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• Maanteiden suunnittelussa tietomallinnus on hyvässä 
vauhdissa. Mutta muut suunnitelma-aineistot tehdään 
painotuotteiksi tai pdf-muotoon.  

• Maanteiden vaiheittainen suunnitteluprosessi tuottaa 
runsaasti monille sidosryhmille tärkeää aineistoa. 
• Mutta liikkuuko tieto tehokkaasti?

• Maanteiden suunnitelmat ja niihin kohdistuvat tarpeet 
ovat kuitenkin hyvin erilaisia. 

Voisivatko suunnitteluaineistot muuttaa muotoaan 
tulevaisuudessa??
Mitä eri käyttäjät oikeastaan haluavat maanteiden 
suunnitelmilta? 
Mitä pitäisi tavoitella ja miten?

Lähtökohdat



• Selvitettiin maanteiden suunnitteluprosessin 
toimijoiden tarpeita suunnitelmien 
digitalisaatiolle.  

• Näkökulmana erityisesti tiedonhallinta ja 
-tuottaminen sekä vuorovaikutus.  

• Asiakasnäkökulma keskeinen: 
• Nykytilanteen ja tarpeiden analyysin 

päämenetelmänä käyttäjien 
ryhmähaastattelut.

• Tulevaisuutta hahmoteltiin työpajoissa.
• Lopputuloksena muodostettiin 

kehittämispolku digitaaliselle suunnitelmalle. 
• Esiselvitys valmistui loppuvuodesta 2017. 

Esiselvitys suunnitteluprosessin
digitalisoinnista



Tulevaisuus – muutamia nostoja

Kaiken suunnittelutiedon tulisi virrata 
paikkatietona läpi 

suunnitteluprosessin.

Reaaliaikaiset rajapinnat 
tiedonvaihtoon.

Kuka tarttuu ensimmäisenä lisätyn 
todellisuuden mahdollisuuksiin?

Tietomalleista kaikki hyöty irti.
Tietomallinnusta vuorovaikutukseen.

Karttakäyttöliittymiä enemmän. 
Käytettävyys on avainsana. 

Mallien yhteensovittaminen ja 
standardointi. 

Ihmiskontakti on vaalimisen arvoinen 
asia.

Vuorovaikutuksesta monikanavaista.  

Kaiken suunnittelutiedon tulisi virrata 
paikkatietona läpi suunnitteluprosessin.

Reaaliaikaiset rajapinnat tiedonvaihtoon.

Vuorovaikutuksen monikanavaisuus on 
nykypäivää.

Karttakäyttöliittymiä tarvitaan. 
Käytettävyys on avainsana.

Kuka tarttuu lisätyn todellisuuden 
mahdollisuuksiin?

Tietomalleista kaikki hyöty irti.

Enemmän julkista ja avointa tietoa.

Valtionhallinnon ja aluehallinnon uudistus,
Uhka tiedonvaihdolle  vai mahdollisuus 

digitaalisille käytännöille?

Mallien yhteensovittaminen ja 
standardointi on varmistettava.  

Osalliset on tunnistettava ja osallistettava
ajoissa.

Tietomallinnusta vuorovaikutukseen.

Mobiili on hyvä lisä.

Ihmiskontakti on vaalimisen arvoinen asia.



Suunnitteluprosessin digitalisaation 
tulevaisuus – yhteenvetoa

• Digitaalisuus tärkeä asia, paljon toiveita. 
• Suunnitteluprosessin digitalisointi on…

• toimintatapojen muutosta
• määriteltäviä ja sovittavia asioita(esim. arkistointi) 
• toimintajärjestelmien kehittämistä. 

• Käynnissä jo kehityshankkeita, joista keskeisimpiä suunnitelma- ja toteumatietovarasto sekä kansallinen 
palveluarkkitehtuuri. 

• Keskeisin hyöty tiedonhallinnan kehittämisestä, digitalisaatio tuo runsaasti mahdollisuuksia. 
• Vuorovaikutuksesssa osallistumismahdollisuuksia nykyistä monipuolisemmin. 
• Unelmissa korostui myös eri viranomaisten palveluiden keskittäminen yhteen tiedonjakamisen kanavaan.

• Palvelusta on luotava niin hyvä, että se houkuttelee ottamaan palvelun omakseen. Tiedonvaihto
• Käytettävyys on tärkeä näkökulma ja jatkossakin palvelumuotoilu on pidettävä mukana. 

Kuka tarttuu ensimmäisenä lisätyn todellisuuden mahdollisuuksiin?

Tietomalleista kaikki hyöty irti.
Tietomallinnusta vuorovaikutukseen.

Digitaalisuus on 
työväline eikä 
itsetarkoitus. 
Muutos vie aikaa.  



Tavoitetilan visio
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 Suunnitteluprosessin digitalisaatio lyhentää kestoa ja 
vähentää kustannuksia koko elinkaaren ajalla.

 Suunnittelu pohjautuu laadukkaisiin ja ajantasaisiin 
digitaalisiin tietoihin.

 Suunnittelun aikana tuotettu tieto on helposti 
käytettävissä julkisista tietovarastoista infran 
elinkaaren aikana.

 Joustava ja monikanavainen vuorovaikutus on 
luonteva osa digitaalista suunnittelua ja 
suunnitelmaa.

 Hallinnolliset menettelyt hyödyntävät 
tarkoituksenmukaisesti digitaalista aineistoa ja 
prosesseja. 



Tiedon hallinta ja tuottaminen tavoitetilassa
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• Tiedonhallinta on kokonaisuus, jossa oikea tieto on
käytettävissä oikeaan aikaan oikealla tavalla.

• Ajallinen ulottuvuus ”pysyvä säilyttäminen” on ratkaistava,
Suunnittelua tehdään tietyssä ajan hetkessä senhetkisiin
lähtötietoihin ja selvityksiin pohjautuen

• Ratkaisuja haetaan alkaneessa tiestötietojärjestelmä ja -
palvelut –hankkeessa

• Digitaalisen suunnitteluprosessin tietokomponentteja:
• inframallit (BIM),
• paikkatiedot (GIS, esim. ympäristötiedot)
• metatiedot
• tekstimuotoinen tieto
• dokumentit (esim. kokouspöytäkirjat).

• Hyödynnettävä parhaita käytännöt.
• Avointen standardien käyttö olennaista.



Tulevaisuuden digitalinen 
suunnitteluprosessi

Antti Asukkaan 
käyttäjätarina 1/2
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Tulevaisuuden digitalinen suunnitteluprosessi
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Miten tavoitetilaan edetään? 

Kehittämispolku
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