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KIRA -DIGI
RAKENNETUN YMPÄRISTÖN DIGITALISAATIO -HANKE
Lähtökohta
Kaikki me ihmiset, yritykset ja organisaatiot toimimme päivittäin rakennetussa ympäristössä, se on kaiken toiminnan
alusta. Rakennettu ympäristö vastaa noin 75% kansallisvarallisuudesta. Rakentamisen investoinnit ovat Suomessa
kokonaisuudessaan noin 25 mrd. euroa vuodessa, ja sitä voidaan käsitellä suurimpana kansantalouden
investointieränä. Kiinteistö- ja rakentamistoiminnan arvo yltää tukipalveluineen vuositasolla arvioituna noin 60
miljardiin euroon ja toiminta työllistää noin viidennekseen maamme työllisestä työvoimasta. Rakennusalan tuottavuus
on pysytellyt viimeiset neljäkymmentä vuotta lähes ennallaan, kiinteistöalan tuottavuus on jopa laskenut. Samaan
aikaan useimmat muut teollisuuden alat ovat pystyneet kasvattamaan tuottavuutta 30-60%. Ne toimialat, jotka ovat
pystyneet hyödyntämään digitalisaatiota parhaiten, ovat parantaneet myös tuottavuuttaan eniten.

Kuva 1: Tuottavuuden kehittyminen eri toimialoilla vuosina 1975 – 2013.

Kiinteistö- ja rakennusalalla, niin infra- kuin talonrakennuspuolellakin, hyödynnetään aktiivisesti tietotekniikkaa ja
uusia suunnittelumetodeita. Viimeisen viiden vuoden aikana tietomallimallipohjainen suunnittelu on kasvanut
pilottihankkeista normaaliksi tavaksi tuottaa suunnittelutietoa. Suomi on toiminut tässä myös kansainvälisesti
suunnannäyttäjänä, mutta on nyt jäämässä muiden valtioiden kehityksestä jälkeen. Valitettavasti digitalisaatiota on
rakennettu ilman tukevia perustuksia. Digitaalisesta suunnittelu- ja ylläpitotiedon hallinnasta puuttuu vakiointia ja
avoimuutta. Tietoa ei myöskään osata aina käyttää, jolloin valtaosalla tuotetusta tiedosta on lyhyt elinkaari.
Saavutukseksi on jäänyt, edistyksellisistä järjestelmistä huolimatta, vain siirtyminen paperitulosteista sähköisiin
dokumentteihin.
Rakennetun ympäristön digitalisaatio –kärkihanke (KIRA-DIGI) kattaa koko rakennetun ympäristön yksittäisen
rakennusosan tasolta kiinteistön tai väylän kautta aina kaupunki-/aluetasolle sekä koko elinkaaren maankäytön,
suunnittelun, rakentamisen ja käytön aina kierrätykseen asti. KIRA-DIGI hanketta tukee vahvasti koko rakennetun
1
ympäristön yrityskenttä ja sen keihäänkärkenä KIRA-foorumin johtoryhmä (liite 2). KIRA-foorumin muodostaa
kolmetoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä
2
yhteistyötä. Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa erityisesti buildingSMART Finland .

1
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www.kirafoorumi.fi
www.buildingsmart.fi
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KIRA-DIGI kärkihankkeen tavoite
KIRA-DIGI kärkihankkeen tavoitteena on luoda ihmisten hyvinvoinnin, tuottavuuden ja investointien sekä uusien
liiketoiminta ekosysteemien kasvua. Tällainen kasvu on mahdollista vain hyödyntämällä digitalisaatiota kaiken
kattavasti. Meidän tulisikin jatkossa ymmärtää rakennettu ympäristö ja siihen liittyvä digitaalinen informaatio alustana
kaikelle toiminnalle.
KIRA-DIGI kärkihankkeen myötä syntyy kansallinen strategia sekä rinnalla sitä tukeva laidansäädäntö ja asetukset.

Kuva 2: KIRA-DIGI hanke kasvattaa investointeja sekä luo uutta liiketoimintaa

Hyvinä kansainvälisinä vertailukohtina KIRA-DIGI kärkihankkeelle voidaan pitää vastaavan kaltaisia valtakunnallisia
hankkeita esimerkiksi Iso-Britanniassa (“Industrial Strategy: Government and Industry in Partnership; Building
3
4
information modelling”) ja Ruotsissa (“Smart Built Environment, The Strategic Innovation Programme”) .
Nämä ohjelmat asettavat tavoitteet kustannusten, toimitusajan ja päästöjen alentamiselle ja viennin kasvulle sekä
tavoitteita sosiaalisesta ja kestävästä kehityksestä ja kilpailukyvystä.
Digitaalisuuden avulla saadaan merkittävä tuottavuusloikka rakennus- ja kiinteistöaloilla. Tämä tapahtuu erityisesti
tuottavuuden ja toimialan kasvuna sekä käyttäjille näkyvänä parempana laatuna vähempien virheiden ja pienentyvän
hukan muodossa. Lisäksi digitalisaatio tarjoaa alustan kokonaan uudelle kansainvälistyvälle liiketoiminnalle.
Parempi tuottavuus -tavoite toimialan koko ekosysteemissä 25 %. Välilliset vaikutukset rakennetussa ympäristössä
tapahtuvaan liiketoimintaan ovat vielä moninkertaiset.
Toimialan kasvu mahdollistuu luomalla kasvualusta uudenlaisen liiketoiminnan ekosysteemille, sekä hyödyntämällä
vahvasti esineiden Internetin (Internet of Things) rakennettuun ympäristöön tuomat mahdollisuudet.
Hukan vähentäminen materiaalitehokkuuden avulla niin rakentamisessa kuin ylläpidossakin tukee merkittävästi
ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä.
Vähemmän rakennusvirheitä luo entistä turvallisempaa ja terveellisempää rakennettua ympäristöä ja näkyy
käyttäjille parempana laatuna.

Kuva 3 KIRA-DIGI -hankkeen numeeriset tavoitteet

3
4

http://www.bimtaskgroup.org/
http://www.smartbuilt.se/in_english
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Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi
KIRA-DIGI kärkihankkeen asettamiin kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään luomalla Rakennetun ympäristön
digitalisaatiostrategia ja toimiva digitaalinen alusta.
Rakennetun ympäristön digitalisaatiostrategia luodaan yhteistyössä alan elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon
kanssa. Digitalisaatiostrategia tulee olla valmiina hankkeen ensimmäisen puolen vuoden aikana. Siinä määritellään
visio, tavoitteet, toimenpiteet ja vaikutusten mittaamisen määrittely ja pilotointi sekä kansainvälinen vertailu.
Digitaalinen alusta on se pohja, jolle kaikki toiminta voidaan rakentaa. Avoimen vakioidun tietoalustan määrittely
tukeutuu kansainvälisiin, osin jo valmisteilla oleviin standardeihin, joiden kehitystyöhön osallistutaan ja vaikutetaan.
Digitaaliseen alustaan liittyy ”Kansallisen palveluväylän” laajentaminen ja pilotointi toimialalle. Tämä kyseinen askel
on luonteeltaan hyvin ”Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman” (VM140:00/2013) kaltainen. Lisäksi
tulee määritellä vaadittavat ylläpitotoimet.
Rakennetun ympäristön digitalisaation toteuttamiseksi käynnistetään vuosittain erilaisia kokeiluluonteisia
osaprojekteja call-for-proposal menettelyllä. Nämä osaprojektit voivat vaihdella kestoltaan 6 - 24kk. Menettelyn
organisointi on kuvattu jäljempänä kappaleessa ”Keskeiset toimijat, roolit ja organisoituminen sekä rahoitusmalli”.
Osaprojektien rahoitus vaihtelee niiden luonteen mukaisesti. Esimerkkejä alustavista osaprojektiaihioista on esitetty
liitteessä 1, jotka on laadittu alan keskeisten toimijoiden buildingSMART Finland, Rakli ja RT toimesta. Digitalisaation
käyttökohteita ovat mm.:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Lupa- ja kaavoitusprosessien digitalisoiminen ja tehostaminen. Kaupunki- ja BIM-mallien laaja käyttöönotto ja
pilotointi.
Työmaiden materiaalivirran (logistiikka, toimitusketjut ja hukan minimointi) ja prosessien digitalisoiminen.
Ajantasainen tilannekuva liikenneväylien tilasta ja kunnosta, jossa inventoinnin ja korjausten optimoinnissa
hyödynnetään mallinnettua verkostoa, vakioitua kunnossapidon historiatietoa sekä uusia
mittausmenetelmiä.
Esivalmistuksen ja rakentamisen modularisoiminen ja niiden hallinnan tehostaminen digitaalisten
mallintamisvälineiden kautta.
Rekistereiden avaaminen kansalliseen palveluväylään, jolloin tietoja voidaan hyödyntää rakentamisessa sekä
infrarakenteiden ja kiinteistöjen huollossa ja kunnossapidossa. Tämä mahdollistaa myös lisäpalveluiden
tuottamisen asiakkaille ja käyttäjille rakennetussa ympäristössä.
Materiaalien, laitteiden ja varusteiden tuotetietojen tehostettu hallinta koko elinkaaren ajan.
Omaisuuden hallinta.

Kärkihankkeen aikana pyritään luomaan rahasto (ja mahdollinen kiihdyttämö), jonka avulla voidaan vauhdittaa
digitaalista rakennettua ympäristöä hyödyntävien uusien palveluiden syntyä.

Välitavoitteet ja vaikuttavuus
KIRA-DIGI -hankkeen tavoitteiden seuraamista varten luodaan johtoryhmä, joka seuraa kunkin strategisen askeleen
edistymistä. Välitavoitteet ja mittarit luodaan yhdessä. Hankkeen tilannekuva päivitetään vuosittain, jotta pystytään
kohdentamaan tarvittavat haut (call-for-proposal), niiden mitoitus ja teemoitus oikein.

Suhde ympäristöön ja muihin aloitteisiin
KIRA-DIGI -hanke linkittyy alalla käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin. KIRA-DIGI -hanke vahvistaa eri
instrumentteja mm. EU-tasolla, hallitusohjelman ja ministeriöiden hankkeita sekä useita muita toimialan ja
poikkitoimialaisia projekteja. Tiedon kulku varmistetaan vahvalla vuorovaikutuksella ja viestinnällä.

EU-tasolle
KIRA-DIGI -hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa otetaan vahvasti huomioon EU-tasoiset suositukset
yhteentoimivuudesta (European Interoperability Framework) ja standardiyhteistyö (CEN, ISO, bSI).

Hallitusohjelmaan ja ministeriöiden toimintaan
KIRA-DIGI -hankkeella vastataan pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman määrittelemään
”Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen” -kärkitavoitteeseen ja sen viiteen kärkihankkeeseen. Erityisen
tärkeänä liittymiskohtana nähdään Valtioneuvoston kanslian kokeilutoimisto. KIRA-DIGI liittyy vahvasti mm. YM, LVM,
TEM sekä MMM valmistelussa ja käynnissä oleviin hankkeisiin.
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Liittyminen muihin aloitteisiin (KIRA ja muilla aloilla)
KIRA-DIGI -hanke linkittyy useisiin käynnissä oleviin muihin kansallisiin aloitteisiin sekä tukee ja vahvistaa niitä (esim.
6Aika, Liikennelabra, Liikennekaari, Tekesin Fiksu Kaupunki, Kiertotalous, Digilen Internet of Things ja Cyber Trust, …).
Liittymäpintojen tunnistaminen ja vuorovaikutus on jatkuvaa koko hankkeen ajan.

Aikataulu
Alustavana arviona hankkeen kokonaisaikataulu on 3 vuotta (1.3.2016 – 28.2.2019).

Hankkeen volyymiarvio (kustannukset)
Hankkeen kokonaisvolyymiarvio on n.15M€/v eli yhteensä 45M€. Tarkempi vuosittainen volyymi tarkentuu Q1/2016
käytävien neuvottelujen aikana.

Organisoituminen ja rahoitusmalli
KIRA-DIGI -hanke on julkisen hallinnon ja rakennetun ympäristön toimijoiden yhteinen tahtotila ja ponnistus. Kuvassa
4 on esitetty alustava rahoitusmalli.

Kuva 4: Alustava ehdotus KIRA-DIGI -hankkeen rahoitusmallista

KIRA-DIGI -hankkeen toteuttamiseksi käynnistettävien osaprojektien osalta rooleja ja vastuita on hahmoteltu kuvassa
5. Kärkihankkeelle muodostetaan johtoryhmä ja operatiivinen työryhmä.

Kuva 5: Alustava ehdotus KIRA-DIGI hankkeen organisoinnista

LIITTEET
LIITE 1: Esimerkkejä KIRA-DIGI -hankkeen aiheista
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