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1.

JOHDANTO
Tämän työn tavoitteena oli arvioida MAKU-digi -hankkeessa kehitettyä menetelmää ja sen
soveltuvuutta rakennettavuusmallin tuottamiseen. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Satu
Taskinen YM, Pilvi Nummi YM, Minna Perähuhta YM ja Hilkka Kallio GTK.
Työssä tehtiin maaperän rakennettavuusmalli ja siitä johdettu rakennettavuuskartta Inkoon,
Lahden ja Kempeleen kuntien osoittamille asemakaava-alueille. Työ toteutettiin lähtökohtaisesti
MAKU-digi-hankkeessa kehitellyllä menetelmällä, jota testattiin hankkeessa ja sen soveltuvuutta
arvioitiin edellä mainittujen pilottikohteiden yhteydessä. Tässä raportissa on kuvattu työnkulkua
lähtötietojen hankinnasta rakennettavuusmallin toteuttamiseen ja luovuttamiseen sekä työn aikana
tehtyjä havaintoja ja kehitysehdotuksia menetelmään liittyen.
Työn tuloksena tuotettiin em. asemakaava-alueille kaavan lähtötiedoksi sopivat, valmiiseen
rakennettavuusluokitukseen perustuvat koneluettavat mallit, karttatulosteet maaperän
rakennettavuudesta sekä kohdekohtaiset rakennettavuusselvitykset.

1.1

Rakennettavuusmalli

Rakennettavuusmalli on visuaalisesti havainnollinen esitys maaperän rakennettavuudesta ja se tuo
selvästi esille kohteen erilaiset rakennettavuusalueet. Rakennettavuusmalli perustuu olemassa
oleviin paikkatietoihin (mm. maanpinnan korkeusmalli, pohjatutkimukset ja maaperäkartta) ja
usein vielä erikseen tehtäviin pohjatutkimuksiin. Rakennettavuusmallin tarkoituksena on toimia
maankäytön suunnittelun työkaluna siten, että rakentaminen voidaan sijoittaa alueelle
kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla huomioiden alueen käytön muut tavoitteet.
Rakennettavuusmallin lopputuotteena syntyvät rakennettavuusalueita kuvaava teemakartta sekä
suunnitteluohjelmissa hyödynnettävä koneluettava tiedosto.
Maaperän rakennettavuusluokittelua ja siihen perustuvaa rakennettavuuskarttaa on ehdotettu
Julkisen hallinnon suositukseksi (JHS). Ehdotuksena on, että maaperän rakennettavuusmallin
laadinta otettaisiin kansalliseksi käytännöksi maankäytön suunnittelussa. Tavoitteena on, että
tulevaisuuden kaavakohteen rakennettavuusselvitykseen liittyisi visuaalisesti selkeä ja helposti
ymmärrettävä esitys maaperän rakennettavuudesta.

1.2

Maaperäkustannusmalli

Maaperäkustannusmallilla
tarkoitetaan
rakennettavuusmalliin
perustuvaa
kaavan
pohjarakentamisen kustannusten arviointimallia. Maaperäkustannusmalli tarjoaa hyvän
lähtökohdan maankäytön optimointiin kaavoitusvaiheessa sekä mahdollistaa eri alueiden
keskinäisen vertailun. Tässä selvityksessä maaperäkustannusmallia käsitellään hyvin yleisellä
tasolla.
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2.

LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄKUVAUS
2.1 Prosessi
Prosessin päävaiheet ovat lähtötietojen hankinta ja niiden käsittely, geosuunnittelu,
rakennettavuusmalli ja koneluettava hilapistetiedosto. Nämä päävaiheet on korostettu kuvan 1
kaaviossa punaisella värillä ja niihin kuuluvat työvaiheet on kuvattu myöhemmin tässä kappaleessa.
Kaavioon on lisäksi merkitty tähdellä tilaajalle luovutettavat aineistot, joita ovat uudet
pohjatutkimukset, rakennettavuuskartta kuvatiedostona sekä koneluettava hilapistetiedosto.
Hilapistetiedostossa yksi rivi edustaa yhtä pistettä ja sarakkeet sisältävät tekstimuotoisena
ominaisuustietona mm. tiedon maanpinnan korkeudesta ja saven alapinnan tasosta.

Kuva 1 Prosessi rakennettavuusmallin tuottamiseksi

2.2

Lähtötietojen hankinta

Rakennettavuusmallia varten tarvittavat keskeisimmät lähtötiedot ovat:
·
Rasterimuotoinen (ASCII, 2x2m) laserkeilausaineistoista tuotettu korkeusmalli
·
Olemassa olevat pohjatutkimukset selvitysalueelta ja sen läheisyydestä (Infra-formaatti)
·
Maaperäkartta
Maanmittauslaitoksen korkeusmalli on ladattavissa Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. Kunnalta
pyydetään selvitysalueella aiemmin tehdyt pohjatutkimustiedot. Lisäksi tarkistetaan, että
sijoittuuko alueelle valtakunnallisen pohjatutkimusrekisterin tutkimuksia, ja ladataan ne
tarvittaessa GTK:n verkkopalvelusta. Maaperäkartta hankitaan lähtökohtaisesti GTK:n
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rajapintapalvelusta. Joillain kunnilla on oma maaperäkartta, jota pystytään mahdollisesti
hyödyntämään lähtötietona.
Tässä työssä GTK teki lisäksi kuhunkin pilottikohteeseen erillisen maastokäynnin, jolla saatiin
lisätietoa alueiden maaperäolosuhteista ja tarkennettiin valtakunnallisen maaperäkartan
maalajirajauksia.
Alla on
·
·
·
·
·

2.3

lueteltu muita mahdollisesti hyödynnettäviä lähtötietoja:
Ilmakuvat
Tulvavaarakartta
Peruskartta-aineistot (vektorimuotoinen MML:n maastotietokanta)
Kohteen aluerajaus
Täydentävät pohjatutkimukset

Pintamallien laatiminen ja niiden käsittely

Maanmittauslaitoksen korkeusmallin pisteverkko on 2 m x 2 m ja jokainen piste sisältää tiedon
maanpinnan korkeudesta sillä kohden. Maanpintamallin perusteella analysoidaan rinnekaltevuus
rakennettavuusluokituksessa määriteltyjen raja-arvojen mukaisesti.
Maaperämallien laatimisen lähtökohtana on alueelle jo tehtyjen pohjatutkimusten tilaaminen,
tarvittaessa pohjatutkimustietoa voidaan täydentää tekemällä uusia pohjatutkimuksia.
Pohjatutkimuksista tulkitaan saven ja siltin alapintatieto sekä liejun ja turpeen alapintatieto.
Tulkinnat tehdään joko manuaalisesti geosuunnittelijan tulkinnan perusteella tai automaattisesti
perustuen joko kairaajan maalajihavaintoon tai kairausvastukseen. Tulkituista pisteistä laaditaan
saven ja siltin sekä liejun ja turpeen alapintamallit kolmioverkkoina.
Edellä mainittujen maakerrosten alapintamallien sekä maanpintamallin perusteella saadaan
saven/siltin ja turpeen/liejun paksuus rakennettavuusmallia varten.
2.4

Luokitellut maalajialueet maaperäkartalta

Rakennettavuusmallia varten maaperäkartalta luokitellaan seuraavat maalajialueet:
·
kitkamaa- ja kallioalueet
·
savi- ja silttialueet
·
lieju- ja turvealueet
Pohjatutkimusten tulkinnan yhteydessä voidaan tarvittaessa tarkistaa maaperäkartan rajauksia ja
tehdä tarvittavat rajauksien päivitykset eli uudelleen digitoida karttarajaukset.
Kitkamaalle tai kalliolle sijoittuvilla alueilla rakennettavuus luokitellaan rinnekaltevuuden
perusteella. Pehmeikköalueilla rakennettavuus puolestaan luokitellaan saven ja siltin sekä turpeen
ja liejun paksuuden perusteella.
2.5 Rakennettavuusmalli
Rakennettavuusluokittelun
kartta-aluejako
tehdään
rinnekaltevuustietojen,
maaperäkartan ja saven/siltin tai liejun/turpeen alapintamallin perusteella.

päivetyn

Hilamallin pisteisiin luetaan tieto rakennettavuusluokasta, jonka alueelle piste sijoittuu. Pisteeseen
luettava tieto perustuu em. kartta-alueisiin sekä alapintamalleihin. Hilapisteeseen voidaan
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haluttaessa lukea rakennettavuusluokan lisäksi myös muita tietoja kuten maalajityyppi, savipinnan
paksuus ja maanpinnan korkeus. Hilapisteissä olevan rakennettavuusluokan perusteelle tehdään
väriluokitettu rasteripinta, jolloin alueen rakennettavuus voidaan esittää karttana.
2.6 Koneluettava hilapistetiedosto
Hilapistetiedosto kirjoitetaan tekstimuotoon (ASCII), joka sisältää vähintään pisteen sijainti- (XY)
sekä rakennettavuusluokkatiedon. Tekstimuotoisella tiedostolla varmistetaan tiedoston
hyödynnettävyys yleisimmissä suunnitteluohjelmissa. Tiedosto voidaan lukea suoraan
suunnitteluohjelmaan, jos sisäänlukumäärittely on tehty. Tarvittaessa tekstitiedoston voi lukea
Exceliin ja siitä kautta suunnitteluohjelmiin.
Tuotettavan tekstitiedoston tulee itsessään sisältää riittävät metatiedot, jotta aineiston
jatkohyödyntäminen on yksiselitteistä. Tiedosto tulee nimetä sovitulla tavalla ja tiedoston
otsikkoriveillä tulee olla viittaus kohteeseen, ajankohtaan, raporttiin ja tekijään, ajankohtaan ja
sarakeotsakkeiden numeroinnissa hyödynnetään MAKU -digi -raportissa esitettyjä koodeja.

Kuva 2 Paikkatieto-ohjelmasta testivaiheessa uloskirjoitettu ASCII -tiedosto, joka voidaan lukea

suunnitteluohjelmiin tai esimerkiksi Excel -tiedostoksi
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3.

PILOTTIKOHTEET
Tässä
kappaleessa
kuvataan
pilottikohteita
rakennettavuusmallin
laadinnan
ja
menetelmätestauksen näkökulmasta. Tavoitteena on arvioida menetelmän soveltuvuutta erilaisiin
kohteisiin ja tehdä huomioita, joita käsitellään myöhemmin johtopäätöksiä tehtäessä.
3.1

Lahti

Lahden kohde on noin 29 ha laajuinen alue Renkomäen alueella. Alueelle on suunniteltu
kaavoitettavaksi pientaloalue. Nykytilassaan alue on pääosin peltoa, itäosassa osin metsäaluetta.
Lahden kohteen GKT:n maaperäkartta sekä tarkasteltavan alueen laajuus on esitetty kuvassa 3.
Alueella on tehty kattavasti pohjatutkimuksia vuosien 2016-2017 aikana.

Kuva 3 Lahden pilottialueen rajaus ja GKT:lta saatu maaperäkartta

Maaperäkartan perusteella alue eroteltiin kahdeksi maalajialueeksi: savialue ja kitkamaa-alue.
Maaperäkartan ”HHt/Sa” on tulkittu tässä kitkamaaksi, sillä maanpinta nousee korkeuskäyrien
perusteella alueen kaakkoisnurkassa ja oletettavasti pohjamaa vaihtuu kitkamaaksi. Kuvassa 4 on
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esitetty maaperäkartan perusteella rajatut maalajialueet. Kitkamaa-alueelle sijoittui yksi
kairauspiste, jossa pohjamaa oli savea, joten kitkamaa-alueen raja päivitettiin paikallisesti tämän
pisteen kohdalta kuvan 4 mukaisesti.

Kuva 4 Maaperäkartan perusteella rajatut maalajialueet, rajausta tarkennettu kairaustuloksen perusteella

Työn ensimmäisessä vaiheessa tehtiin saven alapinnan malli aiemmin tehtyjen pohjatutkimusten
perusteella. Saven ja siltin alapinnan tulkinnat tehtiin manuaalisesti geoteknikon tulkintoina.
Savialueen reunoilla pintamalli yhdistettiin kitkamaa-alueen rajaan olettaen maalajialueiden rajalla
savipaksuudeksi 1 m (ts. saven syvyys maanpinnasta 1 m). MAKU-digi -hankkeen loppuraportissa
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ei ole esitetty kuinka savialueen reunat tulisi mallintaa. Saven ja siltin alapintamalli (kolmioverkko)
ja maanpintatiedot yhdistettiin ja luotiin rakennettavuusmalli, joka on esitetty kuvassa 5.

Kuva 5 Lahden pilottikohteen rakennettavuuskartta ennen lisätutkimuksia

Toisessa vaiheessa alueelle laadittiin pohjatutkimusohjelma, jonka tarkoituksena oli täsmentää
GTK:n maaperäkartassa esitettyjä maalajialueiden rajoja. Kairauksia ohjelmoitiin yhteensä 8 kpl
pääasiassa alueen itäosaan. Kuvassa 6 on esitetty uusien pohjatutkimusten perusteella päivitetyt
maalajialueet.
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Kuva 6 Uusien pohjatutkimuksien perusteella tarkennetut maalajialueet

Täydentävien pohjatutkimusten perusteella päivitettiin saven alapintamallia sekä tulkittiin
uudestaan maaperäkartan rajauksia. Näiden perusteella laadittiin uusi rakennettavuusmalli, joka
on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7 Rakennettavuuskartta ja saven/siltin paksuuskäyrästö lisätutkimuksien jälkeen

Rakennettavuusmallien tekemisen yhteydessä havaittiin, että etenkin pehmeikköjen reuna-alueilla
maaperäkartta on suuntaa antava. Maaperäkartta on laadittu maaperän pintaosan (1 m syvyys)
perusteella eikä huomioi alla olevia maakerroksia. Lahden kohteessa maanpinnassa on paikoin
havaittu tiivis siltti-/hiekkakerros, jonka alapuolella on paksu pehmeikkökerros. Rakennettavuuden
kannalta on oleellista tietää maalajikerrokset myös pintaosaa syvemmältä.
Alue rajautuu eteläosastaan uomaan, joka laskee Porvoonjokeen. Lisäksi alueella on useita uomia,
jotka ovat toimineet pellon kuivatuksena. Pellon kuivatusuomia ei ole huomioitu
rakennettavuusmallissa vesistöalueina, koska kaava-alueen sisällä uomien sijaintia ja alueen
hulevesien johtamista voidaan muokata. Eteläosan uomaa ei myöskään ole huomioitu
rakennettavuusmallissa. Jatkossa voi harkita tulisiko rakennettavuusmalliin ottaa mukaan
rakentamisen suojavyöhyke jokien, uomien yms. ympäristöön, jossa rakennettavuusluokka voisi
olla esim. ”6 Rakentamiseen erittäin huonosti soveltuva alue”.
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3.2

Kempele

Kempeleen pilottialue on Kunnantalon alue, joka sijaitsee Kempeleen keskustan tuntumassa
Asemanseudun kaava-alueella. Alueella aiemmin sijainnut Kempeleen kunnantalo on purettu.
Suunnittelualue on pääosin Kempeleen kunnan omistuksessa.
Maaperäkartan perusteella kohde sijoittuu hiekkamaalle. Alueen pohjoisosassa on tehty
pohjatutkimuksia 1990-luvulla, mutta tutkimukset eivät olleet saatavilla digitaalisessa muodossa.
Tätä työtä varten alueella tehtiin 7 kpl kairauksia (2 painokairausta ja 5 puristinheijarikairausta),
joiden perusteella pohjamaa on pääosin hiekkaa tai silttistä hiekkaa. Pinnassa maa on tiiviimpää
noin 3…5 metrin syvyyteen ja sen alapuolella on löyhempiä hiekka ja silttikerroksia. Vanhoissa
kairauksissa osa löyhistä maakerroksista on tulkittu myös saveksi. Kuvassa 8 on esitetty
pohjakartalla alueen maaperäkartta (GTK), suunnittelualueen rajaus ja tehdyt pohjatutkimukset.

Kuva 8 Maaperäkartta (GTK) ja tehdyt pohjatutkimukset, punaisella uusimmat

Rakennettavuusmallissa pohjamaa tulkittiin kitkamaaksi. Vaikka löyhissä maakerroksissa on
kairausten mukaan myös koheesiomaalajeja ei alue ole varsinaisesti luokiteltavaksi pehmeiköksi.
Kitkamaa-alueella alueen rakennettavuus määräytyy maanpinnan kaltevuuden (rinnekaltevuuden)
perusteella (ks. taulukko 1). Kuvassa 9 on esitetty rakennettavuusmallista tuotettu
rakennettavuuskartta. Kohde sijoittuu lähes kauttaaltaan rakennettavuusluokkaan 1, eli helposti
rakennettava kitkamaa-alue. Mikäli paksut löyhät hiekka- tai silttikerrokset olisi tulkittu
pehmeiköksi, olisi alue pääosin rakennettavuusluokkaa 4-6 eli vaikeasti rakennettavaa pehmeikköä.
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Vaikka alue menee rakennettavuusluokkaan ”helposti rakennettava kitkamaa-alue”, ei muutaman
metrin syvyydessä alkavien löyhien maakerrosten vuoksi korkeita kerrostaloja voi kuitenkaan
perustaa maanvaraisesti, mikä tulee luonnollisesti kirjata kohteen rakennettavuusselvitysraporttiin.
Kartalla näkyy keltaisia ja punaisia pienehköjä rasterialueita, jotka rakennettavuusmallin mukaan
ovat vaikeasti rakennettavia rinteitä. Todennäköisesti kyseessä on kuitenkin mallinnusvirhe, jossa
pienehköt rasterialueet ovat todennäköisesti laserkeilausaineiston tulkintavirheitä. Osa puustosta
ja ojista on todennäköisesti tulkittu maanpinnaksi, jolloin rakennettavuusmallissa nämä mallintuvat
jyrkkinä rinteinä. Asiaa tulee selvittää, jotta vältytään mallinnusvirheiltä.

Kuva 9 Kempeleen pilottikohteen rakennettavuuskartta
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3.3

Inkoo

Inkoon pilottikohde on Inkoonrannan asemakaava-alue, joka sijoittuu Inkoon keskustan tuntumaan
merenranta-alueelle. Maaperäkartan (GTK) perusteella pohjamaa on pääosin liejuista savea, lukuun
ottamatta länsireunan ja keskialueen pienehköjä hiekka-alueita. GTK:n maaperäkartta on esitetty
kuvassa 10.

Kuva 10 Inkoon maaperäkartta (GTK) ja suunnittelualueen rajaus

Alueelta oli jonkin verran aiempaa tutkimustietoa, joita täydennettiin lisätutkimuksin.
Lisätutkimuksina tehtiin yhteensä 13 kpl painokairauksia, joilla pyrittiin pääasiassa varmistamaan
maalajialueiden vaihtumiskohtia. Pohjatutkimusten perusteella keskialueen hiekka-alue rajattiin
kokonaan pois maaperäkartalta, lisäksi länsireunassa pohjamaalajin vaihtumiskohtaa tarkennettiin.
Kuvassa 11 on esitetty maaperäkartta pohjatutkimusten perusteella tehtyjen tarkennusten jälkeen.
Kuvassa on esitetty aiemmin tehdyt pohjatutkimuspisteet mustalla ja uudet tutkimuspisteet
punaisella.
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Kuva 11 Inkoon maaperäkartta, jossa rajaukset tarkennettu pohjatutkimusten perusteella

Pohjatutkimusten perusteella pohjamaa on pääosin savea tai savista liejua. Rakennettavuusmallissa
pohjamaa on tulkittu saveksi, jolloin pehmeikköalueella rakennettavuusluokka määräytyy
saven/siltin paksuuden perusteella (ks. taulukko 1). Kohteen rakennettavuusmallista tuotettu
kartta on esitetty kuvassa 12. Pehmeikköalue kuuluu rakennettavuusluokkiin 4 ja 5a, eli vaikeasti
rakennettava tai erittäin vaikeasti rakennettava pehmeikkö. Koillisosan ranta-alue rajattiin
”lisäselvitystä vaativaksi alueeksi”, sillä siellä on paikoin tehty paksuja täyttöjä eikä ollut tietoa
mahdollisista alueella tehdyistä saven ruoppauksista. Kairauksissa täyttöjen alla oli osassa
kairauksia havaittu savikerros.
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Kuva 12 Inkoon pilottikohteen rakennettavuuskartta
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4.

KESKEISIMMÄT HUOMIOT MENETELMÄÄN JA
LÄHTÖTIETOIHIN LIITTYEN
4.1

Maaperän rakennettavuuden luokitteluperusteet

MAKU-digi -raportissa esitetty rakennettavuusluokittelutaulukko koettiin vaikeasti tulkittavaksi
rakennettavuusmallin
laadinnan
kannalta.
Taulukko
sisältää
olennaista
tietoa
eri
rakennusolosuhteista
ja
valittavista
perustamistavoista,
vesitaloudesta,
jne.,
mutta
rakennettavuusmallin laatimiseen riittää vähäisemmät tiedot eri luokista. Kuvassa 13 on esitetty
MAKU-digi -hankkeen rakennettavuusluokkataulukko.

Kuva 13 MAKU-digi -raportissa esitetty rakennettavuusluokittelutaulukko
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Taulukko 1 on tehty helpottamaan rakennettavuusmallin laatimista ja taulukkoon on poimittu vain
ne muuttujat, jotka määrittävät maaperän rakennettavuusluokan.
Taulukko 1 Rakennettavuusluokituksen määrittävät tekijät

Rakennettavuusluokitukseen vaikuttava tekijä
Rakennettavuusluokka

Luokiteltu

Maaston

Saven/siltin

Turpeen/

maalajitaso

kaltevuus

paksuus

liejun

maaperäkartalta
1

Helposti

Muu

paksuus

Kitkamaa-alueet *

< 10 %

0m

Kitkamaa-alueet *

10…15 %

<2m

0m

rakennettava
2

Normaalisti
rakennettava

3a

Vaikeasti

2…3 m

<2m

3…10 m

2…3 m

10…15 m

3…4 m

> 15 m

>4m

rakennettava
pehmeikkö
3b

Vaikeasti
rakennettava

Kallio- ja

15…30 %

kitkamaa-alueet *

rinnemaasto
4

Vaikeasti
rakennettava syvä
pehmeikkö

5a

Erittäin vaikeasti
rakennettava syvä
pehmeikkö

5b

Erittäin vaikeasti
rakennettava

Kallio- ja

> 30 %

kitkamaa-alueet *

jyrkkä rinne
6

Rakentamiseen
erittäin huonosti
soveltuva alue

7

Lisäselvityksiä

Täyttöalueet *

vaativat alueet
8

Vesialueet

mm. pimaalueet

Vesialueet

* Maaperäkartan aluerajausta tarkennetaan tarvittaessa kairaustietojen perusteella
Kitkamaa-alueeksi luokitellaan seuraavat maalajitasot: moreenit, sora, hiekka, hieta
Luokitelluilla savi- ja turvealueilla (luokat 3a, 4, 5a, 6) rakennettavuusluokka määräytyy pehmeikön
(saven/siltin tai turpeen/liejun) paksuuden perusteella. Luokitellulla kitkamaa- tai kallioalueella
(luokat 1, 2, 3b ja 5b) rakennettavuusluokka määräytyy puolestaan maanpinnan kaltevuuden
perusteella. MAKU-digin rakennettavuusluokkataulukon mukaan rakennettavuusluokassa 2
maaperä on ”Si, Sa < 2 m”, mutta tähän luokkaan kuuluvat myös loivat (10…15 %) kitkamaaalueet. Rakennettavuusluokassa 5b maaperä on ”Ka, (Lo)”, vaikka luokittelun perusteella tähän
sisällytetään myös jyrkät (> 30 %) kitkamaa-alueet. Useimmiten näin jyrkkä maasto tosin viittaa
kallioalueeseen, mikä on mahdollisesti ollut olettamuksena myös MAKU-digin luokittelussa.
Pehmeikköalueiden rakennettavuusluokittelussa ei ole huomioitu saven lujuutta. Saven lujuus
vaikuttaa perustamistapaan etenkin kunnallistekniikan ja pientalojen osalta. Suomen maaperässä
on muodostumisajankohdan puolesta kahdenlaista savea: sisämaan savet, jotka ovat
muodostuneet jääkauden aikana ja rannikkoalueiden savet, jotka ovat muodostuneet jäätikön
perääntyessä. Rannikkoalueiden savien sekaan on myös kerrostunut enemmän orgaanista ainesta
muodostaen liejusavea. Rannikkoalueiden savet ovat pääsääntöisesti pehmeämpiä ja
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painumaherkempiä kuin sisämaan savet. MAKU-digi -hankkeen rakennettavuusluokittelu pohjautuu
suurelta osin Espoon kaupungin käyttämään rakennettavuusluokitteluun. Tämän vuoksi luokittelu
sopii hyvin rannikkoalueiden pehmeille savimaille, mutta sisämaan savikoilla se ei anna aina
todenmukaista kuvaa maaperän rakennettavuudesta.
Esimerkiksi savikerroksen paksuuden ollessa >15 m, sijoittuu alue rakennettavuusluokkaan 6,
”erittäin huonosti rakentamiseen soveltuva alue”. Rakennettavuusluokka kuvaa maaperän
rakennettavuutta, kun kyseessä on yli 15 m paksu erittäin pehmeä savikerros. Mikäli savi on
jäykempää ja pinnassa esim. paksu kuivakuorikerros, voidaan pientalot ja kunnallistekniikka
mahdollisesti perustaa maanvaraisesti, jolloin rakennettavuusluokan nimi ei anna oikeaa kuvaa
maaperän rakennettavuudesta.
Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty ehdotus, jossa maaperän rakennettavuuden
luokitteluperusteissa on huomioitu myös saven lujuus. Myös rakennettavuusluokkien nimiä ja
numerointia on muokattu.

Taulukko 2 Ehdotus maaperän rakennettavuuden luokitteluperusteiksi

Maaperän rakennettavuusluokka

Rakennettavuusluokitukseen vaikuttava tekijä

1

Helposti rakennettava

kitkamaa,
maaston kaltevuus < 10 %

2

Normaalisti rakennettava

kitkamaa,
maaston kaltevuus 10…15 %

3

Vaikeasti rakennettava
rinnemaasto

kallio/kitkamaa,
maaston kaltevuus 15…30 %

4

Erittäin vaikeasti rakennettava
jyrkkä rinne

kallio/kitkamaa,
maaston kaltevuus > 30 %

5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9
10

Normaalisti rakennettava matala
pehmeikkö

Vaikeasti rakennettava
pehmeikkö

Vaikeasti rakennettava syvä
pehmeikkö

Erittäin vaikeasti rakennettava
syvä pehmeikkö

savi/siltti 2…3 m (suljettu leikkauslujuus > 10 kPa)
pehmeä savi 2…3 m (suljettu leikkauslujuus < 10 kPa)
tai turve/lieju < 2 m
savi/siltti 3…10 m (suljettu leikkauslujuus > 10 kPa)
pehmeä savi 3…10 m (suljettu leikkauslujuus < 10 kPa)
tai turve/lieju 2…3 m
savi/siltti 10…15 m (suljettu leikkauslujuus > 10 kPa)
pehmeä savi 10…15 m (suljettu leikkauslujuus < 10 kPa)
tai turve/lieju 3…4 m
savi/siltti >15 m (suljettu leikkauslujuus > 10 kPa)
pehmeä savi > 15 m (suljettu leikkauslujuus < 10 kPa)
tai turve/lieju > 4 m

Lisäselvityksiä vaativat alueet

mm. täyttöalueet

Vesialueet

vesistöt
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4.2

GTK:n maaperäkartta

Maaperäkartta esittää maaperää värein ja symbolein. Siinä on esitetty maaperämuodostumat,
joiden kerrospaksuus on vähintään yksi metri.
Maaperäkartta antaa hyvän yleiskuvan maalajien esiintymisestä ja sen avulla saadaan nopeasti
alueen maaperän pintaosasta kokonaiskuva, jota voidaan lisätutkimuksilla tarkentaa. Johtuen siitä,
että maaperäkartta esittää ainoastaan pintamaalajeja, on sen soveltuvuus sellaisenaan
rakennettavuusmallin tekoon rajallinen. Maaperäkartta antaa hyvän lähtökohdan ja sen avulla
voidaan pohjatutkimukset kohdentaa rakennettavuuden kannalta kiinnostavimmille alueille.
Lahden esimerkkikohteessa havaitsimme, että sekä aiemmin tehdyt että uudet pohjatutkimukset
tarkensivat merkittävästi maaperäkartan luotettavuutta. Tätä on havainnollistettu kuvassa 14.
Tapaus osoitti, että pohjatutkimusmäärän lisääminen voi tuoda merkittäviä säästöjä, kun
kaavoitusta on mahdollista ohjata edullisimmille alueille.

Kuva 14 Kuva: Vasemmanpuoleisessa kuvassa on alkuperäinen GTK:n maaperäkartta, keskimmäisessä on GTK:n
maastokäynnin jälkeen tarkentama maaperäkartta ja oikealla puolella on maaperäkartta, jossa on huomioitu
myös pohjatutkimukset

4.3

Rakennettavuusmallin tekninen toteutus

Rakennettavuusmallin tekninen toteutus onnistui melko vaivattomasti. Mallin toteutusta helpotti
merkittävästi rakennettavuuden määrittelytaulukko, jossa on esitetty vain maaperän
rakennettavuuden määräävät tekijät (ks. taulukko 1). Kitkamaa-alueille maanpinnan
rinnekaltevuuden mallintamisessa ongelmalliseksi koettiin laserkeilausaineistossa havaitut
virhetulkinnat sekä pienehköjen ojien mallintuminen ”rinnemaastona”. Nämä virheet voisi olla
mahdollista poistaa mm. käyttämällä harvempaa maanpinnan pisteverkkoa, esim. 5 m x 5 m tai 10
m x 10 m. Pisteverkon koko olisi hyvä valita kohdekohtaisesti. Vaihtoehtoisesti maanpintamallia
tulisi tarvittaessa käsitellä manuaalisesti ennen sen viemistä rakennettavuusmalliin.
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5.

KUNTIEN NÄKÖKULMIA MAAPERÄN
RAKENNETTAVUUSMALLIIN
Kuntien näkökulmia maaperän rakennettavuusmalliin ja -luokitteluun kerättiin pilottikuntien
edustajien kanssa pidetyssä palaverissa 18.3.2019 sekä verkkokyselyllä, joka oli avoinna Ota
kantaa -palvelussa 27.3.-14.4.2019. Verkkokyselyn kysymykset on esitetty liitteessä 1.
Verkkokyselyyn saatiin yhteensä 57 vastausta, vastaajista 79 % työskentelee kunnissa
kaavoituksen parissa, 9 % kunnissa muissa tehtävissä ja pääosa muista vastaajista
valtionhallinnossa tai muissa viranomaistehtävissä.
Tässä kappaleessa on esitelty keskeisimpiä esille nousseita näkemyksiä aihepiireittäin. Vastaukset
perustuvat verkkokyselyn tuloksiin, ellei muutoin ole ilmoitettu.
5.1

Rakennettavuusselvityksen rooli

Verkkokyselyssä oli kysymyksenä: Miten koet rakennettavuusselvityksen roolin asemakaavan
suunnittelun lähtötietona nykyisin? Kuinka paljon rakennettavuusselvitys ohjaa kaavoitusta?
Kysymykseen
vastattiin
sanallisesti.
Kysymykseen
vastanneista
42
%
koki
rakennettavuusselvityksen roolin tärkeänä ja että rakennettavuusselvityksen tulisi ohjata
kaavoitusta nykyistä enemmän.
24 % vastauksissa koettiin, että maaperän ja rakennettavuuden merkitys vaihtelee paljon alueittain
ja suunnittelijoittain. Useissa vastauksissa tuli ilmi, että rakennettavuudella koetaan olevan
merkitystä vain silloin, kun rakennettavuus on poikkeuksellisen huono. Vastauksissa todettiin myös,
että rakennettavuus ohjaa sitä mihin rakennetaan ja lisäksi mitä rakennetaan. Suurissa yli 100 000
asukkaan kunnissa maaperän rakennettavuus ei aina ohjaa kaavoitusta, myös hankalasti ja kalliisti
rakennettavat alueet halutaan kaavoittaa.
5.2

Rakennettavuusluokat

Verkkokyselyssä kysyttiin rakennettavuusluokkien selkeyttä sekä mielipiteitä MAKU-digi hankkeessa esitettyihin rakennettavuuden luokitteluperusteisiin (taulukko 1) sekä taulukon 2
mukaisiin rakennettavuuden luokitteluperusteisiin, jossa myös saven lujuus on huomioitu.
MAKU-digi -hankkeen mukaista rakennettavuusluokittelua piti selkeänä ja johdonmukaisena 66 %
ja osittain selkeänä 28 %. Kehitysehdotuksina luokitteluun esitettiin mm.:
·
värikoodiston muuttaminen vastaamaan joko maaperäluokitusta tai liukuva väriasteikko
helposta vaikeaan (4 vastausta)
·
sulfidisavien esittäminen (3 vastausta)
·
perustamistapojen lisääminen luokkiin (2 vastausta)
·
pilaantuneiden maiden huomioiminen (2 vastausta)
Kysymykseen ”Olisiko rakennettavuusluokittelussa mielestäsi tarpeellista huomioida myös saven
lujuus?” vastasi myöntävästi 60 % vastaajista, 7 % vastasi kieltävästi ja loput 33 % ei osannut
sanoa. Rakennettavuusluokittelua piti selkeänä ja johdonmukaisena 63 % ja osittain selkeänä
21 %. Kehitysehdotuksena taulukon 2 mukaiseen luokitteluun esitettiin mm.:
·
värikoodiston muuttaminen (3 vastausta)
·
liian monta luokkaa pehmeiköille (2 vastausta)
·
perustamistapojen lisääminen luokkiin (1 vastaus)
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Näitä edellä mainittuja kehitysehdotuksia ei ole viety rakennettavuusluokitteluun ja ne tulee
huomioida jatkokehitysvaiheessa siinä yhteydessä, kun tehdään päätös lopullisesta
rakennettavuusluokittelusta.

5.3

Rakennettavuuskartta

Verkkokyselyssä kysyttiin, mitä rakennettavuuskartassa tulisi esittää rakennettavuusalueiden
lisäksi. Vastauksessa pystyi valitsemaan yhden tai usean vaihtoehdon, vastaukset on esitetty
kuvassa 15.

Kuva
15
Verkkokyselyn
vastaukset
kysymykseen:
rakennettavuusalueiden lisäksi? Valitse yksi tai useita.

Mitä

rakennettavuuskartassa

tulisi

esittää

Vastauksissa koettiin tärkeäksi erityisesti pohjakartan, ilmakuvan, pohjatutkimuspisteiden,
maaperäkartan ja pohjavesialueiden esittäminen. Muita toiveita kartalla esittävistä asioista oli mm.:
ajantasakaava, pilaantuneisuus, soveltuvuus maalämmön hyödyntämiseen, sulfaattimaat,
tulvariskialueet ja kiinteistöraja-aineisto.
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Rakennettavuusmallin tiedostoformaatiksi toivottiin eniten suunnitteluohjelmaformaattia (74 %
vastaajista), paikkatietomuotoa (65 % vastaajista) sekä kuvaa (47 % vastaajista). Kysymykseen
sai valita kaksi parhaiten soveltuvaa formaattia. Pilottikuntien kanssa pidetyssä palaverissa
nostettiin esiin myös rasterimuotoisen karttaesityksen (esim. helposti paperille tulostettavissa oleva
pdf-tuloste) tarpeellisuus.

5.4

Rakennettavuusmallin hyödynnettävyys

Verkkokyselyssä kysyttiin rakennettavuusmallin hyödyllisyydestä asemakaavoituksessa, 95 %
vastaajista koki mallin erittäin tai melko hyödyllisenä. Perusteluina kerrottiin mm.:
·
rakennettavuusmallin avulla eri toiminnot voidaan ohjata parhaiten niille sopiville alueille
(16 vastausta)
·
selkeyttää ja nopeuttaa kohteen rakentamiseen soveltuvuuden arviointia, vähentää
suunnitteluvaiheita (6 vastausta)
·
rakennettavuusmalli lisää tietoa maaperästä (4 vastausta)
·
selkeä yhdenmukainen esitystapa (3 vastausta)
Verkkokyselyssä kysyttiin, voidaanko rakennettavuusmallia käyttää
kaavoitukseen. Vastauksiksi saatiin mm.:
·
infra- ja viherrakentaminen (9 vastausta)
·
rakentamishankkeissa ja rakennusvaiheessa (7 vastausta)
·
maanhankinta ja tonttien myynti (6 vastausta)
·
yleiskaavoitus (2 vastausta)

myös

muuhun

kuin

Myös pilottikuntien kanssa pidetyssä palaverissa todettiin, että rakennettavuusmalli koettaisiin
hyväksi apuvälineeksi myös maanhankinnan yhteydessä. Nykyään uusia kaavoitettavia alueita
varten tehtävä maanhankinta tehdään lähinnä maaperäkartan perusteella.
Koko kunnan kattava rakennettavuusmalli koettaisiin hyödylliseksi, etenkin jos malli olisi vaiheittain
tarkentuva ja sitä saataisiin helposti päivitettyä esimerkiksi aina, kun tehdään uusia
pohjatutkimuksia. Tällöin ajantasainen tieto rakennettavuudesta on helposti saatavilla kunnan eri
tahoilla (esim. kaavoitus, infrasuunnittelu, maanhankinta).

5.5

Maaperän rakennettavuusmallin kehittäminen

Verkkokyselyssä kysyttiin miten rakennettavuusmallia tulisi kehittää, että se palvelisi kaavoitusta
paremmin. Vastauksia saatiin 34 kpl, joista 7 kpl oli tyhjiä/ei saa sanoa.
Kehitysehdotuksissa korostui erityisesti pohjarakentamisen kustannustiedon lisääminen maaperän
rakennettavuusmalliin (8 vastausta) sekä mallin käytön helppous eri ohjelmistojen kanssa (5
vastausta). Lisäksi toivottiin (4 vastausta), että malliin pystyttäisiin lisätä muitakin
rakennettavuuteen vaikuttavia tietoja: pohjavesialueet, pilaantuneet maat, sulfidisavialueet,
maalämmön hyödynnettävyys ja rehevöityneet vesialueet. Kaksi vastaajaa toivoi myös
yleispiirteisempää maaperän rakennettavuusmallia yleiskaavoituksen tueksi.
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6.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO
6.1

Lähtötiedot ja rakennettavuusmallin tekninen toteutus

Tämän työn yhteydessä tehtiin jokaiselle kolmelle pilottialueelle uusia pohjatutkimuksia. Lahden ja
Inkoon alueella pohjatutkimuksia oli tehty melko kattavasti jo aiemminkin, mutta uusilla
tutkimuksilla saatiin tarkennettua maalajialueita ja niiden rajauksia. Kempeleen alueella ei ollut
aiemmin tehtyjä tutkimuksia käytettävissä.
Asemakaavoitusta palvelevaa maaperän rakennettavuusmallia varten tulisi aina tehdä
pohjatutkimuksia, sopiva tutkimuspisteiden väli on noin 30…80 m alueesta riippuen.
Rakennettavuusmalliin
olisi
mahdollista
kehittää
myös
pohjatutkimuksiin
perustuva
luotettavuuspinta,
jossa
olisi
mallinnettuna
pohjatutkimustiedon
luotettavuus.
Pohjatutkimuspisteen kohdalla pohjatutkimustiedon luotettavuus on suuri ja pisteestä poispäin
lähdettäessä luotettavuus heikkenee. Lisäksi luotettavuuden arviointiin vaikuttaa esimerkiksi
kalliopinnan alueelle tyypilliset korkeusvaihtelut. Pohjasuhdetiedon luotettavuuden mallintaminen
on kehitteillä oleva menetelmä ja sen hyödyntäminen rakennettavuusmallissa voi tulla kyseeseen
myöhemmissä kehitysvaiheissa.
Rakennettavuusmallin teon yhteydessä todettiin, että Maanmittauslaitoksen (MML) korkeusmalli
soveltuu sellaisenaan useimpien rakennettavuusmallien lähtötiedoksi. Esimerkkikohteissa kuitenkin
havaittiin kitkamaa-alueille sijoittuvien pienehköjen ojien mallintuminen ”rinnemaastona” ja lisäksi
MML:n automaattisesti tehty laserpistetulkinta heikentää pintamallin luotettavuutta. Korkeusmallin
laatu tulee aina tarkistaa tapauskohtaisesti ja mahdolliset virheet on korjattava manuaalisesti.
GTK:n maaperäkartassa on esitetty pintamaalajit ja rakennettavuusmallien laatimisen yhteydessä
havaittiin, että maaperäkartasta ei aina voi suoraan päätellä alueen rakennettavuuteen vaikuttavaa
maalajia.
Tässä työssä laaditut rakennettavuusmallit pohjautuivat MAKU-digi -hankkeen loppuraportin
mukaiseen menetelmään, jota on tarkemmin kuvattu em. loppuraportissa ”Maaperäsidonnaisten
kustannusten
digitalisaatio”
(http://makudigi.fi/wp-content/uploads/2018/04/MAKU_digi_
loppuraportti.pdf). Käytetty menetelmä soveltui melko hyvin rakennettavuusluokitteluun. MAKUdigi menetelmää täydennettiin kuitenkin savipintamallin reuna-alueiden käsittelyn osalta. Lisäksi
havaittiin, että MML:n korkeusmalli tulee tarkistaa ja tarvittaessa käsitellä manuaalisesti ja että
vesistöjen huomiointi (esim. virtavedet) tulee tehdä kohdekohtaisesti. Työssä todettiin
koneluettavan tiedoston uloskirjoittamisen onnistuvan, mutta sen jatkohyödyntämistä ei tässä
työssä testattu. Jatkossa tulisikin testata rakennettavuusmallia osana kaavoitusprosessia.
Lisäksi rakennettavuusluokittelua varten laadittiin tässä työssä yksinkertaistettu taulukko, jossa on
esitetty vain rakennettavuusluokitukseen vaikuttavat tekijät. Yksinkertaistettu taulukko koettiin
erittäin hyödylliseksi ja helppotulkintaiseksi rakennettavuuden luokittelutyössä.
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6.2

Rakennettavuusluokittelu

Rakennettavuusluokittelua päivitettiin tämän selvityksen yhteydessä pilottikunnilta saadun
palautteen perusteella. Päivityksen yhteydessä kitkamaa-/kallioalueet esitetään luokiksi 1-4 ja
pehmeikköalueet luokiksi 5-8. Pehmeikköalueet jaettiin a- ja b-luokkiin saven leikkauslujuuden
perusteella. Tällöin luokat kuvaavat paremmin alueen soveltuvuutta rakentamiseen: esimerkiksi
luokan 6a alueella omakotitalot ja kadut voidaan perustaa maanvaraisesti, kun taas luokan 6b
alueella omakotitalot tulisi perustaa paaluilla ja kaduille tehdä pohjanvahvistusta. Päivitetystä
rakennettavuusluokittelusta pyydettiin palautetta verkkokyselyn yhteydessä ja saven lujuuden
huomioimista toivoi enemmistö vastaajista (60 %). Myös osa pilottikuntien edustajista nosti esille,
että saven lujuus tulisi huomioida rakennettavuudessa.
Jatkokehityksessä tulisi vielä tarkentaa pehmeän saven leikkauslujuuden rajaa (nyt esitetty 10 kPa)
sekä saven kuivakuorikerroksen huomioiminen. Selkeiden raja-arvojen määrittäminen on tärkeää
etenkin, mikäli pohjatutkimusten tulkintoja tehdään jatkossa automatisoidusti.
Verkkokyselyssä saatiin palautetta luokituksen värikoodituksesta ja että sitä voisi edelleen kehittää
kuvaavampaan suuntaan. Vastauksissa esitettiin myös huoli, onko värejä liikaa ja kuinka a ja b
pehmeikköalueiden värit voi erottaa kartalla toisistaan. Saven leikkauslujuus yleensä on
alueellisesti samaa suuruusluokkaa, jolloin yhdellä kartalla esitetään yleisesti vain joko a tai b
luokkien pehmeikköjä. Pehmeikön värin perusteella näkee siis, onko kyseessä erittäin pehmeän
savikon alue (violetti väriskaala) vai hieman jäykemmän savikon alue (sininen väriskaala). Värin
tummuusaste kuvaa tällöin pehmeikön syvyyttä.
Tässä työssä esitettyä uutta luokitusta tulisi vielä täsmentää siten, että kunkin
rakennettavuusluokan osalta aukikirjoitetaan rakennusten (pientalo, kerrostalo) sekä pihojen,
katujen ja kunnallistekniikan perustamistapa. Uutta rakennettavuusluokitusta ja sen värityksen
toimivuutta eri tapauksissa tulisi myös testata, jotta voidaan varmistua luokituksen ja visualisoinnin
toimivuudesta.
6.3

Maaperän rakennettavuusmalli

Maaperän rakennettavuusmallin etuna on yhdenmukainen ja visuaalisesti havainnollinen esitystapa
maaperän rakennettavuudesta. Toteutetun verkkokyselyn perusteella malli koettiin hyödylliseksi
lähtötiedoksi kaavoitukseen, mallin avulla eri toiminnot voidaan ohjata parhaiten niille sopiville
alueille ja lisäksi malli selkeyttää ja nopeuttaa kohteen rakentamiseen soveltuvuuden arviointia.
Toisaalta kyselyssä tuli myös esiin se, että tietyillä sijainneilla (esim. tiivis kaupunkirakenne)
maaperän rakennettavuus ei ohjaa kaavoitusta eikä tällaisilla alueilla rakennettavuusmallia pidetä
tarpeellisena.
Verkkokyselyn perusteella asemakaavoituksen lisäksi rakennettavuusmallia voitaisiin hyödyntää
kunnissa mm. infra- ja viherrakentamisessa, muissa rakennushankkeissa, maanhankinnassa,
tonttien myynnissä sekä yleiskaavoitusvaiheessa. Rakennettavuusmallin laatiminen olisi hyvä tapa
koota
kaikki
maaperään
liittyvä
tieto
yhteen.
Rakennettavuusmallista
tuotettu
rakennettavuuskartta voidaan julkaista myös web-selainalustalla, jolloin kartta olisi myös
kuntalaisten käytettävissä.
Rakennettavuusmalli voidaan tuottaa helposti joko rasterimuotoisena tai eri ohjelmistojen kanssa
yhteensopivassa formaatissa. Tämä helpottaa merkittävästi rakennettavuusmallin hyödyntämistä
suunnittelussa,
koska
malli
voidaan
tuoda
taustalle
eri
suunnitteluohjelmistoihin.
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Rakennettavuusmalliin voidaan myös yhdistää paikkatieto-ohjelmissa helposti muita haluttuja
aineistoja, kuten esim. pohjavesialue, sulfidisavialueet, kairauspisteet yms.
Mikäli rakennettavuusmalli halutaan laatia laajoille alueille, tulisi tutkia rakennettavuusmallin
automatisoinnin mahdollisuuksia. Automatisointia voidaan tehdä esim. pohjatutkimustiedon
automaattisen tulkinnan tai ohjelmistoautomatiikan kautta. Mikäli malli tehdään manuaalisesti
(kairaustulkinnat, maalajirajojen päivitys, rakennettavuusalueiden luokittelu), voidaan karkealla
tarkkuudella arvioida, että rakennettavuusmallin laatimiseen kuluu likimain yhtä paljon aikaa kuin
perinteisen rakennettavuusselvityksen tekemiseen.
Verkkokyselyn perusteella tarpeellinen maaperän rakennettavuusmallin kehityskohde olisi
kustannustiedon tuominen mukaan malliin. Maaperän kustannusmallissa tulisi esittää kullekin
rakennettavuusluokalle kustannusarvio pohjarakentamisen osalta: rakennusten perustamisen
kustannukset ja katujen/kunnallistekniikan kustannukset. Yleispiirteisessä kustannusmallissa
kustannusarviot voitaisiin esittää kullekin rakennettavuusluokalle neliöhintaperusteisena.

6.4

Jatkotoimenpiteet ja kehitysehdotukset

Tässä raportissa esitettyjä maaperän rakennettavuusmallin kehitystarpeita ovat:
1. Rakennettavuusluokituksen päivittäminen siten, että siinä huomioidaan saven lujuus
2. Rakennettavuusmallin ja siitä tuotetun rakennettavuuskartan testaaminen
kaavasuunnitteluohjelmilla ja kaavoitusprosessissa
3. Maaperän kustannusmallin kehittäminen ja pilotointi
4. Maaperän rakennettavuusmallin laatimisen automatisoinnin kehittäminen ja testaus
Maaperän rakennettavuusmallia ollaan ehdottamassa Julkisen hallinnon suositukseksi (JHS).
Suositukseen ehdotetaan sisällytettävän listaus rakennettavuusmalliin tarvittavat lähtötiedot, tässä
raportissa esitetty rakennettavuusluokittelu saven leikkauslujuus huomioiden sekä graafikon
määrittämä väritys rakennettavuusluokille. Tällöin rakennettavuusmallin tilaaminen ja tekeminen
on yhdenmukainen selkeä prosessi, jossa lähtötietoja ja rakennettavuusmallin perusteita ei päätetä
kohdekohtaisesti. Lisäksi yhtenäinen luokittelu helpottaa eri alueiden rakennettavuuden vertailua.
Rakennettavuusmallin tekemiseen käytettävää ohjelmistoa, ohjelmistoformaattia tai teknistä
menetelmää ei suositella määritettäväksi, koska alan digitalisaatio ja ohjelmistot kehittyvät koko
ajan. Rakennettavuusmalli tulee tehdä sekä tekstimuotoisena (ASCII) että rasterikarttana.
Tekstimuotoinen tiedosto on järjestelmäriippumaton formaatti, joka on luettavissa ja käsiteltävissä
yleisimmillä ohjelmistoilla
(esim.
Notepad ja Excel).
Tiedostosta
voidaan tuottaa
suunnitteluohjelmien omassa formaattimuodossa (esim. SHP) oleva tiedosto jatkohyödyntämistä
varten.
JHS-suosituksessa voidaan tuoda myös esiin, että rakennettavuusmallia voidaan hyödyntää
kaavoituksen eri vaiheiden lisäksi myös mm. kuntien maanhankinnassa tai infran suunnittelussa.
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