
Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatio: BIM & GIS



Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatio. Miten tämän
perinteisen alan digitalisaatio käytännössä tapahtuu ja
mitä hyötyjä eri toimijat siitä saavat omaan
liiketoimintaansa? Tärkeitä kysymyksiä, joihin varmasti
jokainen alalla toimiva etsii vastauksia hakeakseen
digitalisaation tuomaa kilpailukykyä.

Yksi yleinen haaste, johon digitalisaatio vastaa, toimialasta
riippumatta, on tiedon saatavuus ja tiedonkulku.
Päätöksentekoon vaikuttavien ajantasaisten ja validien
tietojen pitäisi olla helposti kaikkien tietoa tarvitsevien
saatavilla. Tämä koskee myös koko kiinteistön elinkaarta;
elinkaaren aikana on valtava määrä eri toimijoita, joilla
jokaisella on useita eri järjestelmiä, joihin kiinteistöihin
liittyvät tiedot ja dokumentit on tallennettu. Kaiken tämän
tiedon hyödyntäminen yhdessä on tärkeää, jotta
kiinteistön arvo ja tuotot saadaan maksimoitua elinkaaren
jokaisessa vaiheessa.

Kiinteistöihin, ja erityisesti rakennuksiin, liittyvät tiedot
ovat usein BIMissä ja kiinteistön ympäröivän maailman
tiedot ovat GISissä. Mitä nämä kaksi lyhennettä ovat ja
miten niiden yhdistäminen tuo mitattavia hyötyjä
kiinteistö- ja rakennustoimialalle?

Lisätietoja paikkatiedon tuomista hyödyistä kiinteistön
elinkaaren alkuvaiheissa löydät edellisestä artikkelistani!

Kiinteistön elinkaari

http://go.esri.fi/acton/attachment/25817/f-008d/1/-/-/-/-/Paikkatieto kiinteist%C3%B6alan kulmakiven%C3%A4.pdf


Paikkatieto on tietoa, jossa on mukana joku tieto
sijainnista, kuten esimerkiksi kunnan nimi,
postinumero, osoite tai koordinaatit. Kaikki tieto,
jossa on tieto sijainnista, voidaan esittää kartalla
ja siten analysoida liiketoiminnan tarpeiden
mukaan.

Paikkatiedon hyödyntäminen mahdollistaa
tiedolla johtamisen, jolloin tehdyt
liiketoimintapäätökset perustuvat analysoituun ja
mallinnettuun tietoon.

Paikkatiedon avulla hallitaan koko
kiinteistön/rakennuksen elinkaaren aikaiset
tiedot raakamaasta rakennuksen poistoon asti.
Paikkatiedon avulla kiinteistön arvo ja tuotot
maksimoidaan kiinteistön elinkaaren eri
vaiheissa.

Lisätietoja: http://www.esri.fi/paikkatieto

GIS eli paikkatieto

http://www.esri.fi/paikkatieto


BIM eli building information model (rakennustietomalli) tai
building information management (rakennustiedon hallinta).
Rakennustietomalli sisältää rakennuksen koko elinkaareen
liittyvät tiedot digitaalisessa muodossa. Usein
rakennustietomalliksi mielletään kaksiulotteiset CAD-
piirustukset, mutta BIM on paljon muutakin.

BIM käsitetään myös ”Better Information Managementina” eli
parempana tiedon hallintana, jolloin kaikilla hankkeeseen
liittyvillä henkilöillä on pääsy hankkeen ajantasaisiin tietoihin.
Tällöin tiedon etsintään ei tarvitse käyttää aikaa, vaan voidaan
keskittyä päätöksen tekoon ja laadukkaaseen rakentamiseen.

Käsitettiin BIM-lyhenne miten tahansa, niin sen käytön
tavoitteena on laadukkaampi rakentaminen, kun tarkan
suunnitelutiedon avulla tehdään vähemmän virheitä.
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Hankekehitysvaihe

Suunnitteluvaihe

Rakennusvaihe

GIS & BIM: 
”it’s all about the data”

GIS ja BIM ovat molemmat hyvin datakeskeisiä; ilman validia
dataa kummastakaan ei ole todellista hyötyä liiketoiminnalle.
Lisäksi molempien tavoitteena on parempi tiedonhallinta
kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Yhdistämällä nämä kaksi saadaan aikaan portaali, jonka kautta
kaikki rakennushankkeeseen liittyvä tieto on saatavilla helposti.
Kaikki tieto luodaan kerran ja tietoa jatkojalostetaan hankkeen
edistymisen mukaan. Hankekehitys kerää projektin alkuvaiheessa
tarvittavat aineistot, joita hyödynnetään myös suunnittelu- ja
rakennusvaiheessa eri tarkoituksiin. Tällä tavoin saavutetaan
mitattavia hyötyjä, joita on kuvattu seuraavalla sivulla.



Case Crossrail

Elisabeth-hanke on Euroopan suurin infrahanke, jonka kokonaisarvo on 15 miljardia puntaa. Hanke
sisältää yli 40 km tunnelia Lontoon alla, 10 täysin uutta asemaa ja 30 kunnostettavaa asemaa.

Crossrail tekee projektin hallintaa varten fyysisestä olemassa olevasta ympäristöstä sekä suunnitelmien
mukaisesta tulevasta ympäristöstä digitaalisen kopion, jonka avulla Crossrail pystyy erittäin tarkasti
suunnittelemaan ja hallinnoimaan koko hanketta sekä sen yksittäisiä osia tehokkaasti. Digitaalinen
kopio sisältää sekä 2D- että 3D-näkymiä, jotka on koostettu mm. 2 miljoonasta CAD-piirroksesta ja 50
miljoonasta paikkatietokohteesta. Yhteensä hankkeeseen liittyvää dataa on tietovarastoissa yli 12 Tb.

Valtavasta datamassasta on tehty yksittäisiä näkymiä projektin eri vaiheiden tarpeiden mukaan.
Esimerkiksi hankekehittäjillä on omat selainpohjaiset sovelluksensa, suunnittelijoilla omat
työpöytäsovelluksensa ja kenttätyöntekijöillä omat mobiilisovelluksensa. Jokainen hankkeeseen
osallistuva henkilö pääsee näkemään juuri itselle tarpeelliset tiedot helposti, kun hankkeen kaikki
tiedot ovat keskitetysti samassa paikassa. Tietokannassa on todella kaikki hankkeeseen liittyvät tiedot;
sekä yksittäiset pienet osat (valaisimet, katkaisijat jne.) että laajemmat ”kokonaisuudet” (kuten
kaavapäätökset ja hankkeen kokonaisnäkymä). Tämä on ollut mahdollista vain, kun on yhdistetty sekä
”millintarkat” CAD-piirrokset että ”laajemman mittakaavan” paikkatietoaineistot.

Crossrailin toteamia hyötyjä ovat “simplicity”, “interoperability” ja “accessibility”. Lisäksi mitattuja
hyötyjä ovat mm. 5000 työtunnin säästöt tunneliporauksissa / vuosi sekä 75%:n työajan säästö
hankekehitysvaiheessa / vuosi.

Lisätietoja: https://resource.esriuk.com/crossrail/

https://resource.esriuk.com/crossrail/


Esri Finland Oy

Esri Finland Oy tarjoaa maailman johtavia paikkatietoratkaisuja sekä paikkatiedon 
hyödyntämisen asiantuntijapalveluja. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta 
ymmärtämään toimintaansa liittyvät maantieteelliset vaikutukset ja tekemään näiden pohjalta 
entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan avulla 
paikkatietoa voidaan löytää, käyttää, tuottaa ja jakaa visuaalisesti kartalla helposti 
ymmärrettävässä muodossa – missä, milloin ja millä laitteella tahansa. 

350 000 organisaatioasiakasta maailmanlaajuisesti luottaa Esrin tuotteisiin ja tuottaa niillä 
arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Esrin tuotteita käyttää yli 75 % Fortune 500 -listan 
yrityksistä sekä julkishallinto laajalti ympäri maailman. Suomessa kanssamme menestymässä 
ovat muun muassa Puolustusvoimat, Fingrid, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, 
Liikennevirasto, VR, Hangon Satama ja Vantaan kaupunki. 
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Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Tiia Palvimo
Solution manager
tiia.palvimo@esri.fi
040 718 6026
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