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• Maakuntien liittoihin huhtikuussa 2022 lähetettyyn kyselyyn vastasi 19 henkilöä, jotka 
edustivat yhteensä 15 eri maakuntaa

• Suunnittelu- ja paikkatieto-ohjelmistojen osalta maakunnat ovat hyvin yhteneviä ja 
käyttävät samoja ohjelmistoja

• Eroja on kuitenkin muun muassa henkilöstön määrässä ja toimintatavoissa kaavojen 
arkistoinnin suhteen sekä asianhallintaohjelmistoissa

• Monet maakunnat pohtivat erityisesti tulevien muutosten suuruutta suhteessa maakuntien 
käytössä jo nyt olevaan HAME-tietomalliin

Maakuntien 
nykytilakartoitus



Maakuntien käyttämät 
suunnitteluohjelmistot
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Kaikissa kyselyyn vastanneissa maakunnissa 
pääasiallinen suunnitteluohjelmisto on ESRI 
ArcGIS. Kahdessa maakunnassa käytetään 
tämän lisäksi myös QGIS-ohjelmistoa.

Kysy lisää: ryhtimuutostuki@digifinland.fi
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Maakuntien käyttämät 
paikkatieto-ohjelmistot
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Kaikissa kyselyyn vastanneissa maakunnissa 
myös pääasiallinen paikkatieto-ohjelmisto on 
ESRI ArcGIS. Neljässä maakunnassa käytetään 
tämän lisäksi myös QGIS-paikkatieto-
ohjelmistoa.

Kysy lisää: ryhtimuutostuki@digifinland.fi
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Maakuntien käyttämät 
asianhallintaohjelmistot
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Asianhallintaohjelmistojen suhteen maakunnat 
jakautuvat pääosin kahden ohjelmiston, 
Dynastyn ja Triplanin Tweb Jemman käyttäjiksi. 
Yhdessä maakunnassa siirrytään syksyllä 2022 
Tdocista CaseM-ohjelmistoon.

Kysy lisää: ryhtimuutostuki@digifinland.fi
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Kaavojen arkistointi
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Miten kaavojen arkistointi hoidetaan?

Sähköisesti
asianhallintaohjelmistossa tai
vastaavassa

Käyttökopioina sähköisesti
palvelimella

Paperilla koottuna samaan
arkistoon (mapitus)

Paperilla päätöspöytäkirjojen
liitteenä hajautetusti

En osaa sanoa

Kahdeksan maakuntaa 
arkistoi kaavat 
sähköisesti 
asianhallintaohjelmassa 
ja yksi käyttökopioina 
sähköisesti palvelimella.

Kolmessa maakunnassa 
kaavat ovat paperilla 
joko koottuna samaan 
arkistoon tai hajautetusti 
päätöspöytäkirjojen 
liitteenä.

Kolme maakuntaa ei 
osannut sanoa kuinka 
arkistointi hoidetaan.



Kaavaindeksi
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Viidessä maakunnassa 
kaavaindeksissä on 
vähintään maakuntarajat. 

Viidessä maakunnassa 
kaavaindeksiä ei ole tehty.

Avointen 
vastausten(vaihtoehto Joku 
muu) mukaan monissa 
maakunnissa on HAME-
tietomallin mukainen kaava 
kaavarajoineen, jossa ei 
ole kaavamääräyksiä 
mukana.
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Onko kaavoista tehty kaavaindeksi?

Kyllä, maakuntakaavarajat + kaavakartat
määräyksineen

Kyllä, maakuntakaavarajat +
kaavamääräykset

Kyllä, maakuntakaavarajat

Joku muu

En osaa sanoa

Ei



Kaavaindeksi

31.1.2023 8Kysy lisää: ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Näihin kahteen kysymykseen vastasi 8 vastaajaa, 
joista seitsemän kertoi indeksissä olevan 100 % 
kaavoista, yksi vastaaja kertoi indeksissä olevan 
66 – 34 %.
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Mikä osuus voimassaolevista maakuntakaavoista on 
kaavaindeksissä?
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Kaavaindeksin tietoaineiston oikeellisuus ja ajantasaisuus

On, tietoaineisto on
oikeellista ja ajan tasalla

On osittain, tietoaineisto on
oikeellista, mutta sitä ei ole
päivitetty

Ei, tietoaineistossa on
havaittu puutteita tai virheitä
eikä se ole ajan tasalla

Tietoaineisto on kuudessa maakunnassa oikeellista ja 
ajantasaista, yhdessä tietoaineistoa ei ole päivitetty. 
Yhdessä maakunnassa tietoaineistossa on puutteita tai 
virheitä eikä se ole ajantasaista.



Maakuntakaavayhdistelmä
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Onko kaavoista tehty kaavayhdistelmää?

Kyllä, vektorimuotoinen Kyllä, rasterimuotoinen Joku muu Ei

12 vastaajaa ilmoitti voimassaolevien 
kaavojen olevan 100 % 
kaavayhdistelmässä, yksi vastaaja 
kertoi osuuden olevan 0 %.

Joku muu –vaihtoehtoon vastannut 
kertoi, että maakuntakaavasta ei ole 
tehty kaavayhdistelmää, mutta se on 
HAME-tietomallissa.



Maakuntakaavayhdistelmä
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Maakuntakaavayhdistelmän tietoaineiston oikeellisuus ja 
ajantasaisuus

On, tietoaineisto on oikeellista ja ajan tasalla

On osittain, tietoaineisto on ajan tasalla, mutta siinä on havaittu puutteita tai virheitä

On osittain, tietoaineisto on oikeellista, mutta sitä ei ole päivitetty

Suurin osa vastaajista kertoi, 
että maakunnan tietoaineisto 
kaavayhdistelmän osalta on 
sekä oikeellista että ajan 
tasalla.

Neljän maakunnan osalta 
tietoaineisto on kuitenkin 
oikeellista ja ajantasaista vain 
osittain.



Henkilöstön määrä
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Henkilöstön määrä kaavoituksessa ja paikkatiedoissa

12 maakunnassa 
kaavoituksen ja 
paikkatiedon parissa 
työskentelee vähintään 
kolme henkilöä. 

Kolmessa maakunnassa 
henkilöitä on vain yksi tai 
kaksi.



Ryhti-hankkeen 
tunnettuus
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Kuinka hyvin maakunnassanne tunnetaan Ryhti-hanke?

Hyvin Kohtalaisesti Huonosti

Suurin osa vastaajista (12) 
oli sitä mieltä, että Ryhti-
hanke tunnetaan 
maakunnassa vähintään 
kohtalaisesti.

Kolmen vastaajan mukaan 
hankkeen tunnettuus on 
heikkoa.



Arvio tuen tarpeesta
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Miten arvioisit maakuntanne tuen tarvetta siirtymisessä 
kansalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään?

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

En osaa
sanoa

11 maakuntaa arvioi tarvittavan 
tuen määrän olevan vähintään 
kohtalainen.

Yhdessä maakunnassa tuen tarve 
arvioitiin vähäiseksi.

Palautteissa kerrottiin, että tuen 
tarvetta on vielä vaikea arvioida, 
kun ei ole tiedossa kuinka 
suuresta muutoksesta on kyse 
HAME-tietomallin osalta.



ym.fi/ryhti
ryhti.ym@gov.fi
ym.fi/yhteentoimivuus
yhteentoimivuus.ym@gov.fi

Ympäristöministeriö | Aleksanterinkatu 7, Helsinki
PL 35, FI-00023 Valtioneuvosto | ym.fi

Tilaa uutiskirje: ym.fi/ryhti

Lisätietoa saat:

ryhtimuutostuki@digifinland.fi

https://ym.fi/rakennetunymparistontietojarjestelma
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