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Miten eteenpäin?



Hallitusohjelma:
“Luodaan rakennetun 
ympäristön 
valtakunnallinen 
digitaalinen rekisteri ja 
tietoalusta…”







MIKÄ ON KIRAHub (KIRA-InnoHub ry)? 
Olemme moniääninen ja läpinäkyvä KIRA-alan 
ekosysteemi ja vauhditamme toiminnallamme 
rakennetun ympäristön kestävää (taloudellisesti, 
ekologisesti & inhimillisesti) digitalisaatiota. 
Visionamme on tehdä Suomesta rakennetun ympäristön 
kestävän digitalisaation edelläkävijä.

KIRA-InnoHub ry on uunituore KIRA-alan yleishyödyllinen yhdistys, joka jatkaa 
hallituksen kärkihanke KIRA-digin viitoittamalla tiellä rakennetun ympäristön kestävän 
digitalisaation vauhdittajana. Yhdistystä siemenrahoittaa 13 KIRA-alan toimialajärjestöä. 



Strategiset painopisteet
 



Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja

#innovaatiot
teemu@kirahub.org 

Vappu Id
Yhteisömanageri

#verkostot  
vappu@kirahub.org 

Sami Lankiniemi
Kumppanuusmanageri

#ekosysteemi
sami@kirahub.org  

 

Timanttinen tiimi
 



Avoin kohtaamispaikka
   aukeaa loppuvuodesta!
 



?
Oscar Emma Jussi KIRA









KIRA-alan robotiikka-ohjelma valmisteilla,
                                                           - stay tuned!
 





#uusiMRL   #uusiHallitusOhjelma   #RYYTI



 www.kirahub.org Tule osaksi ekosysteemiä, jaa 
visiosi ja vaikuta verkoston 
tulevaisuuteen!



www.kirahub.org



Palveluverkkosuunnittelu – DigiPave
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Juha Romppanen, suunnittelujohtaja



Palveluverkkosuunnittelu - DigiPave

Mihin etsittiin ratkaisua?
Palveluverkkosuunnittelun keskeinen haaste on, että

• tietoa julkaistaan projektiluontoisesti staattisina raportteina
• tietoa palveluverkon eri osa-alueista syntyy paljon
• tietoa on hajallaan ja tietojen keskinäiset riippuvuussuhteet jäävät 

usein puutteellisiksi ja hahmottumattomiksi. 
• tietoja on vaikea yhdistellä
• kalliita verkostopäätöksiä tehdään usein ilman havainnollista 

kokonaiskuvaa keskeisistä seurattavista tunnusluvuista ja niiden 
kehityksestä. 

• kokonaiskuva tilojen ja toisaalta palvelutarpeiden nykytilasta on 
riittämätön 

• päätösten puuttuminen kuntien palveluverkoista muodostavat 
kuntatalouden näkökulmasta kestämättömän tilanteen.



Palveluverkkosuunnittelu - DigiPave

Tavoitteena lisää avoimuutta ja tehokkuutta!

• muuttaa projektiluontoiset staattiset verkostotarkastelut ennakoivaksi 
prosessiksi 

• edistää tiedolla johtamista sekä strategista päätöksentekoa 
kuntaorganisaatioissa. 

• Dynaamisen palveluverkkosuunnittelusovelluksen avulla saadaan 
analysoitua ja monipuolista tietoa lähes reaaliaikaisesti palveluverkon 
tilasta.

• edistää rakennetusta omaisuudesta huolehtimista
• tehostaa verkostovaikuttavuuden tarkastelua eri näkökulmista. 

Hyödyt näkyvät parempina palveluina, verkoston 
resurssitehokkuutena, tilojen käytettävyyden paranemisena sekä 
taloudellisten resurssien parempana kohdentamisena. 







Palveluverkkosuunnittelu - DigiPave

Mitä hyötyä?

• Kokeilun ensisijaisia hyötyjiä ovat palveluverkkosuunnittelusta vastaavat 
toimijat kasvun ja oppimisen palvelualueella, Tilakeskuksella sekä 
kaupunkisuunnittelupalveluissa. 

• Jatkossa tuloksista hyötyvät muut viranhaltijat, poliittiset päätöksentekijät ja 
luottamushenkilöt sekä läpinäkyvän palveluverkkotiedon myötä 
myös kuntalaiset.

• Hyödyt näkyvät parempina palveluina, verkoston resurssitehokkuutena, 
tilojen käytettävyyden paranemisena sekä taloudellisten resurssien 
parempana kohdentamisena.

• Kaupunkisuunnittelussa on mahdollista kehittää kaupunkirakenteen ja 
maankäytön suunnittelua, jonka keskeisinä osina ovat mm. palveluverkostot 
ja palvelutarpeiden ennustaminen.

• Kokeiluhankkeessa tähdättiin Kuopiossa pilotoitavan toimintamallin 
monistettavuuteen ja tulosten hyödyntämiseen kaikissa Suomen kunnissa.



Maankäytön digitalisaatio
Tampereella

Maankäytön digitalisaatio
Tampereella
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MAD-
projekti
MAD-

projekti

Erilaisia digitointi- ja
digitalisointiprojekteja tai
kehittämistoimenpiteitä

MAD-projekti (eli maankäytön
kokonaisprosessin digitalisaatio); sisältää
useampia osaprojekteja.

DIGITALISAATIO
JA DIGIHYÖDYT
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Laserkeilausaineistojen tiedon virtaus? Kuva: Marja Uusivuori ©Tampereen kaupunki, 2019.

Ilmakuvakoonti päivittyy jatkuvasti dronekuvausten avulla. © Tampereen kaupunki, 2019.

Nykytilanne

Paljon toimivaa ja fiksua – hyviä prosesseja,
teknologian hyödyntämistä, toimivaa datan ylläpitoa
(ym.)…

…toisaalta sekä prosesseissa, teknologian
hyödyntämisessä, datan ylläpidossa, sujuvan
tiedon virtaamisen varmistamisessa ja
monessa muussa on vielä paljon kehitettävää.



Prosessit
Toimintatavat ja johtaminen
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80 %
Teknologia (työkalut)20 %



• Prosessien kehittämisen ja järjestelmävaihdoksen
myötä mm.
o mobiiliylläpito maastosta mahdollista
o venepaikkojen vuokraus + maksaminen nettiin
o (tietyn) datan tuplaylläpidosta luopuminen

• Vaikutusarvio
o arvioitu säästö n. 137 000 euroa/vuosi, alk.

2020
o myös laadullisia vaikutuksia (näkökulmasta

riippuen plus/miinus)
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Infraomaisuuden hallinta ja pohjakarttojen ylläpito

Esimerkki 1.

Kuvakaappaukset uudesta infraomaisuuden hallintajärjestelmästä; mobiililiittymä ja aineiston
ylläpitäjien selainnäkymä.  © Tampereen kaupunki, 2019.
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• Yksikössä tehtävien, eri vaiheissa prosessia
olevien toimitusten (ym)
o ohjaus ja hallinta
o näkyväksi ja seurattavaksi tekeminen
o rutiininomaisten tehtävien automatisointi

soveltuvin osin

• Yksikössä on jo tehty hyvää prosessikehittämistä:
keskimääräinen kiinteistötoimituksen
läpimenoaika ennen n. 3kk, nyt n. 2-3vkoa
o toteutunut laskennallinen säästö n. 210 000

€ / vuosi
• Ei vielä vaikutusarviota jatkokehittämisen osalta
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Kuva: Marja Uusivuori © Tampereen kaupunki, 2019.

Kiinteistönmuodostuksen prosessi ja välineet
Esimerkki 2.
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o hallinta ja ohjaus
(yksittäiset + kokonaisuus)

o suunnittelu ja resursointi
o näkyväksi ja seurattavaksi

tekeminen
o rutiininomaisten tehtävien

automatisointi soveltuvin
osin

• Ei vielä vaikutusarviota

• Ratkaisu ei ”perinteinen”
projektinhallintatyökalu,
vaan…?
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Hankkeiden ja hankekokonaisuuden hallinta
Esimerkki 3.

• Usean yksikön työpanosta edellyttävien suunnittelu- ja rakennuttamishankkeiden
aikataulujen, riippuvuuksien ja henkilöresurssien osalta

Esimerkkiversio asemakaavoituksen töiden ja aikataulujen organisointiin käytetystä massiivisesta
excel-tiedostosta. © Tampereen kaupunki, 2019.
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• Tampereen voimakkaan kasvun työllistämä perusprosessi + kaupungin
taloustilanne vs. kehittämisen edellyttämät panostukset

• Digitalisaation konkretisointi!

• Yhteinen kieli

• Osaamisen heterogeenisyys

• ”Suljetut purkit” vs. tiedon virtaus

• Kokonaisarkkitehtuurin hallinta
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Ajankohtaisia haasteita

Kuva: Altphotos.com, lisenssi CC0 1.0

Marja Uusivuori 12.9.2019



Kiitos!

Kuulemme mielellämme muiden kuntien maankäytön digitalisaatiota koskevista suunnitelmista,

käynnissä olevasta kehittämisestä, tuloksista ja havainnoista.

Ota siis yhteyttä ja kerro, kysy, kommentoi ja verkostoidu!

Marja Uusivuori, projektipäällikkö

Maankäytön prosessien digitalisaatio (MAD)-projekti

marja.uusivuori@tampere.fi


