriteltyä tilaa tai fyysistä ympäristöä, vaan voimme uskottavasti, tehokkaasti ja oma-aloitteisesti 

muuttaa tilan tarkoituksen itsellemme sopivaksi (esim. koti tai ostoskeskuksen kahvila työpaikkana). 

Rakennettu ympäristö saa uusia toiminnallisia sisältöjä myös kaupunkisuunnittelun keinoin, kun annamme 

rakennukselle, kadulle tai aukiolle uuden käyttötarkoituksen kaavoittamalla. Pysyvyyden ja tilapäisyyden 

välinen vuoropuhelu lisääntyy digitalisaation myötä, liikkumisen, työn ja kaupan muutosten seurauksena ja 

elinympäristöön kohdentamiemme odotusten vaikutuksesta. 

Rakennettu ympäristö on osa kansallisvarallisuuttamme, kuuluu koko yhteisölle, kuljettaa mukanaan 

historiaa ja luo uutta, minkä vuoksi suunnittelu on tarkoin säädeltyä prosessin ja sisällön osalta. Fyysisen 

ympäristön toteuttaminen vaatii ammattitaitoa, prosessien yhteensovittamista ja taloudellisia resursseja. 

Yleinen etu ja yksilön etu saattavat olla ristiriidassa ja intressiriidat käsitellään viranomaisprosessissa, jossa 

tavoitteista ja päätöksistä päätetään demokraattisissa toimielimissä. Fyysinen ympäristö jakaantuu 

hallinnollisiin osa-alueisiin, joille voidaan osoittaa vastuutaho toteuttamiseen, käyttöön ja kunnostamiseen. 

Rakentamiseen tarvittavat investoinnit ovat suuria ja takaisimaksu ajoitetaan vuosien ja vuosikymmenien 

ajalle. Rakennettu ympäristö tuottaa myös tuloja, joita kiinteistön omistaja tai haltija voi hankkia veroina, 

vuokrina, myyntituloina siten kuin lainsäädännössä määritellään. Laadukas rakennettu elinympäristö on 

alusta, jolla kaikki inhimillinen toiminta on myös tulevaisuudessa mahdollista.  

MetaCity -konseptissa rakennettu ympäristö, digitaalinen äly ja yhteisön tarvitsemat palvelut ovat 

keskenään vuorovaikutuksessa, ja tätä vuorovaikutuksen toteutumista johdetaan ja ohjataan aktiivisesti.  

Laadukas rakennettu ympäristö on alusta (platform), jossa perinteinen ja älykaupunkikehitys (smart 

capabilities and capacities) mahdollistavat markkinoiden parhaan palvelun (services). Näin rakennettu 

ympäristö lisää vetovoimaa ja ylläpitää pitovoimaa. Kehitys ei ole pelkästään lineaarista vaan aktiiviseen 

palautteeseen ja laadunarviointiin perustuvaa (feedback) kriittistä toimintaa. MetaCity -mallissa 

tunnistetaan johtamisen ja talouden asettamat reunaehdot, minkä vuoksi prosessimaisuus on mallin 

keskeinen ominaisuus. Alustan, digitalisaation, palvelun ja palautteen integraatio on MetaCity - 

toimintamalli, jota johdetaan. Alustaa kehitetään ja alustalle tulevat uudet toimenpiteet arvioidaan 

MetaCityn kriteeristön pohjalta. Kriteeristöä kehitetään palautteen perustella pro- ja reaktiivisesti (kuva 7).   
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Kuva 7. Palvelukehitysmalli 

 

2.4 Pilotointi 
MetaCity –kehityksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa eri toimialojen pilotteja yhteistyössä tutkijoiden, 

yritysten, kaupungin eri hallinnonalojen ja kaupunkilaisten kesken siten, että pilotit ja niiden ylläpito 

jatkuvat todellisina käyttöönotettavina palveluina ja prosesseina kaupunkiympäristössä. Alustavissa 

keskusteluissa on suunniteltu ensimmäisiä pilotteja energia-, liikenne-, ja kiinteistöaloille. Nämä vaativat 

investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin kuten tietoverkkoihin sisältäen tiedon keruun, prosessoinnin, 

analysoinnin ja jakamisen. Teknologisesti tämä tarkoittaa mm. anturiteknologiaa, 5G/6G-

verkkoteknologiaa, reunalaskenta-kyvykkyyttä, pilvilaskentakapasiteettia, virtuaaliteknologiaa, sekä robotti- 

ja drone-teknologiaa. 

Oulun Innovaatioallianssin toimijoilla ja alueen yrityksillä on korkea kyvykkyys, tutkimusinfrastruktuureja ja 

hyvä teknologinen valmius (kts. edellä) eri toimialojen hankeyhteistyöhön, joka tuottaa pilotteja. Lisäksi 

Oulun yliopiston Smart Campus –ohjelmassa on rakennettu valtakunnallinen kampusten verkosto, joka voi 

tukea osaamisellaan MetaCity –alueella tehtäviä pilotteja. Tarkemmat tekniset määrittelyt tehdään 

tutkimus- ja kehityshankkeissa älykaupunkiratkaisuja kehitettäessä. Tässä raportissa ei esitetä 

toteutettavien pilottien teknisiä määrittelyitä. 

Pilotointiprosessi 
MetaCityn kehitys perustuu vahvasti eri toimialoille ja hallinnonaloille kehitettyjen innovaatioiden, 

ratkaisujen ja palveluiden pilotointiin. Pilotit voivat olla esim. valmiita kaupallisia tai tuotekehityksen 

loppuvaiheessa olevia tuotteita ja palveluita. Pilotit voivat olla myös tutkimusinnovaatioita, joille tarvitaan 

kokeiluympäristö. Tavoitteena on, että pilottien jälkeen ratkaisuista ja palveluista syntyy älykaupungin 

uusia palveluita asukkaille tai ne voivat olla uusia hallinnollisia sovelluksia ja menetelmiä. Pilotointia varten 

on määritelty prosessi, jonka avulla pyritään määrittämään ratkaisun tai palvelun riittävä kehitysaste ja 

kypsyys, jotta siitä voi syntyä uusi palvelu, sovellus tai menetelmä. Alla olevassa kuvassa on esitetty 

pilotointiprosessi (kuva 8). 
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Kuva 8. Pilotointiprosessi 

MetaCityn tutkimuksen ja tuotekehityksen osassa määritetään ja toteutetaan tarvittavat mallinnus- tai 

simulointityökalut pilottien ja teknisen ratkaisujen soveltuvuuden arviointiin. Ennen pilottien toteutusta on 

mm. arvioitava, saavutetaanko ratkaisun avulla oletettuja tavoitteita esim. hiilikädenjäljen tai -jalanjäljen 

parantamiseksi. Ratkaisun skaalautuvuus ja soveltuvuus erilaisiin ympäristöihin ja kokonaisuuksiin on 

selvitettävä. Tässä työssä huomioidaan jo laadittuja älykaupunkien kehityksen mittareita (Agbali et al., 

2018; De Santis et al., 2022; Citykeys -projekti, 2017) ja mahdollisesti kehitetään uusia. 

Varsinainen pilotointi sisältää seuraavat vaiheet: 1) Evaluointi 2) Toteutus 3) Palvelu tai jatkokehitys. Näistä 

kerrotaan tarkemmin seuraavaksi. 

Pilotin evaluointi 

Pilotin evaluoinnissa kiinnitetään huomiota innovaation tekniseen valmiustasoon. Tässä voidaan käyttää 

Technology Readiness Level (TRL) -menetelmää, joka on yhdeksäntasoinen arviointi kehitettävän ratkaisun 

kypsyydestä. Lisäksi arvioidaan ratkaisun skaalattavuutta eli kuinka helposti ratkaisu voidaan ottaa käyttöön 

yhä laajemmin tai yhä useampien tahojen toimesta, mikäli kiinnostus kasvaa nopeasti. Toimija-analyysissa 

määritellään ne tahot rooleineen ja vastuineen, jotka tarvitaan tuotteen tai ratkaisun markkinoille 

tuomiseksi, sen operoimiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Toimijoita voivat olla esim. yritykset, julkiset 

organisaatiot ja viranomaiset. Innovaatiolle on oltava myös tuotteistamissuunnitelma ts. kuinka se 

määritellään kokonaisuudeksi, jota on helppo myydä ymmärrettävästi. Liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu 

arvio markkinoille viennistä syntyvistä kustannuksista ja innovaation tuottamista tuloista. Vaikutusten 

arviointiin tarvitaan lähtökohtaa esim. kaupunkisuunnittelussa käytettävistä menetelmistä. 

Pilotin toteutus 

Toteutusvaiheessa tuotetta tai ratkaisua käytetään koeympäristössä siten, kuin sitä on tarkoitus hyödyntää 

liiketoiminnassa. Kaikkien niiden toimijoiden, jotka tarvitaan myöhemmässä operatiivisessa vaiheessa, on 

osallistuttava pilottiin määritellyssä roolissaan. 

Älykaupunkipalvelu 

Mikäli pilotti hyväksytään tuotannolliseen vaiheeseen, aiemmin määritellyt toimijat alkavat operoida 

tuotetta, palvelua tai ratkaisua suunnitelman mukaisesti ja innovaatio synnyttää uutta liiketoimintaa. 
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Jatkokehitys 

Mikäli pilottivaiheen jatkosuunnitelmassa päädytään siihen, että innovaatiossa on potentiaalia mutta se ei 

vielä täytä annettuja kriteerejä, se palautetaan tutkimusryhmälle tai yrityksen tuotekehitysyksikölle 

jatkokehitystä varten. Tällöin on myös varmistettava käytettävissä oleva rahoitus. 

Ei jatkokehitystä 

Pilottivaiheen analyysissa voidaan myös todeta, että innovaation liiketoimintapotentiaali tai muut sille 

asetetut tavoitteet eivät ole odotetun mukaisia, jolloin voidaan tehdä päätös tutkimuksen tai 

tuotekehityshankkeen lakkauttamisesta. Myös tällöin tulee analysoida pilotin tulokset huolellisesti. 
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3. Yhteenveto 
 

Tässä raportissa on esitelty älykaupunkiselvitystyön tulokset. Selvitystyössä on pyritty arvioimaan niitä 

haasteita, jotka voivat olla älykaupunkikehitystä hidastavia tekijöitä. Selvitystyö on lähtenyt operatiivisen 

kaupunkisuunnittelun perusteista sisältäen maankäytön suunnittelumenetelmät- ja prosessit, 

infrastruktuurikehityksen vaatimat toimijat ja rahoittajat sekä maanrakennuslain uudistuksen vaikutukset. 

Haasteiden voittamiseksi on ehdotettu uudenlaista toimintamallia, jossa älykaupunkikehitys tapahtuu 

yhteistyössä kaupunkisuunnittelijoiden, tutkijoiden, yritysten ja kaupunkilaisten toimesta 

ekosysteemitoimintana. Kehitystyössä pyritään hyödyntämään voimakkaasti ICT-teknologiaa, kuten 

tietojärjestelmät, tietomallit, reaaliaikainen data, sensoriteknologiat, langattomat teknologiat sekä 

virtuaaliteknologiat. Teknologia ei ole kuitenkaan kehitystyössä pääroolissa vaan mahdollistajana 

uudenlaisten palveluiden, elämysten ja kokemusten synnyttämiseksi. 

Kehitettävälle älykaupunkikehityksen toimintamallille on annettu nimi MetaCity, joka muodostuu sekä 

maantieteellisesti rajatusta kohdealueesta (Teknologiakylä-Linnanmaa-Kaijonharju) että 

yhteiskehittämiseen tarkoitetuista virtuaalisista ympäristöistä, jotka voidaan linkittää verkostoksi. 

Maantieteellisellä kohdealueella voidaan toteuttaa Proof-of-Concept –kokeiluja ja pilottiprojekteja, joiden 

pohjalta saadaan lisää ymmärrystä älykaupunkikehityksestä, teknologioista, sidosryhmistä ja digitalisaation 

mahdollistamista uusista liiketoimintamalleista. Ensimmäiset kokeilut tehtäneen energia-, liikenne- tai 

kiinteistöpalvelujen kehityksessä. 
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Liitteet 

Liite 1: Kaupunkisuunnittelu  
Seuraavassa selvitetään kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen perusteita ja lainsäädännöllistä taustaa. 

Metacityn perustana tulee olemaan teknisten ratkaisujen kehittäminen MetaCityn alueella kaavoituksen 

prosessit ja niiden vastuutahot huomioiden.  

Aluerakenteella tarkoitetaan keskuksia ja niiden välisiä liikenneyhteyksiä sekä teknisen huollon 

infrastruktuuria siltä osin kuin niillä on valtakunnallista tai maakunnallista merkitystä (Ristimäki 2021). 

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan kaupunkiseudun, kunnan tai kunnan osan sisäistä rakennetta sisältäen 

väestön ja asumisen, työpaikkojen ja elinkeinojen, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien 

liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niidenkeskinäisen suhteen. 

(Ympäristöministeriö [YM] 2014).  Aluerakennetta suunnitellaan ylikunnallisesti, kun taas 

yhdyskuntarakenteen kehittäminen on yleisimmin kunnan kaavoitusmonopoliin kuuluva tehtävä. Suomessa 

kaavojen sisältöä sekä laatimiseen liittyviä menettelytapoja ohjataan lainsäädännöllä (Maankäyttö- ja 

rakennuslaki [MRL] 5.2.1999/132) ja kaavoja koskeva päätöksenteko on avointa.  Kaavoitus etenee 

hierarkkisessa ja tarkentuvassa suunnitteluprosessissa; yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisemman 

kaavan laatimista ja muuttamista.  Kaavat vaikuttavat merkittävällä tavalla elinympäristöömme, joten ne 

voidaan hyväksyä ainoastaan demokraattisesti valituissa toimielimissä.  Kunnat voivat käyttää 

tarkoituksenmukaisuusharkintaa kaavahierarkian ja lainsäädännön asettamien reunaehtojen mukaisesti, ja 

näin kunnilla on mahdollisuus kehittää rakennettua ympäristöä kunnan itselleen asettamien tavoitteiden ja 

arvojen mukaiseksi.  

Kaavahierarkian korkeimmalla tasolla on valtioneuvoston päätös valtakunnallisista 

aleuidenkäyttötavoitteista (VAT), jotka uudistettiin vuonna 2017 (YM 2018). Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet tulee ensisijaisesti huomioida maakuntakaavassa, jonka ohjausvaikutuksen kautta 

maankäyttöluokkiin ja alueisiin kohdistuvat toimenpiteet konkretisoituvat alemman asteisilla kaavatasoilla 

(MRL 24 §).  Maakuntien liitot vastaavat maakuntien suunnittelusta ja laativat alueillensa maakuntakaavan, 

maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman eli alueellisen kehittämisohjelman (MRL 25 §).  

Maakuntakaava on vähintään kahden kunnan alueelle kohdistuva yleispiirteinen aluerakenteen 

kehittämistä varten laadittava suunnitelma, joka esitetään kartalla ja johon liittyy selostus (MRL 29 §).   

Yhdyskuntarakenteen kehittymistä ohjataan ja kehitetään maankäytön suunnittelun keinoin eli 

kaavoituksen, maapolitiikan sekä rakennusjärjestyksen määrittämien reunaehtojen mukaisesti. Kunnat 

laativat alueillensa yleiskaavoja (myös osa- ja vaiheyleiskaavoja) sekä asemakaavoja.  Pääasiassa loma-

asutuksen tarpeisiin voidaan kaavoittaa ranta-asemakaavoina tunnistettavia asemakaavoja (MRL 73.1 §). 

Maakunta-, yleis- ja asemakaava esitetään kartalla, johon liittyy myös selostus (MRL 29 §, 40 §, 55 §).  

Kaavakartat saavat kaikilla kaavahierarkian tasoilla oikeusvaikutukset, joten kaavakartoilla annetuilla 

merkinnöillä ja määräyksillä mahdollistetaan tai jopa velvoitetaan tuleva kehitys.  Kaavat ohjaavat yleisten 

alueiden suunnittelua, katuverkoston suunnittelua, infran rakentamista sekä rakentamista yleisesti.  

Kaupunkisuunnittelussa turvataan ensisijaisesti kaupungin rakennetun ympäristön kehittyminen kaupungin 

strategisten painopisteiden mukaisesti kaavahierarkian ohjausvaikutukset huomioiden. Olemassa olevalla ja 

tavoitellulla tulevalla rakennetulla ympäristöllä on keskeinen rooli kuntien elinvoiman, vetovoiman ja 

pitovoiman kannalta. Kaupunkisuunnittelussa kuntalaissa (Kuntalaki 5.2.1999/132) säädetyllä 

kuntastrategialla (Kuntalaki 37 §) sekä erilaisilla maankäytön virallisen suunnittelujärjestelmän rinnalle 

laadittavilla suunnitelmilla ja ohjelmilla voidaan määrittää tarkemmin, millaiseksi kaupunki haluaa kehittyä 

ja minkälaista toimintaa kaupunki haluaa houkutella alueellensa.   
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Kaavoituksessa useimmat strategiset linjaukset sekä ohjelmissa kuvatut laatutavoitteet tulevat 

ensimmäisen kerran konkreettisiksi, fyysisessä ympäristössä toteutettaviksi toimenpiteiksi. Strategiset 

tavoitteet muuttuvat fyysisen ympäristön osiksi, joille osoitetaan toteuttaja, toteuttamisaikataulu ja 

kustannusrakenne.  Kaupunkirakenne on kohtuullisen pysyvä ja hitaasti muuttuva sekä vaatii rakentamis- ja 

käytönaikaisia investointeja. Rakennettu ympäristö tuottaa myös tuloja. Kaupunkisuunnittelussa haasteeksi 

tulee eri aikajänteellä toteutettavien tavoitteiden yhteensovittaminen; esimerkiksi kaupunkistrategiat 

laaditaan valtuustokausittain, mutta kaavoituksen pohjalta laadittavat investointiohjelmat voivat käsittää 

useiden vuosien aikana toteutuvat hankekokonaisuudet.  Kaupunkisuunnittelussa vetovoiman lisäämisen 

kanssa lähes yhtä merkityksellistä on pitovoiman kasvattaminen. Koska kaupunki ja siellä olevat asukkaat ja 

toimijat panostavat toimintaansa myös itse, on tärkeää, että tämä panostus turvataan jatkossakin 

kaupunkisuunnittelun keinoin, vaikka markkinoille tulisikin toimijoita tai asukkaita kiinnostavia ja 

houkuttelevia kilpailevia toimintaympäristöjä.   

Maankäyttöluokat  

Maankäytön suunnittelu käsittää kaavoituksen ja kunnan maapolitiikan. Kaavoitus on hierarkista, 

ennakoivaa ja noudattaa tarkentuvan suunnittelun periaatetta. Yleispiirteisempi kaavataso ohjaa alemman 

tason kaavan laadintaa ja muutosta. Hierarkian ylimmällä tasolla on kirjallisena dokumenttina annettu 

valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (MRL 22 §). Viimeisin tarkistettu 

päätös on annettu vuonna 2017 (Valtioneuvosto 2017).  Digitalisaatio nousee esille; mm. tavoitteen 3.2. 

Tehokas liikennejärjestelmä taustoitusosiossa, jossa digitalisaation ja automaation nähdään mahdollistavan 

älykkäät ja toimivat matka- ja kuljetusketjut.  Maakunnaan liitot vastaavat maakuntakaavojen laatimisesta 

(MRL 26 §, 27 §). Maakuntakaava on yleispiirteinen, kohdistuu vähintään kahden kunnan alueelle ja on 

ohjeena laadittaessa yleis- ja asemakaavoja (MRL 32 §). Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavojen 

laatimisesta omalla alueellaan (MRL 20 §, 36 §, 51 §). Yleiskaavoilla ohjataan yleispiirteistä 

yhdyskuntarakenteen kehitystä (MRL 35 §) ja toisaalta sen nojalla voidaan myös kylissä ja ranta-alueilla 

myöntää rakennuslupia (MRL 44 §, 72 §) sekä tuulivoimarakentamiseen tarvittavia rakennuslupa (MRL 77 a 

§).  Asemakaavalla ohjataan taajamamaisten alueiden yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja 

kehittämistä (MRL 50 §). Asemakaavan oikeusvaikutukset ovat vahvat (MRL 58 §), sillä rakentaminen sekä 

katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat perustuvat oikeusvaikutteiseen asemakaavaan.  

Maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteutukseen liittyvät tehtävät (MRL 5a §). 

Maapoliittisia keinoja ovat esim. 1) vapaaehtoinen maanhankinta, 2) etuosto, 3) maan lunastaminen, 4) 

maankäyttösopimus, 5) kehittämiskorvaus, 6) kehittämisaluemenettely, 7) rakentamiskehotus ja 8) 

rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero (Kuntaliitto n.d) . 

Maankäytön suunnittelujärjestelmässä kaavakartta on juridisesti sitova ja oikeusvaikutukset saava asiakirja, 

jonka kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä on oikeusvaikutuksia. Kaavakartat luovat oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Maa-alueet jaetaan kartalla osoitettaviin ja rajattaviin sekä pääkäyttötarkoitukseltaan 

määriteltyihin alueisiin. Karttaan tehtävillä aluevarausmerkinnöillä osoitetaan, mikä on kyseisen korttelin 

tai korttelinosan pääkäyttötarkoitus. Aluevaraukset osoitetaan kartalla asetuksen tasoisen säädöksen 

(voimaan 1.5.2000) mukaisesti väritettyinä ja selitteessä kuvattuina (Ympäristöministeriö 2000a). Kunnat 

voivat tehdä myös tarvittaessa käyttää omia merkintöjä, joiden tulee olla selkeitä ja loogisia suhteessa 

tavoiteltuun kehitykseen. Kaavamääräys voi olla myös suunnitteluperiaatetta ja – tavoitetta kuvaava 

(maakuntakaava ja yleiskaava). Maakuntakaavassa aluevarausmerkintöjen rinnalla voidaan käyttää 

soveltuvin osin kohdemerkintöjä. Kaikilla kaavatasoilla voidaan käyttää rastereita ja viivamerkintöjä 

alueiden erityisominaisuuksia kuvaamaan. Kaavamerkintöjä täydentävät kaavamääräykset.  

Kaavamääräykset ovat tekstimuotoisesti annettavia velvoittavia määräyksiä, kieltoja, ohjeita tai selitteitä.  
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Kaavamääräysten tulee olla kaavan sisältövaatimusten mukaisia sekä helpottaa vuorovaikutukseen liittyvää 

tiedonvaihtoa ja havainnollisuutta. Kaavamerkinnät ovat keskeisessä asemassa myös kaavan vaikutuksia 

arvioitaessa.  Kullekin kaavatasolle on määritelty kaavan esitystarkkuuden kannalta sopivat määräykset ja 

esitystavat. Kaavamääräykset voidaan jakaa yleismääräyksiksi ja indeksimääräyksiksi (Ympäristöministeriö 

2003b, 23). 

Kaavamerkinnät ja -määräykset kohdentuvat ainoastaan kaavarajauksen mukaiselle alueelle, joka 

osoitetaan kaavakartalla. Kaavan toteuttamisessa on noudatettava kulloinkin kaavan voimaantullessa 

ollutta maankäyttöä ohjaavaa lakia. Tällä on erityisesti vaikutusta asemakaavatasolla korostaen 

ensimmäisen laadittavan asemakaavan merkitystä alueen myöhemmälle kehittämiselle (Jutila and Outila 

2022). 

Kaavamääräys koostuu seuraavista osista: 

1. Aluevarausmerkintä. Esim. AK (umpiviivalla rajattu, ruskealla värjätty alue) 

2. Merkinnän selitys. Esim: Asuinkerrostalojen korttelialue. 

3. Määräykset (tarvittaessa). 

Maakuntakaavan esitystavasta on säädetty laissa (MRL 29 §, MRA 9 §). Kaavamerkinnät ja -määräykset 

asetusta (Ympäristöministeriö 2000a) täydentää Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset opas 

(Ympäristöministeriö 2000 b). Yleiskaavan esitystavasta säädetään laissa (MRL 40 §, MRA 16 §). Asetusta 

täydentää Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset opas (Ympäristöministeriö 2003a). Asemakaavan 

esitystavasta säädetään laissa (MRL 55 §, MRA 28 §) sekä asetusta täydentävässä Asemakaavamerkinnät- ja 

määräykset oppaassa (Ympäristöministeriö 2003b). 

MRL-uudistuksessa erotetaan kaavoitus ja rakentaminen erillisiksi laeiksi. Kaavoituksen osalta siirrytään 

tietomallipohjaiseen kaavoitukseen, jossa kaavamääräykset muuttuvat koneluettaviksi. RYHTI- ja VOOKA-

hankkeissa on selvitetty, miten kaavamääräykset esitetään uusissa kaavoissa ja miten olemassa olevien 

kaavojen tieto siirretään tietomallipohjaiseen rakenteeseen. Ympäristöministeriön verkkosivuilla 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kuvataan hankkeiden tilanne (Ympäristöministeriö n.d). 

Tulevaisuudessa kaavamerkintä- käsitteestä luovutaan. Määräykset yhtenäistetään ja koostetaan 

hierarkiseksi rakenteeksi ja määräyksillä ohjataan suunnittelua. Digitaalisesta aineistosta voidaan 

muodostaa pdf-muotoinen kuvallinen esitys, jota voidaan käyttää päätöksenteossa. Tietomallipohjaisesta 

aineistosta voidaan lisäksi tehdä monipuolisia käyttötarkoituksia varten erilaisia koonteja (Alppi 2022). 

Tietomallipohjaisessa kaavassa rakenne voi olla esimerkiksi (Alppi 2022): 

1. Kaavakohde (alue, tai viiva, piste) 

2. Määräykset (entinen merkinnän sisältö ja kaavamääräys).  

 

MRL:n järjestelmässä määritellään alueen kunkin koordinaattipisteen pääkäyttö. Pääkäytöt osoitetaan 

asetuksen mukaisissa kohdemerkinnöissä (Ympäristöministeriö 2000a) ja kullekin kaavatasolle määritellyillä 

kaavamerkinnöillä. Pääkäyttötarkoitus on tärkeää tunnistaa, sillä esimerkiksi asemakaavan nojalla voidaan 

myöntää rakennuslupa hankkeelle, joka on kaavan mukainen (MRL 135 §). Kiinteistöjen verotus ja tilastointi 

perustuu käyttötarkoitusluokitukseen. Tilastokeskuksen mukaan (Tilastokeskus): 

Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. 

Rakennustilastoissa käytetyt pääryhmät ovat: 

- asuinrakennukset 

- vapaa-ajan asuinrakennukset 

- liikerakennukset 

- toimistorakennukset 

- liikenteen rakennukset 
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- hoitoalan rakennukset 

- kokoontumisrakennukset 

- opetusrakennukset 

- teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset 

- energiahuoltorakennukset 

- yhdyskuntatekniikan rakennukset 

- varastorakennukset 

- pelastustoimen rakennukset 

- maatalousrakennukset ja eläinsuojat 

- muut rakennukset. 

Tontit ja yleiset alueet: 

Fyysinen ympäristömme koostuu alueista, jotka maankäytön ohjausjärjestelmässä voidaan jakaa 

pääluokiltaan seuraavasti: 

1. Yleiset alueet, katualueet ja liikennealueet (MRL 83 §) 

2. Rakennuspaikat ja tontit (MRL 78 §) 

3. Vesialueet 

4. Metsät ja viheralueet 

5. Erityisalueet 

 

MRL 83.1 §- 83.3 §: 

Yleisellä alueella tarkoitetaan tässä laissa asemakaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, 
virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettua kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön 
toteutettavaksi tarkoitettua aluetta. 
 
Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä 
yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu. 
 
Liikennealueita ovat asemakaavassa maanteitä, rautateitä, vesiteitä, satamia ja lentokenttiä varten 
osoitetut alueet.   

 

MRL 78.1§ ja 78.2 §: 

Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se on maankäytön 
järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako on laadittava 
sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys 
sitä edellyttävät. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla ja sen sitovuudesta määrätään 
asemakaavassa. 
 
Rakennuskorttelista voidaan muodostaa yksi tai useampi tontti. Tonttijako voidaan laatia myös korttelin 
osaan, jollei näin estetä tai vaikeuteta sopivaa tonttijakoa korttelin muissa osissa. Tonttijako voidaan 
laatia sitovaksi myös kaava-alueen tai korttelin osalle. Sitova tonttijako voi olla kokonaan tai osittain 
kaksiulotteinen tai kolmiulotteinen. 

Tonttijako on merkittävä, sillä rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa (MRL 78.1 §). 

Rakennusluvan myöntämiseen tonttijako vaikuttaa myös oleellisesti (MRL 78.2 §) 

Rakennuslupaa ei saa myöntää: 
1) rakennuskortteliin tai sen osaan, johon asemakaavassa on edellytetty laadittavaksi sitova tonttijako, 
ennen tonttijaon hyväksymistä; 
2) sitovan tonttijaon mukaiselle tontille ennen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin; eikä 
3) kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen. 
Rakennuslupaa ei saa myöskään myöntää, jollei rakennusluvan hakija hallitse koko rakennuspaikkaa tai 
jos rakennusluvan myöntäminen vaikeuttaa korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan 

tarkoitukseen. 
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Liite 2: Kaupunki-infrastruktuuri ja toimijat 
Liitteen taulukoissa 1-6 listataan MetaCity projektin valmisteluvaiheessa määriteltyjä toimijoita (taulukot 1-

3), datalähteitä (taulukko 4), tietomalleja (taulukko 5) Linnanmaan-Kaijonharjun kaavoituksen tilanne 

(taulukko 6). Taulukot ja niiden tietosisältö muokkaantuvat MetaCity -projektin alkaessa ja sen myötä. 

Teknisistä syistä maankäyttöä listaava taulukko on tässä liitteessä esitetty useampana alitaulukkona.  
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