
Työohjelmaluonnos
Kaupunkisuunnittelun digitalisaatio ”3DGIS”



Työn kiteytys

Tavoitteena on muodostaa kiteytynyt tietopohja ja kehitysnäkemys 
digitalisaation tuomasta muutoksesta aluesuunnittelun ja rakentamisen 
toimialalla. Aihetta käsitellään case-esimerkkien avulla täydennysraken-
tamishankkeiden, uusaluesuunnittelun ja aluekehittämisen näkökulmista.

Työssä on neljä sisältöteemaa
1. Nykytilan kartoitus ja kuvaus
2. Digitalisaation tuoma muutos kaavoituksen tietovirtojen hallintaan.
3. Tietovirrat rakennushankkeen suunnittelu- ja lupaprosesseissa
4. Visio uuden sukupolven digitaalisesta rakentamisen ohjaamisesta

Hankkeessa hyödynnetään Safan yhdyskuntasuunnittelun ja rakennus-
suunnittelun toimikuntien asiantuntemusta, sekä MAL-yhteistyökaupunkien 
työhön osoittamia jäseniä.

Työtapana on aineistokoosteet, web-pohjaiset kyselyt, työpajat ja 
tulosseminaari. Projektin tulokset kootaan sille perustettavalle web-sivulle.



Työryhmä

Matti Tapaninen
arkkitehti SAFA 

Matti toimii Kaupunki-
arkkitehtuuri -yksikössä 
arkkitehtinä ja pääsuun-
nittelijana. Hänen erityisalaansa 
ovat rakennus- ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaat ja 
vaativat suunnittelukohteet. 
Hänellä on erittäin laaja 
kokemus arkkitehtisuun-
nittelutyöstä hyvin eri laajuisissa 
kohteissa. Matti on toiminut 
Suomen arkkitehtiliitossa 
Yhdyskuntasuunnittelun 
työryhmässä sekä AU –lehden 
säännöllisenä kolumnistina.

Teemu Jama
arkkitehti SAFA

Teemu toimii WSP:ssä
Kaupunkiarkkitehtuuri -yksikön 
päällikkönä, kaavoituksen 
asiantuntijana ja haastavien 
maankäyttö- ja kaupunkikehitys-
hankkeiden projektipäällikkönä. 
Hän tuntee yhdyskunta-
suunnittelun toimintaympäristöä 
laajalti ja hänellä on monipuo-
linen kokemus eri mittakaavan 
suunnittelutehtävistä ja 
kaavoituksen toimintakulttuurin 
kehittämisestä.

Tuija Pakkanen , 
Kaupunkianalyytikko FM

Tuija toimii Kaupunkiarkki-
tehtuurin yksikössä kaupunki-
analyytikkona. Pakkanen on 
taustaltaan maantieteilijä, ja 
hänen toimenkuvaansa kuuluvat 
muun muassa erilaiset 
paikkatieto- ja kaukokartoitus-
tehtävät, joiden avulla 
tietopohjainen suunnittelua ja 
päätöksentekoa voidaan toteuttaa 
kestävän ympäristön 
saavuttamiseksi. Pakkanen on 
työskennellyt Suomessa, Nepalissa 
ja Yhdysvalloissa.



Työvaiheet

TULOKSET

- Tarkka aikataulu
- Sovitut kokousajat
- Yhteyshenkilöt ja 

heidän vastuut

TULOKSET

- Työpajojen koosteet 
laadittuna sivustolle

TULOKSET

- Seminaariohjelma 
lähetettynä 

ilmoittautuneille
- Seminaarinaineisto

KUVAUS

Aloituskokous, jossa 
tarkennetaan työn 
tavoitteet ja aineistot, 
sekä määritettään 
CASE-kaupungit ja 
heidän 
yhteistyöhenkilöt.

KUVAUS

Pidetään kaksi 
ajatusjalostamoa 
kaupunkien case-
tapauksista
1. Parhaat käytännöt
2. Tulevaisuuden 
käytännöt

KUVAUS

Kootaan 
ajatusjalostamoiden ja 
haastatteluiden tulokset 
sekä valmistellaan 
seminaariaineisto

ELOKUU LOKAKUU MARRASKUU

OHJELMOINTI AJATUSPAJAT SEMINAARI

TULOKSET

- Visio kaupunki-
suunnittelun 

digitalisaatioon

KUVAUS

Viimeistellään 
projektisivusto ja 
määritetään tarpeelliset 
jatkotoimet.

JOULUKUU

VIESTINTÄ

TULOKSET

- Projektisivusto
- Analyysit sivustolla

- Kysely ja kutsut 
tilaisuuksiin

KUVAUS

Laaditaan 
projektisivusto. 

Tehdään 
dokumenttianalyysit ja 
valmistellaan 
haastattelukyselyt case-
kaupunkien 
yhteistyöhenkilöille 
sivustolle.

SYYKUU

BENCHMARKKAUS



Työmääräarviot

OHJELMOINTI BENCHMARK AJATUSPAJAT SEMINAARI VIESTINTÄ

Teemu Jama 10 25 25 15 15

Matti Tapaninen 10 25 25 15 15

Tuija Pakkanen 20 50 50 15 15

Työ hyödyntää innovatiivisia web-palveluja (projektisivusto, Typeform-
kyselyt, automatisoitu vastausten analysointi ja tulosten selkeä 
infograafinen viestintä) aineiston koonnissa ja viestinnässä. Tämä 
mahdollistaa asiantuntijatuntien käytön sisällön tuotantoon 
vahvemmin. Panostamme hyvin mietittyihin kysymyksiin sekä 
infograafiseen työpaja- ja seminaariaineistoon.

Kokonaistyömääräksi on arvioitu 330 työtuntia jakautuen seuraavasti.
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