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Tiivistelmä 
Rakennetun ympäristön digitalisaatio voi toteutuessaan tuottaa Suomen rakennetun ympäristön 
toimijoille miljardien eurojen vuotuisia säästöjä. Arvio perustuu kansainvälisiin selvityksiin, joista 
arvioitiin erikseen Britannian, Saksan ja Ruotsin tilannetta. Menestyksellinen digitalisaatio edellyttää 
tiedon sujuvaa ja virheetöntä virtausta koko elinkaaren kattavasti. Tämä ei vielä Suomessa toteudu, 
minkä vuoksi tarvitsemme yhteisiä tiedonhallinnan menettelyjä ja standardeja, joiden käyttöön toimijat 
sitoutuvat. 
 
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan sisältövaatimukset ja vakiointi eivät meillä vielä yllä 
kansainvälisten verrokkien tasolle. Käytössämme on useita kansainvälisiä ja kotimaisia standardeja ja 
ne ovat osittain päällekkäisiä. Ottamalla johdonmukaisesti käyttöön kansainväliset standardit 
varmistamme tiedonhallinnan systemaattisen kehityksen ja toimijoillemme pääsyn rakennetun 
ympäristön maailmanlaajuisille markkinoille. 
 
Dokumentissa esitetty kansallinen visio vuodelle 2030 ja strategia nostavat toteutuessaan Suomen 
maailman kärkeen rakennetun ympäristön digitalisaatiossa. 
 
Tavoitetilassa digitalisaatio 

● on lisännyt prosessien tuottavuutta ja toiminnan laatua,  
● mahdollistanut resurssien nykyistä tehokkaamman käytön, 
● nostanut alan palveluiden tasoa ja  
● parantanut käyttäjien ja kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ympäristönsä kehittämiseen. 

 
Hyödyt toteutuvat, kun  

● määritelty ja säädelty tieto virtaa kattavasti rakennetun ympäristön koko elinkaaren läpi, 
● toimintaa tukevat yhteentoimivat tietopalvelut ja järjestelmät ja  
● tiedon jakaminen perustuu avoimiin kansainvälisiin standardeihin 

Tavoitetilaan pääseminen edellyttää toimia sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Järjestöjen ja 
standardisointiin osallistuvien organisaatioiden yhteistyö on välttämätöntä. 
 
Strategiadokumentti kuvaa askeleet (tiekartta) vision saavuttamiseksi vuonna 2030. Tarvittavia toimia 
yhteisiin standardeihin sitoutumisen lisäksi ovat mm. kehitystehtävät, koulutus, käyttöönoton 
tukeminen, tulosten arviointi ja hallintamalli digitaalisuuden edelleen kehittämiseksi. 
 
Strategian laatinut työryhmä esittää päätason välittömiksi toimenpiteiksi seuraavia: 
 

1. Rakennetun ympäristön yhteistyöelimen perustaminen ministeriöiden yhteisesti sopimalla 
tavalla. Yhteistyöelin vastaa standardisointityön koordinoinnista ja tekee linjaukset 
vaadittavalle kehitystyölle ja sen resursoinnille. Mukaan tulevat kunnat ja teollisuus 
valitsemallaan edustuksella. 

2. Strategiaan sitoutuminen yksityisen ja julkisen sektorin toimialaelimissä ja julkisen sektorin 
hankinnoissa. 

3. Laajapohjainen rahoitus asiantuntijatyölle kansainväliseen standardisointityöhön 
vaikuttamiselle ja siihen osallistumiselle. 

4. Panostus kansainvälisten standardien käyttöönoton vaatimaan kehitystyöhön. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
 
bSF eli buildingSMART Finland, rakennetun ympäristön tietomallintamisen yhteistyöfoorumi 
 
bSI eli buildingSMART International on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka 
tehtävänä on luoda ja ylläpitää rakennusalan kansainvälisiä standardeja. 
 
BIM eli Building Information Modelling, aikaisemmin Building information Model on rakennetun 
ympäristön tiedonhallintaa kuvaava lyhenne. 
 
bSDD buildingSMART Data Dictionary on avoin kirjasto olioista ja niiden attribuuteista. Se mallintaa 
rakennetun ympäristön olioita kielestä riippumatta. bSDD:n avulla voidaan linkittää eri nimikkeistöjä 
toisiinsa, jolloin se toimii eräänlaisena nimikkeiden tulkkikirjastona. bSDD:stä on käytetty aiemmin 
nimitystä International Framework for Dictionaries (IFD).  
 
Digitaalinen kaksonen (Digital twin) Fyysistä kokonaisuutta vastaava digitaalinen versio, joka 
sisältää käyttötapauksen puitteissa kaiken olennaisen tiedon fyysisestä paristaan. 
 
GIS eli Geographic Information System on järjestelmä tai teknologia paikkatietojen keräämiseksi, 
hallitsemiseksi ja analysoimiseksi. 
 
GML eli Geographic Markup Language on XML-kielioppi paikkatietokohteiden mallintamiseksi ja 
tiedonsiirtoon tietoverkon yli. 
 
IFC Industry Foundation Classes on rakennusalan standardi (EN ISO 16739) 
oliopohjaisen talo- tai infrarakenteen tiedon siirtoon tietokonejärjestelmästä toiseen. 
 
JSON eli JavaScript Object Notation on yksinkertainen avoimen standardin tiedostomuoto 
tiedonvälitykseen. 
 
Kaupunkimalli, myös kaupungin tietomalli (City model) on kaupunkialueen digitaalinen malli, joka 
sisältää kaupunkialueen maastonmuodot, rakennukset ja rakenteet, kasvillisuuden, infrastruktuurin ja 
maisemaelementtejä sekä niihin liittyviä kalusteita. 
 
Käsitemalli (myös kohdemalli) (Conceptual model) on tietomalli, joka kuvaa liike- tai muussa 
toiminnassa käytettävät käsitteet, käsitteiden väliset suhteet ja oleellisimmat attribuutit.  
 
Lähtötiedot (Initial data) tai lähtötietoaineistot ovat eri tietolähteistä saadut tai mitatut tuotteiden, 
toiminnan ja palveluiden suunnittelua varten hankitut lähtötiedot jäsenneltynä digitaalisessa 
muodossa. Tällaisia ovat esimerkiksi infrahankkeissa maastomalli, kaavamalli, maaperämalli ja 
nykyisten rakenteiden malli sekä viiteaineisto kuten viranomaisluvat ja päätökset. Lähtötiedot 
täydentyvät hankkeen edetessä. 
 
Nimikkeistö (tai luokitus) (Classification) (nimikkeiden muodostama kokonaisuus) on 
systemaattinen ja standardisoitu luokittelu, jolla identifioidaan, koodataan ja nimetään fyysinen tuote, 
tuotteen osa tai komponentti, materiaali tai palvelu. 
 
Nykytilamalli (Present state model) on Tarkasteluhetkeä edustava mallin tietomäärittelyjen mukainen 
kuvaus/malli/tietosisältö kohteen todellisista, olemassa olevista rakenteista (kuvaa kohteen nykyistä 
tilaa sellaisena kuin se todellisuudessa on). 
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OGC - Open Geospatial Consortium on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka 
tehtävänä on luoda ja ylläpitää paikkatietoalan kansainvälisiä standardeja. 
 
Paikkatieto (Geographic information) on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Rakennetun 
ympäristön tiedonhallinnan kannalta tämä kattaa mm. karttatiedot, eri tasoiset suunnitelmat, 
selvitykset, mittaustiedot, ympäristötiedot, ilma- ja satelliittikuvat, pistepilvet, sisätilapaikannuksen ja 
rakennetun kohteen toteumatiedot jne. Paikkatietoa on sekä 2D- että 3D-muotoisena. 
 
Peruspaikkatieto on käsitteenä esitetty tuoreessa hallituksen esityksessä laiksi 
Maanmittauslaitoksessa. Sitä ei vielä ole määritelty tarkemmin. Tässä dokumentissa sillä tarkoitetaan 
perinteisesti Maastotietokannassa ja kuntien mittaustoimen paikkatietojärjestelmissä tallennettua 
tietoa ympäristön nykytilasta. 
 
Rakennettu ympäristö (Built Environment) viittaa ihmisen toteuttamaan fyysiseen ympäristöön, joka 
muodostaa ihmisen tarvitsemat toiminnan puitteet. Puitteet koostuvat kaupungeista, lähiöistä ja 
maaseudusta; sisältäen niiden rakennukset ja viheralueet sekä infrastruktuurin, kuten liiikenneväylät 
ja vesihuolto-, telekommunikaatio- ja energiaverkostot. 
 
Rakennuskohteen tietomalli (Building information model), BIM-malli, on rakennuskohteen ja 
rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. 
Rakennuskohteen tietomalli on geometrialtaan 3-ulotteinen. 
 
Sanasto (Terminology) on tiedonhallinnassa a) määrittelevä (terminologinen) sanasto, joka sisältää 
erikoisalojen käsitteisiin ja niiden nimityksiin liittyvää tietoa, tai b) asiasanasto, eli erityisesti aiheen 
mukaiseen tiedonhakuun ja indeksointiin käytettävä kontrolloitu hakusanaluettelo. 
 
Standardisointi (myös standardointi) (Standardization) on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen 
laatimista. 
 
Suunnitelmamalli (Design model) on rakenteen tai -järjestelmän tietomallin tietosisällön osajoukko, 
joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. 
 
Tiedonhallinta (Information management) on tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen 
saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin varmistetaan tiedon elinkaaren ajan. 
 
Tietomalli (Information model) Tietojen formaali määrittely, joka määrittelee tiedot ja niiden väliset 
yhteydet 
 
Tietomallintaminen (Information modeling) tarkoittaa kohteen mallintamista tietokonesovelluksilla 
sekä kohteen tietojen kuvaamista ja tiedonsiirtoa tietokonesovelluksilla tulkittavasta muodossa. 
 
Toteumamalli (As-built model) on rakenteen tai -järjestelmän tietomallin tietosisällön osajoukko 
(vaiheistus), joka kattaa suunnitelmien ja toteutuksen lopullisen toteuman. 
 
Toteutusmalli (As-planned model) (tai tuotantomalli) on rakenteen tai järjestelmän tietomallin 
tietosisällön osajoukko, joka kattaa toteutuksen näkökulman, eli rakentamisen tehtävät, resurssit, 
ajoituksen jne. Se voi tarkoittaa myös suunnittelumallista jalostettuja työkoneiden koneohjausmalleja 
tai mittauksia varten laadittuja paikalleenmittausmalleja. 
 
Tuotetieto (Product data) on tuotetta koskevien tietojen esitysmuoto, joka soveltuu ihmisten ja 
tietokonesovellusten toimesta tapahtuvaan kommunikointiin, tulkintaan ja prosessointiin. 
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Virtuaalimalli (Virtual model) on jalostettu versio muista malleista. Esittelymalli joka sisältää mm. 
rakennepintojen tekstuureja, valoa, varjoja ja muita detaljeja, jotka tekevät mallista visuaalisesti 
mahdollisimman todellisuutta vastaavan. 
 
WFS eli Web Feature Service määrittelee rajapinnan paikkatietokohteiden etsintään, kyselyyn ja 
muokkaamiseen tietoverkon yli. 
 
WMS - Web Mapping Service on rajapinta paikkatiedon muodostaman kartan lataamiseen kuvina 
tietoverkon yli. 
 
W3C eli World Wide Web Consortium on kansainvälinen yritysten ja yhteisöjen yhteenliittymä, joka 
ylläpitää ja kehittää WWW:n standardeja tai suosituksia kuten W3C niitä kutsuu. 
 
Ylläpitomalli (Maintenance model) on rakenteen tai -järjestelmän tietomallin tietosisällön osajoukko 
(vaiheistus), joka kattaa ylläpidon näkökulman eli käytön ja ylläpidon aikaiset tehtävät, muutokset jne. 

Strategian rajauksia 
Rajatun määrittelyn mukaisesti standardeja ovat vain virallisten standardisointiorganisaatioiden 
julkaisut: 

● viralliset standardisointiorganisaatiot kuten SFS, ISO ja CEN 
● virallisten standardisointiorganisaatioiden kaltaiset organisaatiot kuten Open Geospatial 

Consortium ja buildingSMART International 
Käytännössä useilla eri tahoilla tehtävää harmonisointityötä kutsutaan standardisoinniksi ainakin 
sisäisesti. Harmonisointia tapahtuu useilla eri tahoilla: 

● Erilaisissa toimialayhteisöissä kuten ETIM ja PSK 
● julkishallinnon toimijoiden yhteentoimivuuden EIF-viitekehyksessä ja ISA²-ohjelmassa. 
● internetin kehityskonsortioissa kuten W3C 

Koska puhekielessä teollisuusstandardit usein rinnastetaan virallisiin standardeihin, on asiaan 
perehtymättömän vaikea hahmottaa näiden erilaista asemaa. Se, että jokin teollisuusstandardi ei ole 
läpikäynyt virallista standardisointiprosessia, ei tee siitä välttämättä vähäpätöisempää käytännön 
sovelluksissa.  
 
Tämä dokumentti käsittelee ainoastaan virallisten standardointiorganisaatioiden standardeja. 
 
Viestintäverkkojen ja niihin liittyvien ohjelmistojen ja fyysisen infrastruktuurin merkitys osana 
rakennettua ympäristöä kasvaa jatkuvasti. Alan kansainvälinen standardisointi on hyvin kehittynyttä 
ja sen keskeisiä toimijoita ovat mm. ETSI ja IEEE Standards Association. Viestintäalan noudattamat 
kansainväliset ja kansalliset standardit eivät sisälly tähän strategiaan.  
 
Muita tarkasteluun sisältymättömiä tiedonhallinnan standardisoinnin kohteita ovat liikenne ja 
logistiikka, tiedon omistajuus ja käyttöoikeudet, tietopalveluiden järjestäminen ja eräät rakentamiseen 
liittyvät teknologiat, kuten 5G ja IoT.  
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1 Johdanto 
Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan elinkeinoelämän, 
viranomaisten ja kuluttajien toimintaa ja jokapäiväistä elämää (Antti Karppinen, 2014). Rakennetun 
ympäristön tiedonhallinnan standardisointi on suuri haaste, jonka ratkaisemisella on merkittäviä 
kansantaloudellisia vaikutuksia.  
 
Rakennettu ympäristö on aiemmin jaettu rakennuksiin ja infrastruktuuriin. Näkemys rakennetun 
ympäristön infrastruktuurista on sittemmin laajentunut kattamaan rakennukset, infrastruktuurin ja 
niihin liitetyn datan (kuva 1). Siiloutunut toiminta ja näkökantaerot vaikeuttavat kuitenkin 
kokonaisuuden huomioon ottamista tiedonhallinnan ja standardien kehittämisessä. 
 
Vuonna 2017 koko rakennustuotannon arvo Suomessa oli 33,7 miljardia euroa. Tästä 27 miljardia 
euroa koostuu talorakentamisesta ja loput 6,7 miljardia euroa maa- ja vesirakentamisesta. Pelkästään 
rakennuskannan arvoksi on laskettu 460 miljardia euroa, mikä vastaa puolta Suomen kansantalouden 
reaalivarallisuudesta. Infrastruktuurin tunnusluvut ovat tyypillisesti noin 20-25% rakentamisen 
kokonaisuudesta. Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan voidaan siis arvioida vaikuttavan siihen, 
miten n. 70% reaalivarallisuudestamme tuotetaan ja hallitaan.  
 

 
 
Kuva 1 Standardisoidun tiedon kohtaaminen rakennetussa ympäristössä 
 

1.1 Rakennetun ympäristön pääprosessit 
Ympäristöministeriön ylläpitämä Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurikuvaus havainnollistaa 
rakennetun ympäristön pääprosessit ja niiden väliset tärkeimmät tietovirrat (kuva 2). Tiedonhallinnan 
standardisointi vaikuttaa koko kuvassa näkyvään toimintakenttään.  
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Kuva 2 Rakennetun ympäristön pääprosessit (Antti Autio, Ympäristöministeriö 9/2018) 

1.2 Strategian tarve 
Suomen kiinteistö- ja rakennusala ovat digitalisaatiossa jääneet jälkeen muista toimialoista. 
Kansalliset tai projektikohtaiset käytännöt eivät ole tuottaneet digitalisaatiolta odotettuja hyötyjä. 
Esimerkiksi rakennuskohteiden tietomallintamisessa suomalaiset ovat ”bottom-up”-tyyppisellä 
toimintamallillaan saavuttaneet leveän, mutta varsin matalan suoritustason.  
 
Kansainvälisissä vertailuissa ns. top-down toimintamalli on kohottanut koko toimialan suoritustasoa 
lyhyen kipuvaiheen jälkeen. Siinä julkinen sektori on ollut vahva standardoinnin ja sen käyttöönoton 
toimija. Julkisen sektorin ohjausvaikutus perustuu mm. siihen, että sen osuus rakentamisesta on 
merkittävä. Rakentamisessa ei ole myöskään pysyviä hankintaketjuja, jolloin yksityisten toimijoiden 
panostus standardointiin jää vähäiseksi. 
 
Digitaalinen tiedonhallinta mahdollistaa monien kiinteistö- ja rakennusalan tietoprosessien 
automatisoinnin (kuva 3). Edellytyksenä on tiedon koneluettavuus, joka puolestaan toteutuu, kun 
tiedonsiirto tapahtuu yhteisesti sovittujen standardien mukaisesti. Tiedonhallinnan standardisoinnin 
taso ja laajuus ovat siis tärkeitä edellytyksiä onnistuneelle digitalisaatiolle. 
 

 
Kuva 3 Standardisoitu, digitaalinen tieto mahdollistaa tietoprosessien automaation.  
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Suomessa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisoinnin haasteita ovat standardien suuri 
määrä, niiden laatijoiden puutteellinen yhteistyö ja hajanaiset panostukset kansainväliseen 
standardisointityöhön ja käyttöönottoon. 
 
Uudet teknologiat kehittyvät niin nopeasti, että standardisointi voi olla myös hidaste. Standardien 
kehitystyötä ja julkaisua voidaan kuitenkin merkittävästi nopeuttaa, mikäli tunnetaan olemassa olevat 
standardit ja hallitaan standardien kehitystyön eri muodot. Standardien ripeä jalkautuminen käyttöön 
on edellytys niiden kehittymiseen oikeaan suuntaan. Puuttuvien standardien aikaansaamisen lisäksi 
tulee arvioida, miltä osin standardisointi on tarpeellista. 

1.3 Standardisointi ja yhteentoimivuus 
Tiedonhallinnan standardisointi on yhteentoimivuuden edellytys. Rakennetun ympäristön 
tiedonhallinnan standardisoinnissa onkin syytä ottaa huomioon myös tiedonhallinnan viitekehys (kuva 
4). Useissa tapauksissa tiedon koneluettavuus poistaa nykyisiä tiedon virtauksen esteitä. 
Rakenteellisen, syntaktisen ja teknisen yhteentoimivuuden merkitys korostuu juuri 
koneluettavuudessa. Rakennettu ympäristö toteutuu ja pidetään yllä kuitenkin edelleen ihmisten, ei 
pelkästään robottien avulla. Ihmisen luettava onkin yhteentoimivuuden edellytys myös 
digitalisaatiossa.  
 
Tietomallintamisen hyödyt rakennusalalla ovat realisoituneet ensimmäiseksi juuri visuaalisen 
tarkastelun avulla, jossa ihminen on voinut tulkita suunnitelmia virtuaalimallien avulla. Seuraava askel 
on mahdollistaa tiedon virtaus tehtävien välillä yhä laajemmin. Edellytyksenä tähän nousee yhteiset 
sanastot, nimikkeistöt ja ontologiat.  
 

 
 
Kuva 4 Tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin tasot ja näiden yhteentoimivuus.  
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1.4 Standardisointityön ryhmittely 
Rakennettuun ympäristöön ja sen prosesseihin liittyy sekä avoimia että suljettuja, kansainvälisiä ja 
kansallisia standardeja. Standardia pidetään avoimena, mikäli sen käyttämistä ei ole rajoitettu 
merkittävin käyttöehdoin tai -maksuin (standardin dokumentaatio voi olla maksullinen) ja sen 
kehittäminen on läpinäkyvää. Nämä reunaehdot täyttyvät paitsi virallisten standardien, myös joidenkin 
konsortioiden (kuten Open Geospatial Consortium ja buildingSMART International) tuottamien 
standardien kohdalla. 
 
Standardisointityö voidaan jakaa karkeasti kolmeen pääryhmään (kuva 5). Tämä jako pääryhmiin on 
tarkoitettu helpottamaan standardointityön moniulotteisuuden hahmottamista.  
 

 
Kuva 5 Standardisointityön pääryhmät 
 

Struktuurit ja metodit 
 
Struktuurit ja metodit ovat ylätason kansainvälisiä standardeja. Tiedon rakennetta kuvaavat 
standardit mahdollistavat esimerkiksi eri ohjelmistojen ja/tai järjestelmien välisen tiedonsiirron. Myös 
geneeriset sanastot ja ontologiat ovat ylätason struktuureja. Metodit puolestaan ovat välttämättömiä 
vakioitujen toimintamallien ja prosessien määrittelylle. Niiden avulla voidaan määritellä myös uusia, 
itsenäisiä standardeja 
 
Standardisoitu tietorakenne eli struktuuri on välttämätön, kun tavoitellaan automaattista tiedonvaihtoa. 
Vakioitu tietorakenne ei kuitenkaan yksilöi rakenteeseen tallennettuja tietoja riittävästi. Vaikka se on 
hyvä lähtökohta tiedon harmonisoinnille, tarvitaan vielä ryhmittelyä ja instanssitietoa, jotta voimme 
yksilöidä struktuuriin tallennetut tieto-osat yksiselitteisesti. 
 

Struktuuri on kuin kirjahylly. Siinä voi olla erikorkuisia hyllyvälejä eri kokoisille kirjoille. Lisäksi 
hyllyissä voi olla nimetyt paikat tietokirjoille, kaunokirjallisuudelle ja aikakausilehdille. 
 
Rakennuskohteiden tietomallien tiedonsiirrossa käytetty IFC-standardi kuuluu tähän kategoriaan, 
samoin paikkatiedon osalta GML, CityGML, InfraGML sekä Inframodel jne. 
 
IFC-mallissa kullekin rakennuksen osalle on määritelty geometrian esitysmuoto ja pakolliset 
ominaisuudet. Näin kaikissa IFC-malleissa olevat ovet ovat tunnistettavissa riippumatta siitä, millä 
ohjelmalla ne on luotu. Geometrian perusteella tiedämme minkä kokoisia ovet ovat, mutta 
struktuuri ei vakioi tarkemmin ovien ominaisuuksia vaikka useille ovien ominaisuuksille onkin 
valmis paikka struktuurissa. 
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Ryhmittely ja toimintaympäristö 
 
Ryhmittely ja toimintaympäristö -ryhmään kuuluvat erilaiset sanastot, nimikkeistöt, luokittelut ja 
tehtäväluettelot.  
 
Ryhmittelyn ja toimintaympäristön standardisoinnin avulla puolestaan tehostetaan prosessien sisäistä 
ja keskinäistä kommunikointia, jolloin on huomioitava kansalliset ja jopa paikalliset toimintatavat. Jotta 
ryhmittelevää tietoa voidaan hyödyntää, tulee se tallentaa nimikkeistössä määritellyssä muodossa 
standardisoituun struktuuriin. 
 

Jotta kirjahyllyssä olevat lehdet voidaan ryhmitellä aihepiireittäin, tarvitaan ryhmittelyä, ts. 
jonkinlainen nimikkeistö: musiikkilehdet, käsityölehdet, autolehdet, harrastelehdet jne. Näillä voi 
lisäksi olla alaryhmiä; esimerkiksi autolehdet voitaisiin jakaa klassikkoautoja ja autoalan uutisia 
käsitteleviin lehtiin. 
 
Rakennetun ympäristön eri osa-alueiden - talo, infra, kiinteistönhoito jne. - nimikkeistöt kuuluvat 
tähän ryhmään. Niiden avulla voidaan hallita kokonaisuuksia ja hakea tietomallista komponentteja, 
jotka liittyvät esimerkiksi tiettyyn toimituskokonaisuuteen, kuten muuratut väliseinät. 
 
IFC-muodossa olevan rakennuskohteen tietomallin rakennusosille annettavan luokittelutiedon 
avulla voimme ryhmitellä esimerkiksi ovia siten, että niitä voidaan luetteloida mallista vaikkapa 
urakkalaskentaa varten. Ryhmittelyn tulisi siten noudattaa esimerkiksi loogista hankintajakoa 
puuoviin, teräsoviin, erityisoviin jne. 

 

Instanssitieto 
 
Instanssitietoa tai toimintaa vakioivien standardien avulla mahdollistetaan yksilöidyn tuotetiedon tai 
kohteen tiedonsiirto eri järjestelmien välillä tai yksittäisten tiedonsiirtoon liittyvien tehtävien tarkka 
sisältö. 
 
Instansseilla ja yksilöidyillä toiminnoilla kohdennetaan tieto tarkasti rajattuun kohteeseen. Niiden 
avulla tiedämme tarkasti jonkin tuotteen ominaisuudet. Jotta instanssitietoa voidaan hyödyntää, tulee 
se tallentaa standardisoidussa muodossa standardisoituun struktuuriin. 
 

Kirjahyllyssä olevien autoalan uutisia käsittelevien lehtien instanssitietoa ovat esimerkiksi niiden 
nimi, julkaisija, julkaisuajankohta, sivumäärä ja mahdollisesti sisältöä yksilöivä tieto. 
 
IFC-tietorakenteeseen tallennettavia instanssitietoja ovat väri, rakenteen lämmönläpäisykerroin, 
valaisimen valaisuteho, päätelaitteen virtaustiedot jne. Itse tietoa ei tietenkään voi vakioida, sehän 
esittää komponentin yksilöllistä ominaisuutta. Sen sijaan tiedon muoto, esitystapavaatimukset 
sekä tallennustapa struktuurissa tulee olla harmonisoitu, jotta tietoja voidaan hyödyntää 
automaattisessa tiedonsiirrossa. 
 
Edellisissä kohdissa esimerkkinä olleen oven yksittäisen ilmentymän geneerisiä ominaisuuksia 
ovat väri, pintamateriaali, heloitustiedot, kulunvalvontalaitteet jne. Kun lopullinen tuote on valittu, 
tarkentuvat nämä tuoteominaisuuksiksi, jolloin tallennettavia tietoja voivat olla lukkovalmistaja ja 
-tyyppi, vedin, saranan valmistaja ja -tyyppi jne. 

  
Kaikkia näitä kolmea menetelmää tarvitaan, jotta rakennetun ympäristön tieto-osat voidaan kuvata 
yksiselitteisesti.  
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Tieto-osien lisäksi tulee vakioida myös metodeja, joiden avulla voidaan vakioida prosesseja ja luoda 
uusia vakioituja tietorakenteita. Vakioidut prosessit ovat ensiarvoisen tärkeitä harmonisoidun tiedon 
tuottamisessa. On siis huolehdittava siitä, että standardisointi etenee kolmen pääryhmän osalta 
riittävän tasapainoisesti. 

1.5 Vaikutukset ja säästöpotentiaali 
Käynnissä olevasta digitalisaation kehityksestä puhutaan jo neljäntenä teollisena vallankumouksena 
sen kiihtyvän vauhdin, globaalisti kaikkia teollisuuden aloja koskevien ja syvälle ulottuvien vaikutusten 
takia. Digitaaliset maailmat sulautuvat fyysiseen ja jopa biologiseen todellisuuteen (Foreign Affairs, 
The Fourth Industrial Revolution, 2015). 
 
Kehityksen vaikutuksia rakennusalalle on käsitelty mm. World Economic Forumin artikkelissa (2018). 
Sen mukaan rakentamisessa voisi tuottavuus lopultakin lähteä nousuun ja saavuttaa 
vuosikymmenessä 12-20 % tason. Maailmanlaajuisesti tämä merkitsisi jopa yli tuhannen miljardin 
euron (”between $1 trillion and $1.7 trillion”) vuotuisia kustannussäästöjä. Suomeen suhteutettuna 
säästöt olisivat useita miljardeja euroja. 
 
Rakennuskohteiden tietomallintamisen vaikutuksista on olemassa arvioita ja vaikutuksille on 
tavoitearvoja, mutta toistaiseksi niistä on varsin vähän tutkittua tietoa. Iso-Britanniassa on 
Government Construction Strategyn vaikutusten seurantaan kehitetty menetelmä BIMin käytön 
hyötyjen mittaamiseen (PwC BIM Benefits Methodology and Report, 2018) ja myös julkaistu 
ensimmäiset projektikohtaiset arvioinnit saavutetuista hyödyistä (Application of PwC’s BIM Level 2 
Benefits, 2018). Raportissa on analysoitu yhden talo- ja yhden infra-korjaushankkeen toteutusta 
tietomallipohjaisesti (talohankkeessa arvioitu toteutetun 93% ja infrahankkeessa 62% UK BIM level 2 
vaatimuksista).  
 
Talohankkeessa saavutetuiksi säästöiksi verrattuna hankkeeseen, jossa tietomallintamista ei käytetä, 
laskettiin 3,6 % suunnittelu-, 1,1 % rakentamis- ja 5,5 % käyttökustannuksista (12 vuoden 
käyttöajalla); infrahankkeessa vastaavat säästöt olivat 5,0 %, 0,1 % ja 6,5 % (24 vuoden käyttöajalle). 
Molemmissa hankkeissa BIM:n hyödyntäminen rakentamisessa oli vielä alhaisella tasolla (60% ja 
40% vaaditusta), mikä näkynee hyötylaskelmissa. Kokonaissäästöjen oletetaan olevan laskettuja 
suuremmat, koska kummassakin hankkeessa keskityttiin mittaamaan vain osaa potentiaalisista 
hyödyistä. 
 
Maailman tasolla BIM:istä saatavien hyötyjen arvioidaan olevan 15-25 %. Euroopan markkinoilla jo 10 
% vuotuinen säästö olisi 1,3 miljardia euroa.  
 
Laskelmissa odotetut säästöt tulevat koko elinkaaren ajalta, eivätkä rajaudu vain suunnitteluun ja 
rakentamiseen. Hypoteesi on, että säästöt paitsi kumuloituvat, myös kasvavat suhteellisesti aina 
seuraavaan elinkaaren vaiheeseen siirryttäessä. Hyödyt voivat edelleen moninkertaistua 
laadukkaamman rakennetun ympäristön mahdollistamana (liike)toiminnan tehostumisena.  
 
Tätä mahdollisuutta on havainnollistettu kuvalla 6, jossa toimistorakennusten tyypillisiä suunnittelu-, 
rakentamis- ja käyttö-/ylläpitokustannuksia on suhteutettu liiketoiminnan kustannuksiin ja siitä 
saataviin hyötyihin (tuotot yms.)  (The long term costs of owning and using buildings, London:Royal 
Academy of Engineering, Evans, R, Haryott, R, Haste, N and Jones, A, 1998). 
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https://www.cdbb.cam.ac.uk/Downloads/Level2/4.PwCBMMApplicationReport.pdf
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Kuva 6 Arvon syntyminen elinkaaren aikana 
 
Jo samantyyppisten kohteiden kesken voidaan saada hyvin erisuuruisia suhdelukuja, puhumattakaan 
talo- ja infrakohteiteiden vertailusta. Kustannussäästöjä tavoiteltaessa on otettava huomioon koko 
elinkaari ja suhteutettava säästöt sen toiminnan arvoon, jota varten kohde on olemassa. (Exposing 
the myth of the 1:5:200 ratio relating initial cost, maintenance and staffing costs of office buildings…. 
Hughes, W. P., Ancell, D., Gruneberg, S. and Hirst, L. ,2004 ja Pienten siltojen elinkaarikustannukset. 
Heikki Rautakorpi, 2004) 

1.6 Kansainvälisiä vertailukohtia 
Monissa maissa rakennusalan digitalisaation kehittäminen on valtakunnallisen tason yhteistyötä. 
Tässä kappaleessa on kuvattu lyhyesti Britannian, Ruotsin ja Saksan hankkeita. Niiden lisäksi 
aktiivista kehitystä on meneillään useissa muissa maissa. Kansallisia strategioita on julkistettu tai 
tekeillä ainakin Italiassa, Norjassa, Hollannissa, Sveitsissä, Itävallassa, Liettuassa, Latviassa, Virossa, 
Tsekeissä ja Japanissa.  
 
Rakennusalan digitalisaatiota edistetään myös yhteisesti EU:ssa, jossa perustettiin EU BIM Task 
Group vuonna 2013. Task Groupin muodostavat EU-maiden nimetyt julkisten tilaajatahojen edustajat. 
Suomesta Task Groupiin kuuluu edustaja Väylävirastosta ja Senaatti-kiinteistöstä. Ryhmä julkaisi 
ensimmäisen raportin, EU BIM Handbookin, vuonna 2017. Raportti on saatavilla myös suomeksi.  
 
EU-tason yhteistyön seurauksena moni Euroopan valtio panostaa rakennusalan digitalisaatioon. 
CEDR (Euroopan tieviranomaisten yhteistyöfoorumi) käynnisti työn tietomallintamisen 
jalkauttamiseksi vuonna 2013. Vuosina 2013-2016 työstetty raportti kuvaa tietomallintamisen 
aikaansaamia säästöjä eri tiehankkeissa. Raportin kuvaamat säästöt vastaavat EU BIM handbookissa 
esitettyjä. Viisi Euroopan valtiota arvioi tietomallintamisesta saatavia säästöjä vuonna 2020 teiden 
suunnittelu- ja rakennusinvestoinneissa. Arviot vaihtelevat 5 % ja 20 % välillä, keskiarvon ollessa 8,2 
% (Utilising BIM for NRAs, 2017) 
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http://centaur.reading.ac.uk/12142/1/File12142.pdf
http://centaur.reading.ac.uk/12142/1/File12142.pdf
http://centaur.reading.ac.uk/12142/1/File12142.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/sillat/julkaisut/elinkaarikustannukset.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/sillat/julkaisut/elinkaarikustannukset.pdf
http://www.eubim.eu/handbook-selection/
http://www.cedr.eu/download/Publications/2017/Utilising-BIM-for-NRAs-TR2017-05.pdf
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Hyvät käytännöt 
 
Britannia, Ruotsi ja saksa on poimittu kansainväliseen vertailuun niistä löytyvien hyviksi 
osoittautuneiden käytäntöjen vuoksi: 
 

● Britanniassa toiminta käynnistyi tehokkaasti valtion ohjaamana ja tukemana, top-down 
mallilla. Kun toimialan muutos ja sitoutuminen on saatu käyntiin, toiminnan painopiste siirtyy 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön.  

● Suomen tapaan Ruotsissa julkinen ja yksityinen sektori edistävät digitalisaatiota ja 
rahoittavat kehitystä yhteistyössä. Ruotsin malli kuitenkin jatkuu 12-vuotisena yli 
hallituskausien. Samaa pitkäjänteistä sitoutumista tarvitaan myös Suomessa.  

● Saksa panostaa kansainväliseen standardointiin rahoittamalla suoraan henkilöiden 
osallistumista standardointiprojekteihin. Standardointiprojektit ovat usein monivuotisia ja 
vaativat henkilötasolla vahvaa sitoutumista. Myös Saksassa sovelletaan top-down 
lähestymistä. 

 
Suomessa SFS:n, SESKO:n, Teknologiateollisuus ry:n ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä 
selvityksessä Standardisointi Suomessa 2018 on esitetty standardisoinnin yleisiä kansainvälisiä 
kehityslinjoja ja niiden vaikutuksia kansalliseen standardisointityöhön. Selvitystyötä jatkamaan 
perustettiin kansallisen standardisointiselvityksen ohjausryhmä. 
 
Selvityksen mukaan sektorikohtaisten yleisten standardien lisäksi tarvitaan nyt entistä enemmän 
horisontaalisia, toimialarajat ylittäviä standardeja. ICT-standardisoinnin ohjelmistoteollisuuden 
vetämät ja internet-kehittäjien avoimet ekosysteemit haastavat yleiset (ISO/CEN/SFS) ja 
teollisuusstandardit (BSI, OGC).  
 
Yleinen standardisointi on luonteeltaan vapaaehtoista, mutta Euroopassa sitä hyödynnetään 
sisämarkkinoiden kehittämisessä lainsäädännön jatkeena.  
 
Vertailluissa tiekartoissa mm. Englannissa ja Ruotsissa on tunnistettavissa standardisointijärjestöjen 
kulttuurimuutos kohti palveluiden ja tiedon myyntiä. ”Emme myy standardeja vaan parhaita 
käytäntöjä”, kertoo uudenlaisesta toiminnan läheisestä, verkostoituneesta ajattelutavasta. 
 
Vertailumaiden tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. 
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2 Standardisoinnin toimintamalli 
Standardien kehittämistä tapahtuu sekä kansainvälisellä, että kansallisella tasolla useissa eri 
organisaatioissa ja työryhmissä. Eri alojen standardien kohdatessa kansainväliset toimijat ovat 
kiihdyttäneet vuorovaikutustaan.  
 
Kuva 7 kuvaa standardoinnin toimijakenttää. Kuvan keskellä on kansainväliset toimijat ja ulkokehän 
sinisissä laatikoissa kansainvälisestä standardoinnista vastaava toimija Suomessa.  
 
Rakennetun ympäristön standardoinnissa on mukana suomalaisista rakennussektorin 
vastuuorganisaatioista SFS ry, Rakennustuoteteollisuus RTT, METSTA, Yhteinen toimialaliitto YTL ja 
Väylävirasto. Lisäksi Juhta liittyy kiinteästi toimintaan, vaikka ei ole muodollisesti kytköksissä 
kv-toimielimiin. Juhta tuottaa aihealueeseen liittyviä suosituksia käytettäväksi Suomessa. 
Suomalaisten toimijoiden välistä yhteistyötä ei koordinoida tällä hetkellä systemaattisesti.  
 

 
 
Kuva 7 Kansainvälinen standardisoinnin kenttä ja keskeiset kotimaiset toimijat tänään 
 
Yhtenäisten, toisiaan tukevien standardien laadinnan edellytyksenä on rakennetun ympäristön 
yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon tiedonhallinnan keskeisten toimijoiden yhteistyö ja 
panostaminen kansallisen ja kansainvälisen yhteentoimivuuskehityksen vaatimiin resursseihin.  

2.1 Kehityksen nykytilanne Suomessa 
Käynnissä olevat kotimaiset kehitystoimet voi jakaa toimialoittain neljään ryhmään: talo, infra, 
paikkatieto ja kaupunki (kuva 8). Kuvasta puuttuvat niitä täydentävät omaisuudenhallinnan ja 
tuotetietojen standardisoinnin kehitysaktiviteetit. Jaottelu palvelee rakennetun ympäristön 
standardisoinnin tiekartan muodostamista ja ylläpitoa.  
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Eri tasoisia kehitysaktiviteetteja on runsaasti, eikä tässä strategiassa ole tavoiteltu täysin kattavaa 
analyysia, koska eri kokoisia, toisiaan sivuavia ja päällekkäisiäkin kehitysaktiviteetteja on runsaasti. 
Eri tarkastelualojen tilanne on dokumentoitu liitteeseen 3. Työn aikana voitiin myös havaita, ettei näitä 
eri aloja ole mielekästä käsitellä yhteismitallisesti samoilla kriteereillä.  
 
Keskeisten standardien ohjaava vaikutus on tunnistettavissa. Nopeasti kehittyvä digitalisaatio 
edellyttää ketterää seurantaa ja nykyisen toimintamallin uudelleenarviointia. 
 

 
 
Kuva 8 Rakennetun ympäristön tiedonsiirto- ja rajapintastandardit sekä ajankohtaisia kehityshankkeita 
ja kohteita. 

2.2 Kansainvälinen kehitystilanne  
Yhtenä koordinoidun standardisoinnin tavoitteena on eri toimialueiden tietorakenteiden vakionti. 
Esimerkkinä tämänkaltaisesta, meneillään olevasta kehityksestä on buildingSMART:ssa tehtävä 
IFC-kehitys, jossa olemassa olevaa talorakentamisen IFC-tietorakennetta laajennetaan 
infrarakentamisen eri osa-alueille (kuva 9). 
 

 
Kuva 9 IFC- tietorakenteen (EN ISO 16739) laajentaminen infra-toimialan tiedontarpeisiin. 
  
 
Tietorakenteiden yhdistäminen kuvatulla tavalla ei ole itsestään selvää. Mallinnettavat komponentit 
poikkeavat huomattavasti toisistaan; sadan kilometrin moottoritien mittakaava ja mallinnustapa ovat 
eri kuin asuinkerrostalon. IFC-kehitysmallissa onkin päädytty oheisen kaavion mukaiseen 
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modulaariseen rakenteeseen, jossa perustana on yhteinen perusskeema, jota täydennetään erilaisia 
mallinnustarpeita tukevilla osioilla. 
  
OGC ja BuildingSMART tekevät vastaavaa kehitystyötä tiivistyvässä yhteistyössä. Pelkästään 
GML-toteutuksia on jo useita samoille fyysisille kohteille. Mallinnustavat poikkeavat eri prosessien 
tarpeiden ohjaamina.  
 
OGC:n yleisten paikkatietostandardien ja BuildingSMARTin rakentamisen prosessin tiedonhallinnan 
standardisoinnin yhteys syntyy käsitemallien yhteensovittamisessa. Kansainvälisten kattojärjestöt 
tekevät tätä yhteistyötä aktiivisesti (kuva 10). Ne kutsuvat kehityskokonaisuutta nimellä IDBE eli 
Integrated Digital Built Environment. Aiheesta on julkaistu 2.5.2017 Joint OGC/bSI Whitepaper - 
Agreed Framework for Collaboration. Tähän työhön osallistuminen on edellytys onnistuneelle 
kansainväliselle yhteensopivuudelle. 
 

 
Kuva 10 Integrated Digital Built Environment (IDBE) -kehitys on käynnistynyt muutama vuosi sitten ja 
tarkastelee vahvasti paikkatiedon mallintamisen ja rakentamisen tietomallintamisen liittymistä 
toisiinsa. (OGC & bSI, 11/2017) 
 
IDBE tarkastelee rakennetun ympäristön tiedonhallinnan integraatiota esittämällä yhteyden 
paikkatiedon mallintamisesta ja maankäytön toimintaprosesseista rakentamisen tietomallintamiseen ja 
toimintaan. Kuva tiivistää myös oleelliset teknologiakehitykset ja visualisoi alojen välistä 
vuorovaikutusta, jonka voi löytää myös tämän strategian elinkaarikuvauksesta. Ympäristömme 
nykytila on kuvattu paikkatietomenetelmin ja standardein. Näitä käytetään suunnittelun lähtötietoina ja 
siirrytään suunnittelu ja rakentamisen alan standardeihin. Toteutunut rakennettu ympäristö palaa 
takaisin paikkatietorakenteisiin käytön aikaisia tarpeita varten. 

2.3 Päätelmät 
Suomi on menettämässä ainakin rakennetun ympäristön osalta tietoyhteiskuntien kärkisijan. 
Verrokkiemme tietomallintamisen ja rakennetun ympäristön tiedonhallinnan vaatimustaso on 
huomattavasti meitä korkeampi ja tiedon sisältövaatimusten osalta täsmällisempi ja vakioidumpi.  
 
Suomalaisille ohjelmisto- ja palveluyrityksille tilanne on huolestuttava. Suomeen tehty ohjelmisto tai 
digitaalinen palvelu ei jatkossa ole kilpailukykyinen rajojemme ulkopuolella ja yritykset jäävät siten 
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kansallisiksi toimijoiksi. Tämän johdosta kansainvälisten sijoittajien mielenkiinto suomalaisiin alan 
teknologiayrityksiin ja ylipäätään investointeihin Suomessa laskee.  
 
Taustaselvitysten perusteella on tehtävissä seuraavat johtopäätökset: 
 
Suomalaisen standardisointityön tulee pohjautua kansainvälisiin standardeihin 
 

● Vakioidun tiedonhallinnan tulee pohjautua ensisijaisesti kansainvälisiin standardeihin ja 
erityisesti CEN standardeihin, koska ne ovat velvoittavia EU-maissa. 

● Kansainvälisten standardien noudattaminen tukee ohjelmisto- ja palveluvientiä. 
 
Kansallinen soveltaminen on mahdollista 
 

● Kansainvälisiä standardeja voi täydentää tarpeellisilta osin kansallisella soveltamisella. 
 
Suomalaisten on osallistuttava kansainväliseen kehitystyöhön 
 

● Kehitystyö on jatkuvaa ja tehokasta, kun se hyödyntää muiden maiden organisaatioiden 
tekemää työtä. 

● Osallistumalla kansainvälisten standardointielinten toimintaan suomalaiset voivat vaikuttaa 
tehtäviin ratkaisuihin ja esittää omia hyviä käytäntöjään yhteiseen käyttöön. 

 
Avointen standardien käyttö edistää digitalisaation hyötyjen toteutumista 
 

● Avoimet standardit helpottavat erilaisten alustojen ja tiedonhallinnan ekosysteemien 
kehittymistä ja niiden kautta saatavia digitalisaation hyötyjä 

 
Standardisointityöhön vaikuttaminen 
 
Rakentamisen standardisointi on Suomessa hajautunut eri toimialayhteisöjen tehtäväksi. Nykyisen 
järjestelmän etu on se, että standardien laadinnasta vastaavat sellaiset tahot, joilla voidaan olettaa 
olevan kunkin standardoitavan alan tietämystä. Toisaalta kansallisten kehitysaktiviteettien välinen 
koordinaatio on puutteellista ja myös päällekkäistä standardisointityötä tapahtuu. Kansallisen tason 
koordinoinnin ongelmat heijastuvat myös kansainväliseen standardisointityöhön, jossa eri työryhmien 
seuraaminen ja työhön osallistuminen on puutteellista. 
 
Tällä on ainakin kaksi seurausta. Ensiksi, monet kansainväliset standardit jäävät huomioimatta 
Suomessa ja samaan tarkoitukseen kehitetään vastaavaa kansallista standardia tai muuta vakioitua 
toimintamallia. Resurssien vähäisyyden vuoksi näistä tulee usein osin torsoja eivätkä ne mahdollista 
esimerkiksi niihin pohjautuvien ohjelmistojen kansainvälistymistä. Toinen seuraus on, että kun 
vastaava, meitä velvoittava CEN-standardi julkaistaan, on koko kansallinen kehitystyö mennyt 
hukkaan emmekä ole päässeet lainkaan vaikuttamaan ko. standardin soveltuvuuteen omaan 
toimintaympäristöömme. Eri toimijoiden käyttämät standardisointiprosessit on kuvattu liitteessä 5. 
 
Standardisointityön koordinoinnin tarve 
 
Jotta edellä kuvatut ongelmat vältetään, on rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisointia 
koordinoitava kansallisella tasolla keskitetysti (Kuva 11, ulkokehä). Tällä yhteistyöelimellä on oltava 
riittävät resurssit seurata ja osallistua kansainvälisten standardien laadintaan. Toiminnan tulee kattaa 
kaikki standardoinnin osa-alueet ISO- ja CEN-työstä teollisuus- ja ICT-standardeihin ja 
toimialayhteisöjen kehitystoimintaan. Selvitystyön aikana tunnistetut standardit on listattu liitteessä 7. 
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Kuva 11 Standardisointityön koordinointiin tarvitaan yhteistyöelin eli ns. sininen kehä. 
 
Yhteistyöelimen toiminta tulee käynnistää mahdollisimman pian. Sen käyttöön tulee asettaa riittävät, 
pitkäjänteiset resurssit tehtävän suorittamiselle ja toiminnan vakiinnuttamiselle. Ehdotetut toimenpiteet 
standardoinnin ja tiedonhallinnan harmonisoinnin välillä edellyttävät toimialan ja julkishallinnon 
yhteentoimivuuden ja innovoinnin kehityshankkeiden verkoston vahvempaa roolia 
standardisointityössä, ennen kaikkea osallisten aktivoijana ja kehitystyön rahoittajana (kuva 12). 

 
 
Kuva 12  Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisoinnin toimijakenttä. Yhteistyöelimen 
tulee onnistua yhteydenpidossa laajaan toimijajoukkoon. 
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3 Visio, strategia ja tiekartta 
 
Selvitystyön perusteella työryhmä ehdottaa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardisoinnille 
visiota vuodelle 2030, sen toteuttamiseen tähtäävää strategiaa ja tiekarttaa toimenpiteistä (kuva 14). 
Strategia on suunnitelma tavoitetilaan pääsemisestä ja tiekartta puolestaan kuvaa strategian 
toteuttamisen vaiheistusta aikajanalla. 
 

 
 
Kuva 14 Visio 2030 ja strategia 

3.1 Strategia vuoteen 2030 
 
Strategiaa ohjaava missio 
 
Työryhmä suosittelee kansainvälisiin ja avoimiin standardeihin sitoutumista. Tämä mahdollistaa niiden 
systemaattisen ja jatkuvan kehityksen sekä yhteensopivuuden koti- ja kansainvälisiin tarpeisiin. 
 
Tiedonvaihtoa tukevien sovellusten ja alustojen tulee perustua avoimiin standardeihin, jotta 
rakennetulle ympäristölle syntyy kasvava tiedon ekosysteemi ja uutta liiketoimintaa. 
Kansainvälistymisen kannalta teknologian kehityksen ennakointi ja seuranta on välttämätöntä. 
 
Julkisen sektorin tulee lainsäädännöllisesti tukea rakennetun ympäristön digitalisaatiota. 
 
Tavoitellut tulokset 
 
Standardien johdonmukainen käyttö mahdollistaa rakennetun ympäristön yhteentoimivat prosessit. 
Luotettava ja oikea-aikainen tieto palvelee päätöksentekoa ja nopeuttaa päätöksentekoprosesseja. 
Kansainvälisiin standardeihin sitoutuminen avaa yrityksille uusia liiketoiminta- ja 
vientimahdollisuuksia. 
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Prosessien välistä tiedon virtausta havainnollistaa rakennetun ympäristön elinkaarikartta (kuva 15). 
Kartassa elinkaariprosessi etenee asiakkaan -rakennetun ympäristön käyttäjän- strategisesta 
tarpeesta ratkaisuprosessiin, käyttöönottoon ja arvontuotantoon. 
 
Rakennetun ympäristön toimijoiden prosessit on jaettu kolmeen tarkastelutasoon: A Yhteiskunnan 
ohjaukseen, B Tietotyöhön ja C Tuotantoon. Strategian mukaisesti tiedon tulee virrata elinkaaren 
vaiheiden ja tarkastelutasojen välillä esteettä. 
 

 
 
Kuva 15 Tiedon virtaus rakennetun ympäristön elinkaaressa  
 
Liitteessä 1 kunkin tarkastelutason sisällä on kuvattu toiminnot, jotka vastaavat mahdollisimman 
geneerisesti rakennetun ympäristön eri tehtäviä ja toimialoja. Tiedon virtaamisen oleellisia 
tiedonsiirtotilanteita ja niiden pullonkauloja voidaan tunnistaa tämän elinkaariesityksen avulla. 
 
Rakennetun ympäristön prosesseissa syntyvillä tiedoilla on käyttöä myös toimialan ulkopuolella. 
Esimerkiksi liikenne, asuminen ja muutkin kuluttajatoimet voivat hyödyntää rakennetun ympäristön 
tietoja, mikäli ne ovat saatavilla standardisoidussa muodoissa.  
 
Saavutettavat hyödyt 
 
Strategian toteuttaminen tuottaa suoria ja välillisiä hyötyjä. Pelkästään tiedonhallinnan tehostumisen 
vuosittainen kustannussäästö tavoitetilassa on noin 300 miljoonaa euroa. Koska standardit luovat 
pohjan digitalisaatiolle, välillinen kokonaisvaikutus on kansainvälisten selvitysten valossa 
miljardiluokkaa. 
 
Hyödyt syntyvät useista tekijöistä: prosessien tuottavuusparannuksista, resurssien tehokkaammasta 
käytöstä ja palveluiden ja lopputuotteiden laadun paranemisesta. 
 
Avoimiin standardeihin perustuva tiedonsiirto helpottaa käyttäjien ja kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia rakennetussa ympäristössä. 
 
Visio 2030 
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Vision toteutuessa tieto virtaa kattavasti rakennetun ympäristön koko elinkaaren läpi. Tiedon 
virtaamista ja sitä hyödyntävää toimintaa tukevat yhteentoimivat tietopalvelut ja järjestelmät. Tiedon 
jakaminen perustuu avoimiin kansainvälisiin standardeihin 
 
Kuva 16 esittää vuoden 2030 tavoitetilan standardisoinnin kannalta keskeisille toiminnoille. 
Tavoitetilaan johtavaa kehitystä kuvaa liitteen 2 toiminnoittain jäsennelty toimenpidekartta. 
 
Kaikkien toimenpidepolkujen ensimmäinen ja yhteinen tekijä on tiedonhallintaa ja rakentamisen 
tietomallintamista tukevien, kansainvälisesti yhteensopivien käsitteiden ja sanastojen sekä 
kansainvälisiin standardeihin perustuvien nimikkeistöjen kehitystyö. 
 

 
 
Kuva 16 Vision mukaiset tavoitteet jaettuna rakennetun ympäristön päätason toiminnoille. 
 
Tiekartta 
 
Tavoitetilaan pääseminen edellyttää sitoutumista, toimenpiteitä ja niiden vaatimia resursseja sekä 
julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Oheinen tiekartta (kuva 17) visualisoi strategian keskeiset 
välitavoitteet ja toimenpiteet.. 
 

● Lähtökohtana on sitoutuminen yhteisten kansainvälisten standardien käyttöönottoon ja 
kehitystyöhön. Sen helpottamiseksi työryhmä ehdottaa kansallisen yhteistyöelimen 
perustamista. 
 

● Sanastot ja nimikkeistöt on elinkaaren kattavasti kehitettävä kansainvälisten standardien 
mukaisiksi. Tämän johdosta myös alan pelisäännöt ja mallit on päivitettävä vastaavasti. 
 

● Rakennuskohteiden tietomallien ja paikkatiedon koneluettavuus luo pohjan tiedonhallinnan 
automaatiolle, minkä tulee olla mahdollista jo ensi vuosikymmenen alkupuolella. 
 

● Standardisoitu rakennuskohteiden tietomalli-, paikka- ja tuotetieto mahdollistavat 
elinkaaritiedon kertymisen rakennusten ja infrastruktuurin digitaalisiin kaksosiin. 
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● Pilotointi- ja kokeiluhankkeet auttavat uusien käytäntöjen ja standardien käyttöönotossa. 

 
● Matkalla kohti laajaa ja velvoittavaa standardien mukaista toimintaa tarvitaan organisaatioiden 

sisäistä sitouttamista kannustimin, koulutusta ja mahdollistavaa regulaatiota. 
 

● Teknologian kiihtyvä kehitys, standardien evoluutio ja kansainvälinen kilpailu edellyttävät 
kaikilta osapuolilta jatkuvaa parantamista, jotta visio on mahdollista saavuttaa vuoteen 2030 
mennessä. 

 
 
Kuva 17 Rasti 2018 -tiekartta 

3.2 Ehdotus välittömiksi toimenpiteiksi 
Työryhmä esittää tavoitetilaan pääsemiseksi neljä välitöntä päätason strategista toimenpidettä. 
Toimenpiteet edellyttävät aktiivisuutta valtionhallinnossa, kunnissa ja yrityskentässä.  
 
1 - Yhteistyöelimen perustaminen 
 
Standardoinnin koordinointia varten on asetettava yhteistyöelin, joka huolehtii yhteiskehittämisen 
kulttuurin jatkuvuudesta ja eri toimijoiden riittävästä kohtaamisesta. Yhteistyöelimen missiona on 
avointen standardien käyttöönoton ja käytön tuki, avoimien ja yhteentoimivien standardien ja 
sanastojen aktiivinen kehittäminen, avointa tiedonvaihtoa tukevien sovellusten ja alustojen 
kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen sekä tekniikan kehityksen seuraaminen ja ennakointi. 
Yhteistoimintaelin myös kannustaa mahdollistavien lakien sekä asetusten kehittämistä ja 
täytäntöönpanoa.  
 
Ministeriöiden tulee sopia yhteistyöelimen käynnistämisen vastuutahosta ja elimen käynnistysvaiheen 
rahoituksesta. Kuntasektorin tulee puoleltaan valita laajasti kuntia edustavat toimijat mukaan 
yhteistyöelimeen. Toimialayhteisöt valitsevat eri teollisuudenalojen yhteisen edustuksen elimessä. 
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2 - Sitoutuminen strategiaan 
 
Sitoutuminen strategiaan on edellytys rakennetun ympäristön digitalisaatiolle ja siitä saataville 
hyödyille. Sitoutuminen tarkoittaa standardien huomioimista koko arvoverkossa ja erityisesti 
tilaajaorganisaatioiden hankinnoissa. Käytössä voi myös olla velvoittavat menettelyt julkisissa 
hankinnoissa. Toimialayhteisöjen tulee tukea sitoutumista omassa toiminnassaan.  
 
3 - Panostus kansainvälisen standardisointityöhön 
 
Vakioidun tiedonhallinnan tulee pohjautua ensisijaisesti kansainvälisiin standardeihin ja Suomessa 
erityisesti CEN standardeihin, jotka ovat velvoittavia EU maissa. Kansainvälisen standardisointityön 
seuraaminen ja siihen vaikuttaminen edellyttää pysyviä resursseja. 
 
Seuranta ja vaikuttaminen kohdistuu useisiin eri standardointiorganisaatioihin, joihin kuhunkin 
tarvitaan laajasti alaa edustavia asiantuntijoita. Tämän asiantuntijatyön rahoitus on sovittava 
laajapohjaisesti ja kestävästi jatkuvan ja systemaattisen toiminnan varmistamiseksi. Hyötyjen 
saavuttamisen edellytys on onnistunut standardisoinnin taso ja laajuus. Puuttuvien standardien 
aikaansaamisen lisäksi tulee arvioida, miltä osin standardisointi on tarpeellista.  
 
4 - Panostus standardien käyttöönottoon 
 
Standardien sovittaminen kansallisiin työnkulkuihin ja prosesseihin edellyttää kehitystyötä, tulosten 
arviointia ja ohjausta. Yhteistyöelimen käynnistämän työn avulla toiminta suunnataan selkeästi 
tunnistettujen kansainvälisten standardien käyttöönottoon. Kehitykseen on panostettava 
johdonmukaisesti. Sitoutuneet toimijat vastaavat kehitystyön rahoituksesta yhteistyöelimen linjausten 
mukaisesti. Kehityksen kiihdyttämiseksi on syytä tunnistaa hankkeita, joissa eri osa-alueita viedään 
läpi murrosvaiheen. 
 
Välittömien toimenpiteiden vaikutuksen odotetaan käynnistävän tarvittavan muutosprosessin. 
Prosessin kehittyminen ja siten myös strategian arviointi on syytä toteuttaa jatkossa 3-5 vuoden 
välein. 
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4 Yhteenveto 
 
Digitalisaatio on parantanut tuottavuutta, luonut uutta arvoa asiakkaille ja synnyttänyt uutta 
liiketoimintaa mm. valmistavassa teollisuudessa, kaupassa ja matkailussa. Rakennetun ympäristön 
toimijat voivat saavuttaa samoja hyötyjä toimialalla, jolla on merkittävä taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen vaikutus. 
 
Raportissa kuvatun vision ja strategian tarkoitus on edistää digitalisaatiota yhteentoimivuuden 
edellyttämän standardoinnin avulla. Asiantuntijaryhmä teki RASTI-projektiksi nimetyn strategiatyön 
ympäristöministeriön toimeksiannosta huhtikuusta 2018 tammikuuhun 2019. Työryhmässä on 
talorakentamisen, infrarakentamisen, kaupunkisuunnittelun, kiinteistönpidon ja paikkatiedon 
erityistuntemusta. 
 
Ryhmä sai tukea noin 50 alan asiantuntijalta kahdessa touko-kesäkuussa järjestetyssä työpajassa. 
Raporttiluonnosta kommentoi yli 20 asiaan paneutunutta henkilöä. Työryhmä esitteli hanketta 
hallituksen digitalisaatio-ohjelmiin liittyvissä tilaisuuksissa. Käydyt keskustelut auttoivat ja vahvistivat 
lopputuloksen tuottamista.  
 
Strategiaraportin laadintaa ohjasivat ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä 
valtiovarainministeriön edustajat ohjausryhmäpalavereissa. Strategiaprojekti sai erityistä tukea 
ympäristöministeriön rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuurikuvauksesta, joka selkeytti ryhmän 
oman elinkaaritarkastelun tekemistä. 
 
Raportti pyrkii antamaan tilannekuvan alan standardisoinnin tilanteesta, merkityksestä ja 
mahdollisuuksista Suomessa. Työn aikana strategisen tiekartan tarve konkretisoitui. 
 
Strategiatyö osoitti, kuinka hajanaista rakennetun ympäristön tiedonhallinnan standardointi Suomessa 
on. Ohjeita ja toimintatapojen yhdenmukaistamista tehdään nyt eri aloilla, mutta digitalisaation tuomat 
mahdollisuudet hukataan osin päällekkäisiin ja toistensa kanssa huonosti yhteensopiviin tuloksiin. 
Toinen havainto oli muutosvastarinta, joka kumpuaa vakiintuneiden toimintatapojen puolustamisesta 
uusien kokonaisuuden kannalta tehokkaampien menetelmien sijaan. 
 
Asetetussa aikajänteessä strategian tavoitetilan ytimeksi muodostui rakennetun ympäristön 
kokonaisvaltainen tiedonhallinta, jossa tiedon virtaus on mahdollistettu standardisoinnin avulla laajasti 
kaikkien toimintojen välillä. Yhteisen, vuoteen 2030 ulottuvan vision lisäksi työryhmä laati alan 
perustoiminnoille tavoitetilojen kuvaukset ja toimenpidekartan tavoitetiloihin pääsemiseksi.  
 
Strategia linjaa tavoitteisiin pääsemisen edellytykseksi yhteisen alan standardisoinnin 
koordinointielimen aikaansaamisen ja tarvittavan resursoinnin. Yhteiskehittämisen kulttuurin 
jatkuvuudesta huolehtimisen, eri toimijoiden riittävän kohtauttamisen ja panostusten oikean 
suuntaamisen ryhmä arvioi mahdollistavan miljardien eurojen vuosittaiset kustannussäästöt. 
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