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«FeatureType»

AbstractInfraomaisuusKohde

«property»

+ nimi: CharacterString

::AbstractPaikkatietopalveluKohde

+ metatieto: gml:MetaDataPropertyType [0]

+ yksilointitieto: CharacterString

+ alkuHetki: DateTime

+ loppuHetki: DateTime [0..1]

«FeatureType»

Viheralue

«FeatureType»

Katualue

«DataType»

Paatos

«property»

+ paivamaaraPvm: Date

+ kuvaus: CharacterString

«DataType»

Liite

«property»

+ kuvaus: CharacterString

+ linkkiliitteeseen: anyURI

+ muokkausHetki: dateTime [0..1]

+ versionumero: string [0..1]

«DataType»

Suunnitelma

«property»

+ paivamaaraPvm: Date

+ kuvaus: CharacterString

AbstractPaikkatietopalveluKohde

«FeatureType»

ViheralueenOsa

«property»

::AbstractPaikkatietopalveluKohde

+ metatieto: gml:MetaDataPropertyType [0]

+ yksilointitieto: CharacterString

+ alkuHetki: DateTime

+ loppuHetki: DateTime [0..1]

AbstractPaikkatietopalveluKohde

«FeatureType»

KatualueenOsa

«property»

+ sijainti: GM_Surface

+ pituus: Decimal

+ pintaAla: Decimal

+ kunnossapito: CharacterString

+ talvikunnossapito: CharacterString

+ puhtaanapito: CharacterString

::AbstractPaikkatietopalveluKohde

+ metatieto: gml:MetaDataPropertyType [0]

+ yksilointitieto: CharacterString

+ alkuHetki: DateTime

+ loppuHetki: DateTime [0..1]

«FeatureType»

Keskilinja

«property»

+ sijainti: GM_Curve

+ DigiroadID: CharacterString [0..1]

AbstractPaikkatietopalveluKohde

«FeatureType»

AbstractKasvillisuus

«property»

::AbstractPaikkatietopalveluKohde

+ metatieto: gml:MetaDataPropertyType [0]

+ yksilointitieto: CharacterString

+ alkuHetki: DateTime

+ loppuHetki: DateTime [0..1]

«Enumeration»

Kasvilaji

 Linum catharticum

 Lorem Ipsum

 Täydennetään...

Puretaan tähän:

AbstractPaikkatietopalveluKohde

«FeatureType»

AbstractVaruste

«property»

+ suunta: Real

::AbstractPaikkatietopalveluKohde

+ metatieto: gml:MetaDataPropertyType [0]

+ yksilointitieto: CharacterString

+ alkuHetki: DateTime

+ loppuHetki: DateTime [0..1]

«FeatureType»

Leikkivaline

«FeatureType»

Liikennevalo

«FeatureType»

Liikenteenohjaus

«FeatureType»

Ulkoliikuntapaikka

«FeatureType»

Valaistus

«FeatureType»

Ajoratamerkinta

«FeatureType»

MuuVaruste

«Enumeration»

Hoitoluokka

 A1 edustusviheralue

 A2 käyttöviheralue

 A3 käyttö- ja suojaviheralue

 B1 maisemapelto

 B2 käyttöniitty

 B3 maismaniitty ja laidunalue

 B4 avoin alue ja näkymät

 B5 arvoniitty

 C1 lähimetsä

 C2 ulkoilu- ja virkistysmetsä

 C3 suojametsä

 C4 talousmetsä

 C5 arvometsä

 E erityisalue

 ei hoidossa

 U urheilualue

«Enumeration»

ViheralueenKayttotarkoitus

 puisto

 koirapuisto

 leikkipaikka

 siirtolapuutarha

 liikuntapaikka

 liikenneviheralue

 erityisalue

 suojelualue

 talousmetsa

 lumenkaatopaikka

 muu

 ei tiedossa

«Enumeration»

ToiminnallinenLuokka

 pääkatu

 kokoojakatu

 asuntokatu

 pihakatu

 kävelykatu

 hidaskatu

 tori

 aukio

 kevyen liikenteen väylä

 pysäköintialue

 yksityistie

 muu

 ei tiedossa

«Enumeration»

Pintamateriaali

 asfalttipäällyste

 asfalttibetoni

 sirotepintaus (SIP)

 soratien pintaus (SOP)

 emulsiopintaus (LP)

 betonikivi- ja -laattapäällyste

 betonipäällyste (valettavat)

 betonilaatta

 luonnonkivilaatoitus

 noppakivetys

 nupukivetys

 kenttäkivetys

 liuskekivetys

 sorapäällyste

 murskepäällyste

 metallirakenne

 puupäällyste

 muu

 ei tiedossa

«Enumeration»

MuuVarusteTyyppi

 aita

 hiekkalaatikko

 invapaikka

 irtopenkki

 irtovararuste

 istuin muu

 istutuslaatikko

 jakokaappi

 jalkapallomaali

 jäteastia

 jääkiekkomaali

 kahluuallas

 kaide

 kaivo

 kalusteryhmä

 kastelulaite

 katos

«Enumeration»

LeikkivalineTyyppi

 jousilelu

 karuselli

 keinu

 kiipeilyteline

 leikkiväline

 liukumäki

 muu

«Enumeration»

Kunnossapitoluokka

 ajoradat, luokka I

 ajoradat, luokka II

 ajoradat, luokka III

 kevyen liikenteen raitti, luokka I

 kevyen liikenteen raitti, luokka II

 kevyen liikenteen väylä, luokka I

 kevyen liikenteen väylä, luokka II

 jalkakäytävä, luokka I

 jalkakäytävä, luokka II

 torit ja aukiot, luokka I

 torit ja aukiot, luokka II

 kiinteistön kunnossapitovastuu

 ei kunnossapitoa

 ei talvikunnosspitoa

 muu

 ei tiedossa

«Enumeration»

KatuosanLaji

 ajorata

 jalkakäytävä

 pyörätie

 yhdistetty kevyen liikenteen väylä

 tonttiliittymä

 portaat

 silta

 pyöräilykaista

 tunneli

 kävelytie

 tasoristeys

 välikaista

 viheralue

 alikulkukäytävä

 luiska

 raitiotie

 muu

 ei tiedossa

«Enumeration»

KasviryhmaTyyppi

 havupensas

 havupuu

 köynnös

 lehtipensas

 lehtipuu

 maustekasvi

 perenna

 köynnösruusu

 ryhmäruusu

 varpu

 yksivuotinen kasvi

«DataType»

Sijainti

«property»

+ alue: GM_Surface

+ piste: GM_Point

+ tyhjaGeometria: gml:NullType

+ viiva: GM_Curve

«Enumeration»

LuontiTapa

 digitointi

 maastomittaus

 skannattu

 kuvamittaus

 laserkeilattu

 kiinteistötoimitus

 muu

 tuntematon

«DataType»

Osoite

«Property»

+ kunta: CharacterString [0..1]

+ osoitenumero: Integer [0..1]

+ osoitenumero2: CharacterString [0..1]

+ jakokirjain: CharacterString [0..1]

+ jakokirjain2: CharacterString [0..1]

+ porras: CharacterString [0..1]

+ huoneisto: Integer [0..1]

+ huoneistojakokirjain: CharacterString [0..1]

+ postinumero: CharacterString [0..1]

+ postitoimipaikannimi: CharacterString [0..1]

+ pistesijainti: GM_Point [0]

+ aluesijainti: GM_Surface [0]

+ viivasijainti: GM_Curve [0]

+ viitesijaintialue: CharacterString [0..1]

«Enumeration»

Sijaintiepavarmuus

 0.15

 0.2

 0.3

 0.5

 0.7

 1.0

 1.5

 2.0

 3.0

 5.0

 7.5

 10.0

 20.0

+kuuluuViheralueenOsaan
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+sisaltaaVaruste

«property»
0..*

+viitteellinenSijaintitieto

«property»
0..1

+liitetieto

0..*

+kasviryhma
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0

+sijaintiepavarmuus

«property»
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«property»

+hoitoluokka

«property»

+tyyppi

«property»

+kayttotarkoitus

«property»

+sisaltaa

«property»

0..*

+kunnossapitoluokka

«property»

+sijaintitieto

«property»

+kuuluu

«property»

0..1

+koostuu

«property»

0..*

+varustetyyppi

«property»
1

+sijaintitieto

«property»
1

+liitetieto

0..*

+kasvilaji

«property»
1

+sijaintitieto

«property»
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+laji

«property»

1

+luokka

«property»
1

+luontitapa

«property»

+paatostieto 0..*

+osoitetieto

«property»

+kuuluu

«property»

0..1

+sisaltaa

«property»

0..*

+kuuluuKatualueenOsaan

«property»

+sisaltaaVaruste

«property»

+kuuluu

«property»

0..1

+koostuu

«property»
0..*

+pintamateriaali

«property»

+tarkkaSijaintieto 0..1

+suunnitelmatieto

0..*



«FeatureType»

Puu

«property»

+ ymparysMitta: Decimal

+ korkeusMitta: Decimal

+ puulaji: Puulaji

«Enumeration»

Puulaji

 ...

Puretaan tähän:

http://www.metla.fi/meti

nfo/puulajit/puulajit-

nimet.htm

?

«FeatureType»

Muukasvi

«Enumeration»

AjoratamerkinnanTyyppi

 Suojatie

 Katkoviiva

 Sulkuviiva

 Muu

«Enumeration»

ViherosaLaji

 viheralue

 metsä

 joutomaa

 kitumaa

 kosteikko

 pelto

 suo

 jättömaa

 hautausmaa

 käytävä

 laidun

 leikkialue

 <unnamed>

 uima-allas

 lastenallas

 kallio

 luonnonsuojelualue

 oleskelualue

 koira-aitaus

 ulkoliikunta-alue

 kuntoilualue

 leikkikenttä

 pelikenttä

 juoksurata

 kenttä

 ratsastuskenttä

 skeittikenttä

 rullaluistelurata

 beach volley -kenttä

 koripallokenttä

 kuntoilualue

 monitoimikenttä

 pallokenttä

 petankkikenttä

 tenniskenttä

 muu urheilukenttä

 uimaranta

 ranta

 oja

 joki/puro

 vesialue

 lampi

 laituri

 kanoottilaituri

 venesatama

 istutusallas

 kesäkukkamaa

 perennamaa

 metsitysalue

 viljelyspalsta

 ulkoilureitti

 alikulkukäytävä

 silta

 portaat

 katsomo

 kesäteatteri

 matonpesupaikka

 paikoitusalue

 pukusuoja

 pulkkamäki

 muu

 ei tiedossa

 katsomo ja lava

 kelkkamäki

 kesäkukkalaatikko

 kiintopenkki

 kivi

 kivijalka

 koiraroska-astiat

 koiraparkki

 koripalloteline

 koristeallas

 koristemuuri

 koristepuro

 kuivikeastia

 kulkuesteet (pollarit, puomit)

 kuntoilutelineet

 laituri, aallonmurtaja

 lentopallotolppa

 lintu- ja näköalatorni

 lipputanko

 luiska

 luistinkoppi

 maakivet eli kivipulteri

 mankeli

 matonpesuallas

 meluaita

 melueste

 melumuuri

 monitoimiteline

 muovireunus

 muuri

 opastaulut ja -kyltit

 paasikivi

 patasas/muistomerkki

 palloseinä

 patorakenne

 pelastusväline

 pergola, huvimaja

 pitkospuut

 pollari

 portti

 puistoveistokset

 puureunukset

 pysäkki ilman katosta

 pysäkkikatos

 pysäköintilippuautomaatti

 pyöräteline

 pöytä

 pöytä-penkki yhdistelmä

 rantakiveys

 rantamuuri

 reunatuki

 roskakori

 rumpu

 rungonsuojus

 sade/pintavesijärjestelmä

 shakkilauta

 silta

 skeittiramppi

 sosiaalitila

 suihku

 suihkulähde

 sähkökaapeli

 sählymaali

 talviliukumäki (siirrettävä)

 terassi

 tukimuuri

 valaisin

 verkkoaita

 vesijohto

 vesikouru

 vesipiste

 yhdenistuttava penkki

 yleisökäymälä

 WC

 muu

+puulaji

«property»
1

+tyyppi

«property»

1

+laji

«property»


