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Hankkeen tausta ja tavoite 
 
Kansallisen MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankkeen osana toteutetaan alue- ja rakennus-
suunnittelun digitaalisuuteen liittyvät kokonaisuus, jonka työnimenä on 3DGIS – Digitalisaation mahdollisuudet 
alue- ja rakennussuunnittelussa. 
  
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, koordinoida ja kehittää suunnittelun asiantuntijoiden, Kiinteistö- ja raken-
tamisalan, viranomaisten ja tutkimus- ja kehitystoimijoiden välistä yhteistyötä aluesuunnittelun, hankekehityk-
sen, rakennussuunnittelun ja näitä tukevien viranomaisprosessien digitalisaatiossa. Hankkeen puitteissa teh-
dään tunnetuksi myös Valtioneuvoston Kira-Digi-kärkihankkeen http://www.ym.fi/kiradigi sisältöä ja tuloksia 
MAL-verkoston kaupunkiseutujen ja suunnittelualan toimijoille. 
 
Valtioneuvoston digitalisaatiota koskevien tavoitteiden toteutuminen edellyttää digitaalisten teknologioiden 
yleistymistä ja integroitumista tehokkaasti arkielämän toimintoihin. Tämä hanke pyrkii osaltaan kytkemään 
maankäytön ja rakennetun ympäristön digitalisaation kokonaisuuteen erityisesti Maankäyttö- ja rakennuslain 
tavoitteena olevan hyvän elinympäristön, suunnitteluprosessien ja kokonaisvaltaisuuden näkökulmaa. 
 
Hankkeen sisältöteemat 
 
Hankkeen sisältöteemoja on neljä, jotka liittyvät kaikki aluesuunnittelun ja rakennetun ympäristön syntymisen 
kokonaisprosessiin. Sisältöteemat keskittyvät prosessien eri vaiheisiin. Tarkastelujen viitekehyksenä on kau-
punkiseutujen resurssiviisaalle elinvoimalle tärkeä alue- ja rakennussuunnittelu. Kaikki hankkeessa käsiteltävät 
esimerkkitapaukset ovat joko olemassa olevan rakennetun ympäristön korttelimaisia täydennysrakentamis-
hankkeita, alueiden kokonaissuunnitelmia, maankäytön muutosalueita tai niille sijoittuvia hankkeita. Sisältö-
teemat ovat 
 

1) Yleisen nykytilan kartoittaminen meneillään olevista digitalisaatiohankkeista alue- ja rakennussunnitte-
luun liittyen (aihealue, tavoitteet, sisältö, mahdolliset aukot suhteessa hankkeen sisältöön) 

2) Digitalisaation merkitys aluesuunnitteluprosesseissa, asemakaavaprosessin nykytilan analyysi ja kehi-
tysmahdollisuuksien tunnistaminen 

3) Digitalisaatio (tietomallit, tietovirrat) luovan rakennushankkeen suunnittelu- ja lupaprosesseissa, nyky-
tilan analyysi ja kehitysmahdollisuudet. 

4) Yhteenvetona: Uuden sukupolven digitaalisen alue- ja rakennussuunnittelun sekä ympäristöohjauksen 
mahdollisuudet  

 
Hankkeen organisoituminen 
 
Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä, johon kootaan MAL-verkoston, alue- ja rakennussuunnittelun, viran-
omaistehtävien, tutkimuksen, GIS/CAD/BIM-mallinnuksen ja paikkatietosovellusten asiantuntemusta. Ohjaus-
ryhmän puheenjohtajana toimii arkkitehti SAFA, TkT Leena Rossi. Ohjausryhmä kokoontuu arviolta 4 kertaa. 
Ohjausryhmä nimetään huhtikuun puoleen väliin mennessä. 
 
Hankkeessa hyödynnetään MAL-verkoston asiantuntijoiden (erityisesti case-kaupunkien Jyväskylä, Pori, Tam-
pere/Lahti) sekä Safan yhdyskuntasuunnittelun ja rakennussuunnittelun toimikuntien asiantuntemusta. Case-
kaupungit ilmoittavat yhteyshenkilönsä huhtikuun aikana. Toimikuntien kautta syntyy lisää kytkentöjä mm. 
Helsingin, Vantaan ja Kuopion kaupunkeihin, Kuntaliittoon, ELY-keskuksen tehtäviin, Aalto-yliopistoon, Tampe-
reen teknilliseen yliopistoon, Oulun yliopistoon sekä useampaan alan konsulttitoimistoon. 
 

http://www.ym.fi/kiradigi


 
Hankkeelle kilpailutetaan asiantuntijakoordinaattori (konsultti). Asiantuntijapalvelun hankinnasta ja tarjous-
pyynnön valmistelusta sekä muista tilaajavastuista vastaa Suomen arkkitehtiliitto SAFAn toimisto (ja siellä tut-
kimuskoordinaattori Heini Korpelainen).  
 
Konsultin tehtävät ovat 

 toimia hankkeen ohjausryhmän sihteerinä 

 laatia hankkeen tarkempi työsuunnitelma 

 kartoittaa ja raportoida sisältöteemoihin liittyvien muiden, käynnissä olevien kehityshankkeiden ti-
lanne 

 välittää tietoa Kira-Digi-hankkeen ja tämän hankkeen välillä 

 järjestää jokaiseen alateemaan liittyvä kutsutyöpaja/miniseminaari, jonka oleellisia resursseja ovat 
hankekehitys- ja viranomaistahojen asiantuntijuutta kokoavat Suomen arkkitehtiliitto SAFAn yhdys-
kuntasuunnittelun ja rakennussuunnittelun toimikunnat 

 järjestää yhteistyö case-kaupunkien kanssa (max 3 kpl) 

 kuratoida verkon kautta seurattava asiantuntijaseminaari marraskuussa 2017 

 laatia hankkeesta tiivis väli- ja loppukatsaus ja esitellä jompikumpi niistä erikseen sovittavalla tavalla 
MAL-verkoston ohjausryhmälle 

 
Hankkeen sisältöteemat tarkemmin 
 
Osuudessa 1) hahmotetaan meneillään olevien muiden digitalisaatiohankkeiden aihealue, tavoitteet ja sisältö 
sekä tunnistetaan tämän hankkeen näkökulmasta olennaisimmat seurattavat kokonaisuudet. Analyysi toimii 
myös alustavana sisältökartoituksena marraskuun 2017 seminaarin sisällön määrittelylle. 
 
Osuudessa 2) kartoitetaan toteutuneita aluesuunnitteluprosesseja suunnittelun käynnistymisestä asemakaa-
van valmistumiseen ja kuvataan prosessin tiedonhallintakäytäntöjä, aikatauluja, suunnittelumetodeja ja digita-
lisaation roolia niissä. Menetelmänä ovat dokumenttianalyysi ja tarvittavat täsmentävät työpajamuotoiset ryh-
mähaastattelut. Kohteet otetaan tarkasteluun ja ideoidaan niiden prosessi uusiksi parhaita mahdollisia käytän-
töjä ja esimerkiksi 3D-menetelmiä kuten kaupunkimallia soveltaen. 
 
Osuudessa 3) kuvataan toteutuneita viranomaistoiminnan asiakkaina toimivien hankekehityksen prosesseja ja 
vastaavasti näihin liittyviä viranomaistoiminnan prosesseja aikatauluineen ja tietovirtoineen. Näitä käytäntöjä 
analysoidaan kriittisesti digitalisaatiota hyödyntämismahdollisuudet tunnistaen. 
 
Osuudessa 4) luodaan yhteenveto alue- ja rakennussuunnittelun digitalisaation nykytilasta sekä täsmennetään 
digitalisaation myötä avautuvia kehitysmahdollisuuksista ympäristöohjauksessa. 
 
Hankkeen aikataulu, resurssit ja tuotokset 
 
Hankkeen toteutusaika on toukokuun alku – helmikuun loppu 2018. Välituloksia raportoidaan marraskuun lo-
pussa 2017 ns. Safan ammattipäivässä, joka on tällä kertaa avoin myös muille alan toimijoille. Hankkeen tilan-
nekatsaus ja väliohjaus suoritetaan MAL-verkoston kokouksessa alkusyksyllä 2017. Loppuraportti luovutetaan 
MAL-verkostolle maaliskuun 2018 alussa. 
 
Aikataulurunko 

Ohjausryhmän nimeäminen huhtikuu 2017  

Konsultin tarjouspyynnön valmistelu huhtikuu 2017 Hankkeen ohryn 1. kokous 

Konsultin valinta kesäkuu 2017  

Työ alkaa, konsultin työsuunnitelma elokuu 2017 Hankkeen ohryn 2. kokous 

Case-kohteiden valinta (mahdolliset Jkl, 
Lahti, Pori, Tampere, max 3kpl) 

toukokuu 2017  

Osuus 1, 2 ja 3 käynnistyvät, eteneminen 
konsultin työsuunnitelman mukaan 

syyskuu 2017  

Asiantuntijaseminaari marraskuu 2017 Hankkeen ohryn 3. kokous 

Osuus 1,2 ja 3 päättyvät tammikuu 2018  

Osuus 4, yhteenveto helmikuu 2018 Hankkeen ohryn 4. kokous 



 
Tulosten esittely MAl-verkoston ohrylle   

Loppuraportin luovutus maaliskuun alku 2018  

 
Hankkeen kustannusarvio on 40 000 euroa 
 

30 000 asiantuntijapalvelua 
3 000 (asiantuntijakoordinaattorin) matkakuluja yms työpajakuluja 
5 000 SAFAn panos toimikuntien työpanoksena ja loppuseminaarin järjestelykuluina 
2 000 case-kohteiden menetelmämallinnusten asiantuntijatuntijapalveluostot ja seminaarin asi-
antuntijapalkkiot 

 
Hankkeen rahoitus 
 

30 000 MAL-verkoston AIKO-rahoitus 
5 000 Suomen arkkitehtiliitto SAFAn panos 
5 000 Jyväskylän kaupunki 
 
Yhteensä 40 000 

 
Hankkeen tuotoksena syntyy 

 Raportti, joka sisältää hankkeen sisältöjen kuvauksen osuuksien 1-4  mukaisesti. 

 Striimattu asiantuntijaseminaari, jossa aihealuetta esitellään alue- ja rakennussuunnittelun ammattilai-
sille sekä muille sidosryhmille 

 
Hankkeen tuloksia voidaan edelleen hyödyntää alue- ja rakennussuunnittelun digitalisaation kehittämishank-
keiden lähtötietona. 


