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Avullamme asiakkaat pystyvät 
ymmärtämään sijaintipohjaisten asioiden 
ja ilmiöiden vaikutukset toimintaansa ja 
tekemään entistä parempia tietoon 
perustuvia päätöksiä. 

Esrin ArcGIS-alustan avulla sijaintitietoa 
voidaan löytää, käyttää, tuottaa, 
analysoida ja jakaa visuaalisesti kartalla 
helposti ymmärrettävässä muodossa –
missä, milloin ja millä laitteella tahansa. 
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Digikaavoitus
Toiminnallinen viitekehys

Maanhankinta

Infran/tilain käyttö, ylläpito, korjaaminen

Kaavoitusohjelma

Kaavoitus

Palveluverkkosuunnittelu

Tontinluovutus

Hankesuunnittelu ja luvitus

Rakentaminen

Strateginen yleissuunnittelu

Lähde: Riku Siren, 

https://www.linkedin.com/pulse/kunta-elinvoima-ja-yhdyskunnan-rakentumisen-hallinta-osa-riku-siren/



Digikaupunki
Vantaan kaupungin vision kautta

maankäytön kokonaisuudistukseen kunnissa 



Digikaavoituksen muutosajureita

Liikkumisen,
palvelujen, 
elinkeinojen
muutos

Kaavoitus-
prosessien
hitaus, 
raskaus

Väestön ja 
väestön
käyttäytymisen
muutos

Digitalisaatio
ja teknologia-
vyöry

Nykymuotois-
ten kaavojen
puutteet

Yhteistyön
puute

Läpinäky-
mättömyys,
rajattu
osallistuminen

Kustannukset,
lisätuottotarve



Digitalisaatio kaavoituksessa

Elinkaari-
ajattelu

Toiminta-
mallin muutos

1959 
2000
?

Valmiutta, 
joustavuutta
jatkuvissa
muutoksissa

Parempaa
tilannekuvaa, 
elinvoimai-
sempia
kuntia

Operatiivinen
kaupunkimalli

Osallistamista,
vuorovaikutusta,
ymmärryttä-
mistä

3D/4D, AI, 
AR, IoT, MaaS,
Pilvi, sensori-
data, avoin
data…



Uusi yhtenäinen 
toimintatapa

• Digitaaliset prosessit ja operatiivinen kaupunkimalli  
muodostavat ratkaisun ytimen

• Tiedot niitä tarvitsevien henkilöiden käytettävissä
• Hankeohjelmointi
• Manuaalityö vähenee ja hallittavuus paranee
• Avoimuus ja yhteentoimivuus lisääntyy 
• Joustavuus muutostilanteissa mahdollistuu



Esrin kokonaisratkaisu

Digitaaliset prosessit

3D-kaupunkimalli ja hankeohjelmointi

Infra-

omaisuuden

hallinta

Lupa ja

valvonta

Kiinteistön-

muodostus

Maaomai-

suuden

hallinta

Maankäytön

suunnittelu 

Toiminnanohjaus Hankeyhteistyö

Taloushallinto Asianhallinta

Digitaaliset prosessit



3D-kaupunkimalli

• 3D digitaalinen malli todellisesta ja  
suunnitellusta ympäristöstä ja sen 
sisältämistä kohteista ja niiden 
sijainti- ja ominaisuustiedoista. 

• Yksi tietovarasto infraan, 
ympäristöön, maankäytön 
suunnitteluun, maaomaisuuteen ja 
hankkeisiin liittyvälle 
informaatiolle. 

• Kohteiden ominaisuustietojen ja 
niihin liittyvien prosessi-, 
dokumentti- ja sopimustietojen 
tarkastelu ja ylläpito 
kaupunkimallin kautta. 



Hankeohjelmointi

• Hankeohjelmoinnilla suunnitellaan 
ja hallitaan kaavoitus-, rakennus-, 
investointi- ja suunnitteluhankkeita

• Hankeohjelmoinnin kautta kunnan 
kaikista hankkeista on 
kokonaiskuva (tilannekuva)

• Kaikista hankkeista löytyy helposti 
tiedot aikatauluista, sisällöstä, ja 
kustannuksista. 



Maankäytön suunnittelu

• Kaavaprosessin 
kokonaisvaltainen hallinta.

• Järjestelmässä voidaan toteuttaa 
kaikki asema- ja 
yleiskaavoitukseen liittyvät 
työnkulut.

• Ratkaisu kattaa 
toiminnanohjauksen ohjaamat
digitaaliset kaavaprosessit ja 
niiden liitännäisprosessit, kuten 
rakennus- ja 
toimenpiderajoitusten hallinta. 













Muutosten tuulten puhaltaessa toiset rakentavat tuulensuojia ja 
tuuliesteitä - toiset tuulimyllyjä -Tuntematon



Ympäristöministeriön

näkemys 

lainuudistuksesta 

(Jaana Junnila, YM

@Maanmittauspäivät 

2018)



Yhteenveto
• Digikaavoitus on prosessien ja työnkulkujen digitalisointia ja parempien 

edellytysten luomista taloudelliselle toimeliaisuudelle

• Digitalisaatiota on myös kyky varautua, sopeutua ja sopeuttaa muutoksiin –
uudet teknologiat, integraatiot, hallintomalli, lainsäädäntö, ym.

• Operatiivinen kaupunkimalli, joustavat alusta ja prosessit mahdollistavat 
kaavajärjestelmän ja muut tulevaisuuden muutokset 

• Varaudu: 

- enemmällä ja paremmalla tiedolla ja sen ymmärtämisellä parempia päätöksiä 

- skaalautuvaan, ajantasaiseen, helposti uusittavaan sähköiseen kaavaan

- alati kiihtyvään muutokseen 

- tyytyväisempiin kuntalaisiin ja nopeampiin läpimenoaikoihin  ☺




