
KEHTO-foorumi 18.3.2021: 
Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen teknisissä 
palveluissa

Henry Westlin
Sari Paalijärvi



MATTI – tiedon ja 
toiminnan hallinta 
tehostuu
• Hanke ja käyttöönotot

• Toiminnanohjaus infran suunnittelussa
• Kaupunkimallin edut ja elinkaarimalli

• Toiminnanohjaus ja hankeyhteistyö

• Tiedolla johtaminen
• Dynaamiset tilannekuvat haltuun



MATTI-hanke ja 
käyttöönotot



Hankintaprojekti
Suunnittelu-, kartta- ja rekisterijärjestelmän kilpailutus 
• Tietohallinnon vaatimuksesta, taustalla hankintalain 
vaatimukset 
• Tavoiteltiin selkeyttä ja yhden päävastuullisen 
toimittajan ratkaisua 
• Tärkeimmät vanhat perusjärjestelmät 
• Bentley MicroStation (kilpailutettu 1986) 
• CGI Facta (PTRJ-sopimus 1982) 
Valmistelut aloitettiin 2014 
• Kilpailullinen neuvottelumenettely 2015 (tavoitteiden 
täsmennys) 
• Hankintapäätös 5/2016 
• Hankintasopimus 1.7.2016 (4 vuotta + optiot 1+1) 
• Käyttöönottohanke alkoi 1.9.2016 (määrittely, pilotti, J1, 
J2 ja J3) 
• Hanke päättyi 17.8.2020



Esri-ryhmittymä (Esri ja M-Files, alihankkijat Civilpoint, Nebula ja Kosila)

Esri-
sovellukset

ArcGis
paikkatieto-

alusta ja 
räätälöidyt 
sovellukset

Civilpoint-
sovellukset

Novapoint
infran 

suunnittelun 
sovellukset

M-Files-
sovellukset

(Kosila)

Toiminnanohjaus
Projektipankki
Käyttöarkisto

Nebula-
palvelut

Käyttöpalvelut
(palvelinkeskus)

Toimittajat ja tuotteet

500 lisenssiä 600 lisenssiä 20-30 
lisenssiä



Hankkeen tärkeimmät rajaukset

Rajaus Miten hoidetaan?

Sähköisen asioinnin ratkaisu kuntalaisten asiointiin Osa Matin jatkoprojektia 2020-2021, aloitettu

Asiahallinnan ja pysyväisarkistoinnin ratkaisu Hoidetaan kaupungin ASTA-asianhallintajärjestelmässä

Maaomaisuuden kirjanpidon ratkaisu Osa jatkoprojektia, valmis 3/2021

Kaupungin toimitilahallinnan ratkaisu KIHA-kiinteistöhallinnan järjestelmä, jatkoprojektissa 
kehitetään integraatiota

Tiedon jakelu- ja esittämisratkaisu (Louhi-palvelut, 
kartta.vantaa.fi)

Säilyy, MattiDataServer-integraatio

Lupapisteen palvelut (lupapiste.fi) Kehitetään Matin rinnalla, integraatiot

Väestötietojen hallinta ja jakelu Factan väestöosan käyttö jatkuu, integraatio

Integraatioalusta Vantaan projektina toteutettu VAPA-järjestelmä 
liittyen väestö- ja yritystietoihin, integraatiota 
kehitetään



MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN HALLINTA (OHJELMOINTI)

Maaomaisuuden hankinta
Maaomaisuuden luovutus

Lupien käsittely

Yleiskaavoitus
Asemakaavoitus

SuunnitteluMaankäytön
painopisteet

Yleissuunnittelu
Geotekniikka

Rakentaminen Kunnossapito

JULKISEN KAUPUNKITILAN TOTEUTTAMINEN

Valvonta

LUPA- JA VALVONTATOIMINTA

Maankäyttösopimuksien laadinta
Kiinteistönmuodostus

MAAOMAISUUDEN HALLINTA

Johtotiedon ylläpito Kaupunkimallin päivitys Merkintämittaukset

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

KAUPUNKIMALLIN HALLINTA

Ohjaus Ympäristön-
suojelu

Ympäristövalvonta ja 
-haittojen ehkäisy

YMPÄRISTÖASIAT

MATTI-
prosessit

+ 
Kiinteistöhallinnan 
tiedot (10 v 
investointiohjelma, 
työohjelmat



Vantaa, maankäytön digitalisoinnin 
rohkea edelläkävijä

Kattavuus
Asema- ja yleiskaavoitus 

Kaupunkitilan suunnittelu, 
rakentaminen ja kunnossapito

Luvat ja valvonta

Kaupunkimallin ja 
maaomaisuuden hallinta

Uudet työtavat
Uuden tietojärjestelmän rinnalla 
kehitämme itse uusia digitaalisia 
työskentelytapoja. 

Läpinäkyvät prosessit kytkeytyvät 
toisiinsa.

Tietoja ylläpidetään vain yhdessä 
paikassa.

Rutiinit on automatisoitu.

Paikkatieto
Toiminnanohjausjärjestelmä 
kytketään paikkatietoon 
ensimmäistä kertaa maailmassa.

Tietomallipohjainen elinkaaren 
hallinta.

MATTI – Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä



Toiminnanohjaus 
infran 
suunnittelussa



MATTI-kaupunkimallin edut

• Toteutamme toimialan yhteistä tietomallia (vrt. reaalimaailman 
digitaalinen kaksonen)

• Hankkeilla ja prosesseilla geometriat

• Paikkatietokohteilla on sijainti joko suoraan tai suhteen avulla 
toisen kohteen kautta

• Suunnittelijalla on aina tarvittavat aineistot valmiina

• Prosessien ja kohteiden metatietojen oikeellisuus ehdottoman 
tärkeää





Elinkaaren hallinta MATTI-järjestelmässä – Investointihanke 
kokoavana kaavoituksesta kunnossapitoon

• Hankkeella on elinkaari, 
jonka "työnkulku" 
muodostuu muiden 
hankkeiden olotiloista

• Kaavoitus
• Yleissuunnittelu
• Hallinnollinen suunnittelu
• Rakentamissuunnittelu
• Rakentaminen

Investointihanke

Kaavahanke Yleissuun-
nittelu

Hallinnollinen 
suunnittelu

Rakentamis-
suunnittelu

Rakenta-
minen

Valmis 
Kunnossapito



Toiminnanohjaus ja hankeyhteistyö

Toiminnanohjauksessa prosessien hallinta.
Toiminnanohjauksella yhteys asiakirjahallintaan, päätöksentekoon ja sähköiseen 
pysyväisarkistoon (ASTA).
Asiakirjat, dokumentit ja tehtävänannot samassa paikassa.

Hankeyhteistyöllä tarkoitetaan Vantaan MATTI-yhteistyövälineitä ulkopuolisille osallistujille 
prosessin aikana.

Työskentely ja yhteistyö MATTI-toimintamallin mukaista
• Tiedostojen ja aineistojen jakaminen ja vastaanottaminen yhteisellä alustalla
• Tietojen tuottaminen vain kerran, ei kopiointia – tiedon laatu paranee.
• Tiedon hallinnassa versiointi, joten historiatieto säilyy.



 Hanketiedoista geometria

Tilannekuvista nähdään esim. hankkeen vaihe ja onko hanke 
aikataulussa

 Suunnitteluprosessit eri vaiheineen on rakennettu valmiiksi M-
filesissa toiminnanohjausta varten.

M-filesiin voi prosessin toimenpiteiden alle tallentaa dokumentteja.

Prosessilta yhteys asiakirjahallintaan (ASTA)

 Projektin avulla tehdään hankeyhteistyötä konsulttien ja 
ulkoisten toimijoiden kanssa.



Hankeyhteistyö –yhteinen alusta 
ulkoisten käyttäjien kanssa

 Tiedostojen ja aineistojen jakaminen ja vastaanottaminen yhteisellä alustalla (Vantaan sisäiset käyttäjät ja 
ulkoiset käyttäjät)

Vantaa-käyttäjät operoivat pääosin vain Toiminnanohjauksessa
• Projektoinnin kautta muutokset replikoituvat varastojen välillä
• Ulkoinen käyttäjä toimii Hankeyhteistyön puolella

• Sovellus toimii selaimen tai asennetun desktop-version kautta

• Käyttäjiä hallinnoidaan suoraan Toiminnanohjauksesta  Esim. projektipäälliköt voivat itse antaa 
käyttöoikeuksia omille projekteilleen

• Hankeyhteistyöstä integraatio Trimble connectiin (Rakentamisen aikainen projektipankki)







MATTI –
dynaamiset 
tilannekuvat haltuun









Kiitos!


