
 
 

 

Esitys tulevan hallitusohjelman toimintasuunnitelman osaksi ja tietopohjaksi  

Rakennetun omaisuuden digitalisointi  
Rakennetulla omaisuudella tarkoitetaan kaikkia maanpäällisiä ja alaisia rakennuksia, teitä, väyliä sekä yhteiskuntaa 

palvelevia teknisiä järjestelmiä kuten sähkö-, tietoliikenne-, vesi- ja viemäriverkostoja. 

Digitalisoituminen ja tietomallien tehokas hyödyntäminen parantaisi rakennusalan tehokkuutta, mutta se edellyttää 

kansallista sitoutumista ja tukea asian edistämiselle. 

Yhteiskunnallinen tausta ja ongelma 
Rakennettu omaisuus muodostaa 20 % bruttokansantuotteesta ja 74 % kansallisvarallisuudesta. Tämän omaisuuden tila 

on kuitenkin huonontunut jo viisi vuotta peräkkäin (ROTI 2015). 

Viimeisen neljän vuosikymmenen aikana rakentamisen tuottavuus ei ole juuri parantunut ja kiinteistönpidon tuottavuus 

on jopa laskenut. Samaan aikaan niillä toimialoilla, joilla on aktiivisesti hyödynnetty uusia teknologioita ja digitalisaation 

mahdollisuuksia, tuottavuus on kohentunut jopa 70 %. 

Rakennetun ympäristön tieto-omaisuuden merkitys kaupunkien ja kiinteistöjen elinkaarelle on tiedostettu, mutta 

riittävän kattavien standardien puuttuessa tiedon hallinnan käytännöt ovat hajanaisia ja tehottomia. 

Parempaa laatua, uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja työpaikkoja, hyötypotentiaali Suomelle   
 Uudet tietotekniset mahdollisuudet ja erityisesti kolmiulotteiseen, tietomallipohjaiseen suunnitteluteknologiaan 

siirtyminen ovat muuttamassa koko rakentamisen prosessia. Tietomallintamisen saralla Suomella on 

kansainvälisesti tunnustettu pioneeriasema, mutta valtiollisen panostuksen puuttuessa alan kehitys on vaarassa 

jäädä ”amatöörien puuhasteluksi”. 

 Hallitun digitalisoinnin avulla rakennusalan tehokkuutta voitaisiin parantaa jopa kymmenillä prosenteilla. 

Esimerkiksi Iso-Britanniassa tämä tavoite vuosille 2009-2025 on 33 %, josta ensimmäisen viiden vuoden aikana on 

saavutettu yli puolet. Suomessa jo 10 % parannus tarkoittaisi noin 3 miljardin euron kustannussäästöä vuodessa. 

 Digitalisoinnin avulla luodaan rakentamisen toimialalle kokonaan uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia, 

joilla parannetaan koko alan kilpailukykyä ja luodaan uusia työpaikkoja. 

Kansallisen edun turvaaminen on kansainvälinen kilpailuvaltti 
 Yhteiskunnallinen tavoite tulisi olla yhteinen tiedonhallintamalli, johon koko rakennus- ja kiinteistösektori voisi 

tukeutua. 

 Julkisen hallinnon alaisen kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen tulisi varmistaa asettamalla tietomallintaminen 

pakolliseksi suunnittelu- ja kiinteistönhallintamenetelmäksi.   

 Tietomallien tehokas hyödyntäminen edellyttää kansallista sitoutumista ja tukea asian edistämiselle. Monissa 

Euroopan maissa tähän on jo herätty ja rakennetun ympäristön digitalisoinnin yhtenäistämiselle on taattu 

miljoonaluokan kansallinen rahoitus mm. Iso-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Tanskassa. 

 Kansallisella tasolla organisoidun digitalisaation avulla Suomi ja suomalainen rakennusala ottaa kansainvälisen 

johtajuuden rakennetun omaisuuden tuottavuudessa ja hallinnassa. 
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buildingSMART Finland 

 
BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan 

omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti 

suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan 

tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa. 
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