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RAKENNETUN	  YMPÄRISTÖN	  OSUUS	  
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RAKENTAMINEN	  JA	  RAKENTAMISEN	  
TIEDONHALLINTA	  ON	  TEHOTONTA	  

	  
HUONO	  TIEDONHALLINTA	  AIHEUTTAA	  

LAATUONGELMIA	  
	  

RAKENNETUN	  YMPÄRISTÖN	  
TIETO-‐OMAISUUTTA	  EI	  PYSTYTÄ	  HYÖDYNTÄMÄÄN	  
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KOKONAISTUOTTAVUUS	  TOIMIALOITTAIN	  
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Lähde:	  Tilastokeskus,	  TuoCavuustutkimukset	  2014	  
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TYÖN	  TUOTTAVUUDEN	  PARANTAMINEN	  

”Koska	  työn	  tuo:avuuden	  kasvu	  syntyy	  teknologian	  kehityksestä	  ja	  koska	  
\eto-‐	  ja	  vies\ntäteknologia	  luo	  uusia	  tuo:eita	  ja	  toimintatapoja	  samalla	  
tavoin	  nyt	  kuin	  höyry-‐	  ja	  sähkövoima	  aikanaan,	  niin	  talouskasvun	  uudet	  
veturit	  ovat	  sellaisia	  toimialoja,	  jotka	  käy:ävät	  paljon	  tätä	  uu:a	  
teknologiaa.”	  

”Informaa\on	  hyödyntäminen	  on	  tuo:avuuden	  uusi	  kasvulähde	  samalla	  
tavoin	  kuin	  luonnon	  raaka-‐aineet	  olivat	  viime	  vuosisadalla.”	  
MaJ	  Pohjola,	  Helsingin	  kauppakorkeakoulu	  	  2007	  -‐	  Työn	  tuoCavuuden	  kehitys	  ja	  siihen	  vaikuCavat	  tekijät	  
	  
	  

”Standardoin\	  on	  yksi	  koulutukseen,	  tutkimukseen	  ja	  innovaa\oihin	  
lii:yvä	  tärkeä	  osa-‐alue,	  joka	  vaiku:aa	  tuo:avuuteen.”	  
Sinikka	  Hieta-‐Wilkman,	  SESKO	  2010	  

	  



FINLAND

JULKISEN	  RAHOITUKSEN	  MERKITYS	  JA	  STANDARDIT	  

”Julkinen	  tutkimus-‐	  ja	  kehitysrahoitus	  lisää	  suoraan	  uusien	  innova\ivisten	  
tuo:eiden	  myyn\ä	  2,7	  prosen\lla.	  Kun	  otetaan	  mukaan	  myös	  epäsuora	  
vaikutus	  (0,7	  %),	  on	  julkisen	  rahoituksen	  kokonaisvaikutus	  uusien	  
tuo:eiden	  myyn\in	  3,3	  prosenba.”	  
Mohnen	  &	  Garcia	  2006	  (Itävalta)	  

	  
Many	  authors	  point	  out	  that	  non-‐standardisa\on	  is	  one	  of	  the	  main	  
barriers	  of	  implementa\on	  of	  quality	  programmes	  in	  construc\on.	  
Karim,	  Marosszeky,	  &	  Kumaraswamy,	  2005;	  Nesan&Holt,	  1999	  
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UNITED	  KINGDOM	  

BIM = Building Information Model 
 Tietomalli, digitaalinen tapa hallita 
talorakennuksen ja infrarakenteiden 
suunnittelu- ja elinkaaritietoa 
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GERMANY	  

Reform	  Commission	  by	  Federal	  Minister	  of	  Construc0on	  (Peter	  Ramsauer):	  	  
representa0on	  from	  government,	  industry,	  and	  academia	  seek	  solu0ons	  to	  
cost	  and	  schedule	  overruns	  in	  large	  projects	  

	  

Federal	  Minister	  of	  Transport	  and	  Digital	  Infrastructure	  (Alexander	  Dobrindt)	  
sponsor	  of	  the	  Commission	  

	  

German	  BIM	  Task	  Group	  assembled	  (as	  part	  of	  Commission)	  to:	  
develop	  a	  BIM	  Strategy	  and	  delivery	  for	  Germany.	  
mandate	  BIM	  in	  Large	  Projects	  

	  
Bauen	  Digital	  starts	  2015	  



FINLAND

French	  Ministry	  of	  Dwellings	  and	  Territories	  announced	  a	  plan	  March	  
2014	  for	  500,000	  BIM-‐developed	  houses	  built	  by	  2017	  
	  

Former	  Minister	  Cécile	  Duflot	  launched	  the	  plan	  
	  

Then	  taken	  over	  by	  Minister	  Sylvia	  Pinel	  
	  

Minister	  Sylvia	  Pinel	  has	  now	  appointed	  Bertrand	  Delcambre	  ex	  
Chairman	  of	  CSTB	  to	  drive	  BIM	  policy	  for	  France	  
	  

BIM	  in	  use	  by	  major	  contractors	  and	  consultants	  for	  many	  years	  
	  

BIM	  iden0fied	  as	  crucial	  to	  major	  schemes	  such	  as	  Grand	  Paris	  
	  

MINnD	  project	  commenced	  2014	  to	  develop	  and	  explore	  open	  BIM	  
standards	  use	  on	  infrastructure	  projects	  www.minnd.fr	  	  	  

	  	  

FRANCE	  

20	  M€	  

20	  M€	  
FUNDING	  
SECURED	  
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RAKENNETUN	  YMPÄRISTÖN	  DIGITALISAATIO	  

RAKENNUSSEKTORIN	  LIIKETOIMINTAMALLEJA	  ON	  
UUDISTETTAVA	  AVOIMEEN	  DATAAN	  PERUSTUVILLA,	  

TIETOMALLIPOHJAISILLA	  TOTEUTUS-‐	  JA	  
YLLÄPITOMENETELMILLÄ	  

	  
KIINTEISTÖOMAISUUDEN	  ARVON	  SÄILYMINEN	  ON	  TAATTAVA	  

KEHITTÄMÄLLÄ	  DIGITAALINEN	  INFORMAATIO-‐OHJAUS	  
VALTAKUNNALLISEKSI	  TYÖKALUKSI	  
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TIEDON 
VASTAANOTTO, 

JAKAMINEN, 
SÄILYTYS 

KEHITTÄMISEN	  OSA-‐ALUEET	  
TYÖTAVAT 

PROSESSIT SISÄLTÖ 

BIM	  



FINLAND

KEHITYSYMPÄRISTÖT	  

SuunniCelu	  
Rakentaminen	  

KäyCö	  ja	  ylläpito	   Liiketoiminta-‐	  
mahdollisuudet	  

Kilpailukyky	  
Innovaa0ot	  
Tiedon	  säilytys	  
Asioiden	  internet	  
Kansainvälistyminen	  
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KEHITYSKUSTANNUKSET	  JA	  HYÖDYT	  

Hollannin	  mallin	  mukainen	  esimerkki:	  
Tietomallintamisen	  ja	  \edonhallinnan	  kehitys	  4	  miljoonaa	  €/vuosi	  
Suomen	  rakennetun	  ympäristön	  kokonaistuotanto	  n.	  30	  miljardia	  €/vuosi	  
	  
	  
	  
Laskennallinen	  tuo:avuuden	  nousu	  3,3%	   	  n.	  1	  miljardi	  €/vuosi	  
	  
Realis\nen	  hyötypoten\aali	  10%	   	  n.	  3	  miljardia	  €/vuosi	  
	  
Iso-‐Britannian	  mallin	  mukainen	  hyötypoten\aali	  33% 	  n.	  10	  miljardia	  €/vuosi	  
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KEHITTÄMISEN	  TAVOITTEET	  

Parannetaan	  rakentamisen	  laatua	  
	  

Parannetaan	  rakentamisen	  tuo:avuu:a	  
	  

Nostetaan	  rakennetun	  ympäristön	  arvoa	  
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buildingSMART	  Finland	  

	  
BuildingSMART	  Finland	  on	  Rakennus\etosää\ön	  alaisuudessa	  toimiva	  
puolueeton,	  suomalaisten	  kiinteistö-‐	  ja	  infra-‐alan	  omistajien	  ja	  
palveluntuo:ajien	  muodostama	  yhteistyöfoorumi.	  
	  
Mukana	  toiminnassa	  ovat	  omistajien	  lisäksi	  laajas\	  suunni:elijat,	  
urakoitsijat,	  ohjelmistotalot,	  yliopistot	  ja	  oppilaitokset	  sekä	  muut	  
rakennusalan	  yritykset.	  
	  
Toiminnan	  tavoi:eena	  on	  \eto-‐	  ja	  kaupunkimallinnuksen	  edistäminen	  
Suomessa.	  	  
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buildingSMART	  Finland	  organisaa\o	  

buildingSMART International 

bS Nordic 

bSF 
Infra 

bSF 
Kaupunki 

bSF 
Tilaajat 

bSF 
Talotekniikka 

bSF 
Ark & Rak 

bSF 
Koulutus 

buildingSMART Finland, yli 100 yritystä ja organisaatiota 

PJ 

Johtoryhmä 

Koord. 

Pohjoismainen 
yhteistyö 

Kansainvälinen 
vaikuttaminen 

Toimijoita kaikilta 
rakennetun 

ympäristön sektoreilta  
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www.buildingsmart.fi	  


