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ABSTRACT 
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This research studies Building Information Model (BIM) as a solution for weak development 
of productivity in construction industry. The basis for this study is The competitiveness of the 
construction industry and the quality of construction in Finland -report published in 2020. This 
report concluded that the competitiveness of Finnish construction industry has developed 
poorly in the last two decades. The report suggests increasing Building Information Modeling 
as a solution for lagging productivity growth. The aim of this study was to determine concrete 
ways to develop BIM-usage among operators in the industry 
 
The study is implemented as a qualitative and quantitative research, mainly collecting data by 
Delphi Method. Delphi survey was addressed construction industry operators primarily in 
Helsinki metropolitan area representing construction companies, planning offices, 
purchasers, consulting offices, property maintenance, subcontractors and supervision 
authorities. The results of two-phased delfoi survey are processed in result research section. 
Conclusion section represents observations related to research questions and suggestions for 
further studies. 
 
Findings indicate concepts of future development in BIM applications, potential solutions for 
poor productivity growth and barriers preventing increasement and diversifying BIM usage. 
Applying BIM enables more advanced production planning and reduces overlapping work and 
other inefficiencies. The future of BIM usage is determined by choices and decisions made by 
industry operators. In the end of future time frame of the study significant progress is to be 
expected in information infrastructure of a construction project. Findings of the study apply 
to building construction industry both in new buildings and renovation. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään digitaalisen tietomallin käyttötaitoja tutkimuksen kohteeksi 

muodostetussa rakennusalan asiantuntijoiden ja yritysten anonyymissa verkostossa. 

Tavoitteena on määrittää pullonkaulat osaamisessa ja valmiuksissa, jotka ovat esteenä 

digitaalisen tietomallin kattavammalle käytölle erityyppisissä rakennushankkeissa. 

Kaksiosaisessa delfoi-tutkimuksessa selvitetään ensin ammatti- ja ikäryhmittäin, 

koulutustaustoittain sekä organisaatioittain erilaisten roolien perusteella tietomalliosaamisen 

jakautumista nykytilanteessa. Toisessa vaiheessa pyritään saamaan vastauksia siihen, miten 

tietomalliosaamista ja sen myötä uusia tietomallin käyttötapoja voidaan tulevaisuudessa 

parhaiten kehittää ja millaisia kasvavia vaatimuksia tulevaisuus saattaa asettaa 

tietomalliosaamiselle. Työn tuloksena on tarkoitus tuottaa tietomalliosaamisen kypsyysmalli, 

joka kuvaa osaamisen eri kypsyystasoja nykyhetkellä, noin viiden vuoden päästä ja noin 

kymmenen vuoden päästä tulevaisuudessa. Kypsyysmalli toimii alan toimijoiden tukena 

arvioitaessa panostustarvetta koulutukseen ja osaamiseen tietomallin käytössä suhteessa 

ennakoituun tulevaan markkinoiden vaatimustasoon. 

 

Tutkimus on Lappeenrannan teknillisen yliopiston TUDI-maisteriohjelmaan kuuluva 

diplomityö. Tutkimuksen kohteena on sekä kohdeverkoston henkilöstö itsessään että 

verkoston eri organisaatiot, kuten rakennusliikkeet, aliurakointiyritykset, 

rakennuttajatoimistot, suunnittelutoimistot, kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät sekä 

viranomaistahot. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja luonne 

Etlatiedon keväällä 2020 julkaiseman Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu 

Suomessa -raportin mukaan rakentamisen tuottavuus on polkenut paikallaan koko 2000-

luvun. Rakennus- ja kiinteistöalan arvoketjun tuottavuuden parantaminen on keskittynyt 

rakennusteollisuuden ylävirtaan, esimerkiksi metalliteollisuuteen ja 

rakennustuoteteollisuuteen, kun työmaalla tehtävien töiden osuus on vähentynyt ja siirtynyt 

esivalmistukseen. Raportin laatineet Etla, Tampereen Yliopisto ja BES Environment Services 
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ovat ehdottaneet tuottavuuden hitaan kehittymisen lääkkeeksi digitalisaation entistä 

parempaa hyödyntämistä rakennushankkeissa. Konkreettisena esimerkkinä digitalisaatio voisi 

tarkoittaa tietomallinnuksen entistä laajempaa hyödyntämistä. (Ahonen et al. 2020, s. 174) 

 

Tutkimuskohteena on pääkaupunkiseudun rakennusalan eri toimijoista tätä tutkimusta varten 

nimetty verkosto, joka toimii talonrakennusalalla uudis- ja korjausrakennushankkeiden 

parissa. Siinä missä uudisrakennushankkeissa tietomallien käyttö suunnittelussa 

toteutuksessa on jo pidempään vakiintunut käytäntö, viime vuosina tietomallien 

mahdollisuudet myös korjausrakennushankkeissa ovat parantuneet lähtötietojen keruuseen 

liittyvän teknologian kehittymisen myötä. Tietomalliosaamisen strateginen merkitys kasvaa, 

kun aiemman kuriositeettitason käytön ja hallinnan sijaan rakennushankkeisiin ryhtyvät 

alkavat vaatia entistä syvällisempää ja kattavampaa tietomalliosaamista 

suunnittelutoimistoilta ja rakennusliikkeiltä. Rakennushankkeiden suunnittelija- ja 

urakoitsijavalinnoissa huomioidaan hinnan ohella projektihenkilöstön kokemus ja osaaminen. 

Jos ja kun tietomalliosaaminen nousee ratkaisevaan rooliin tulevaisuuden hankintapäätöksiä 

tehdessä, on henkilöstön tietomalliosaamisella yrityksen menestyksen kannalta eittämättä 

keskeinen asema. 

 

Tietomallin vallankumous on yksi potentiaalinen rakennusalan paradigmamuutos, jonka 

hallitsemiseen liittyy oleellisena osana ennakointi sekä tulevaisuustiedon hyödyntäminen. 

Tietomalliin liittyvien tulevaisuuden skenaarioiden sivuuttamisessa on varteenotettavana 

riskinä, että tietomallin kanssa työskentelyssä tarvittavasta osaamisesta muodostuu 

karsintatekijä, jota ei saavuteta, mikäli kehitys ajaa organisaation osaamisesta ohi. Tällöin 

yritys menettää kykynsä toimia markkinoilla. Jos yritys valitsee tehdä aktiivisesti tulevaisuutta 

koskevia havaintoja ja investointeja, se pystyy tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin 

ennen kilpailijoita (Malmelin et al. 2020). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tässä diplomityössä tarkoituksena on tuottaa tietomalliosaamisen kypsyysmalli 

kohdeverkoston ja laajemmin talonrakennusalan sovellettavaksi. Kypsyysmallin 
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käyttötarkoitus on ymmärtää tietomalliosaamisen nykytilaa sekä asettaa tavoitteet 

tietomalliosaamisen kehittämiselle seuraavan noin 10 vuoden aikana. Tavoitteiden 

asettamisessa on kaksi keskeistä lähtökohtaa: 

1. Missä ollaan nyt? – eli tutkimuksen avulla arvioitava tietomalliosaamisen nykytila 

kohdeverkostossa 

2. Mihin ollaan menossa? – millaisia kohdeverkoston asiantuntijoiden havaitsemia 

tulevaisuuden skenaarioita verkoston yritysten tulisi strategiassaan ottaa huomioon 

tietomallin käytön monipuolistumisen ja tietomalliin liittyvän digitalisaation kehittymisen 

osalta. 

 

Rakennushanke voidaan teollisessa mielessä jakaa kolmeen pääprosessiin: 1. 

Suunnitteluprosessi; 2. Toteutusprosessi ja 3. Ylläpitoprosessi. Kypsyysmalli muodostuu 

pääasiallisesti näiden kolmen prosessin ympärille. Hankkeen sidosryhmistä huomioidaan 

myös ne, jotka operoivat arvoketjussa pääasiassa muissa osissa, kuin edellä mainituissa 

prosesseissa. Rakennushankkeen ylävirta, eli rakennustuoteteollisuus ja alihankintaketjut 

kytkeytyvät kypsyysmalliin samoin kuin alavirta eli asiakkaat ja tilojen käyttäjät sikäli, kuin 

näillä sidosryhmillä on vuorovaikutusta suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessien kanssa. 

 

Tietomalliosaamisen kehittämisen haasteena on aihepiirin kytkeytyminen oleellisesti 

tulevaisuustietoon ja koko toimialan strategisiin tuottavuuden parannustavoitteisiin. Näin 

ollen tietomalliosaamisen eri tasoja kuvaavan kypsyysmallin käytössä tulee huomioida sen 

muokattavuus kulloistenkin skenaarioiden ja tulevaisuustietojen mukaisesti. Strategian ja sen 

toimeenpanon välillä vallitsee kaksisuuntainen yhtälö; tulevaisuustiedon ja tilannekuvan 

täsmentyessä on kyettävä tarkastelemaan sekä strategista suunnittelua että toteutusta 

(Mankins & Steele 2005, ss. 68-69). Kypsyysmallin perusrakenne on melko pysyvä, mutta sen 

tarkasteluvälillä 2030-luvulle asti varmasti ilmenee muutoksia, joita ei ole tässä vaiheessa 

osattu kuvitella, eikä täten asettaa tavoitteitakaan asiaan kuuluvalla tavalla. 
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Työn päätutkimuskysymys on: 

• Miten tietomalliosaamista ja sitä kautta tietomallin hyödyntämistä voidaan lisätä 

rakennusalalla? 

 

Työn alatutkimuskysymykset ovat: 

• Mikä on kohdeverkoston tietomalliosaamisen nykytila? 

• Mitkä ovat kohdeverkoston havaitsemat mahdolliset esteet ja pullonkaulat 

tietomalliosaamisen kehittämiselle? 

• Millaisia ovat kohdeverkoston havaitsemat skenaariot tietomallin käytön 

tulevaisuudesta seuraavan kymmenen vuoden aikana? 

 

Työn rajaukset: 

• Tutkimuksen kohde; alueellinen pk-seudulle keskittyvä rakennusalan anonyymi 

asiantuntijaverkosto, johon kuuluu rakennusliikkeiden, suunnittelutoimistojen, 

rakennuttajatoimistojen kiinteistöjen omistajien ja käyttäjien henkilöstöä sekä 

viranomaistahoja. 

• Työssä ei keskitytä tuottavuuden mittarointiin. Tuottavuutta ja tietomallin 

potentiaalia sen parantamiseen tarkastellaan ilmiötasolla. 

• Toimialarajaus; työ käsittelee ensisijaisesti talonrakentamista. Tutkimuskohteena 

toimiva verkosto edustaa sekä uudisrakentamista että korjausrakentamista. 

• Tutkimuksen aikajänne: Nykytila-analyysia kartoitetaan vuosien 2019–2022 väliseltä 

ajalta. Tulevaisuustiedon aikajänne on karkeasti kymmenen vuotta ja pyöristettynä 

rajapyykkinä käsitellään 2030-luvun horisonttia. 

 

1.3 Kypsyysmalli 

 

Tämän työn tavoitteena on määrittää tutkimuskysymysten ja -vastausten pohjalta 

tietomalliosaamisen kypsyysmalli, joka pyrkii huomioimaan tietomallin käytön osaamisen 

kehittämisen tarpeita ja keinoja suhteessa jatkuvasti kehittyvään teknologiaan. Ollakseen 

hyödyksi käyttäjälleen kypsyysmallin laadinnassa tulee pyrkiä arvioimaan, että mikä tai mitkä 
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ovat niitä todennäköisiä tulevaisuuksia, joita kohti digitaalisten tietomallien käyttö kehittyy 

rakennusalalla. 

 

Kypsyysmallit ovat työkalu, joiden avulla voidaan esittää hyviä käytäntöjä ja käytäntöjen 

evoluutiota nykytilanteesta kohti tulevaisuutta. Kypsyysmallia voidaan hyödyntää 

innovaatioiden johtamiseen tai liiketoimintaympäristössä ilmenevistä epäjatkuvista 

muutoksista selviytymiseen, edellyttäen että mallissa on määritetty nykytila, tunnistettu 

seuraavat kehitysaskeleet ja annettu ohjeet edistysaskeleiden ottamiseen. (Rohrbeck 2011, 

ss. 6–7). 

 

2 TULEVAISUUSTIETO 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tulevaisuustiedon erilaisia hankintamenetelmiä. Alussa 

kuvataan tulevaisuudentutkimuksen ominaispiirteitä tieteenalana. Sen jälkeen paneudutaan 

erilaisiin käytäntölähtöisiin menetelmiin tulkita ja suunnitella tulevaisuutta. 

 

2.1 Tulevaisuudentutkimus 

Niiniluoto on määritellyt tulevaisuudentutkimuksen asemaa tieteiden joukossa 

”suunnittelutieteeksi” ja ”sui generis”, eli omaksi lajikseen, joka on uusi ammatillinen 

tieteenmuoto metsätieteiden, farmasian ja kasvatustieteen tapaan. Tulevaisuudentutkimus 

tieteenä hyödyntää tieteellisiä metodeja erona epätieteelliseen ennustamiseen ja 

profetointiin. Tulevaisuustutkimuksen perustavaa laatua oleva ero tässä vertailtaviin 

tieteenaloihin on, että tutkimuskohdetta ei ole vielä tai koskaan olemassa. Kun tutkimuskohde 

tulee olevaksi, se ei ole enää tulevaisuutta, mikä tekee tulevaisuustutkimuksesta 

epädeskriptiivisen tieteen. Tiedon sijasta tulevaisuudesta tulisi etsiä todennäköisyyksiä 

erilaisille tapahtumakuluille. Todennäköisyyksiä ei voida esimerkiksi meteorologian tapaan 

laskea, vaan ne tulisi arvioida asiantuntijapohjaisesti intuitioon perustuen. 

Tulevaisuudentutkimus kytkeytyy suunnittelu- ja insinööritieteisiin eroten deskriptiivisistä 

tieteistä pyrkiessään kuvaamaan tavoitteiden ja keinojen välisiä yhteyksiä pelkästään asioiden 

olotilan kuvaamisen sijaan. Tulevaisuudentutkijan päämäärä ei ole niinkään löytää 
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tulevaisuuteen liittyviä totuuksia, kuin tulevaisuuteen liittyviä uusia ideoita. Ideoiden 

syntyminen ja niiden toteuttaminen osaltaan voivat vaikuttaa tulevaisuuden kehitykseen. 

(Niiniluoto 2013, ss. 23-27). 

 

Tulevaisuuden ennakointi ja oikeansuuntaisten johtopäätösten tekeminen onnistuu usein 

parhaiten vakaissa kehityskuluissa, kun taas radikaalit muutokset on etukäteen mahdotonta 

havaita huolimatta siitä, kuinka tieteellisten metodien kautta tulevaisuutta lähestyttäisiin. 

Tähän viitataan myös esimerkiksi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuosituhannen 

ensimmäisessä julkaisussa Globalisaatio ja työn loppu? Talous ja työllisyys vuoteen 2030 

(Ilmakunnas et al. 2000). Raportti itsessään tutkii tulevaisuutta monissa kohdin 

ekstrapoloimalla toteutuneita tilastoja tulevaisuuteen, mikä ei ymmärrettävästi ota huomioon 

kehityksen epäjatkuvuuskohtia. Väestönkehitys on esimerkki vakaasta kehityksestä, jota on 

tilastotieteiden menetelmin kyetty ennustamaan vuosikymmenten päähän hyvinkin tarkasti – 

edellyttäen, ettei ole ilmennyt radikaaleja käänteitä, kuten sotia tai luonnonmullistuksia sekä 

näihin liittyviä kansainvaelluksia. Tulevaisuusraportti ei ole vuosituhannen alussa julkilausunut 

väestökehitykseen tai talouteen liittyviä radikaaleja epävarmuustekijöitä, kuten uudet 

kulkutaudit, jollainen säväytti maapallon sivilisaatiota vuoden 2020 alussa.  Sen sijaan 

raportissa on spekuloitu huumeidenkäytön yleistymisen saattavan olla merkittävä tekijä 

kuolleisuuden kasvuun Suomessa (Ilmakunnas et al. 2000, s. 35). Niin ikään globalisaation 

vakaita trendejä on osattu ennakoida hyvin.  

 

Vuosituhannen alun odotukset talouksien integroitumisen lisääntymisestä ovat toteutuneet 

melko odotetulla tavalla. Sen sijaan Kiinan nousulle globaaliksi talousmahdiksi ei olla vielä 

2000-luvun alussa asetettu kovin suuria odotuksia. Se mitä edellä mainittu tulevaisuusraportti 

ja muut pitkän aikavälin tulevaisuusraportit osaavat ennakoida tilastojen valossa, on toki 

relevanttia suunnittelutietoa yhteiskunnan johtamiseen kansantalouden tasolla. Sen sijaan 

juuri ne muutokset, joita tämän tyyppinen raportti ja tapa tarkastella tulevaisuutta ei osaa 

ottaa huomioon, ovat yritysten kannalta merkittävimpiä. 2000-luvun radikaalit muutokset, 

kuten finanssikriisi, Intian valtameren tsunami, islamilaisen terrorismin nousu tai 

viimeisimpänä koronapandemia ovat sellaisia, jotka joko paikallisesti tai globaalisti asettavat 
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yritysten hyvät tai huonot toimintaedellytykset päälaelleen. Suomessa digitalisaatio 

noudattaa pääosin teknologian vakaata ja tilastojen pohjalta ennakoitua kehitystä, mutta sen 

seurauksena tapahtunutta paperin kysynnän voimakasta vähenemistä ja metsätalouden rajua 

supistumista ei olla osattu sen enempää tutkijapiireissä, kuin yritysjohdossakaan 

lopputulosten perusteella kyllin terävästi ennakoida (Wilenius 2015, s. 222).  

 

2.2 Ennakointi tulevaisuustiedon lähteenä ja tuottajana 

Digikamerat tekivät ensiesiintymisensä valokuvaamisen markkinoilla 1980-luvulla. Tuohon 

aikaan Kodak oli satavuotias valokuvausmarkkinoiden johtotähti, kameroiden ja filmien suurin 

tuottaja ja yksi arvokkaimpia tavaramerkkejä. Kodak oli kehittänyt oman digikameransa jo 70-

luvulla. Yrityksessä tunnistettiin jollain tasolla mahdollisuus alan digitalisoitumiseen ja sen 

aiheuttama uudistumistarve, mutta käytännön tasolla digikuvaus jäi yrityksessä kuriositeetiksi 

vielä pitkäksi aikaa. Kodak teki päätöksen antaa kilpailijoiden mennä ensin uudelle markkina-

alueelle, vaikka tällä olisi ollut teknisesti ja taloudellisesti edellytykset ottaa edelläkävijän rooli 

itselleen. Edelläkävijän rooli olisi luultavasti aikaistanut Kodakin resursseilla digikuvauksen 

kehitystä, mutta olisi samalla aikaistanut Kodakin filmimyynnin romahdusta (Rohrbeck 2010, 

s. 2). Edellä kuvattu esimerkki kuvastaa ennakoinnin vaikeutta; jälkikäteen ilmeisten ja 

itsestään selvien radikaalien kehityskulkujen hahmottaminen ennalta erivahvuisten signaalien 

pohjalta ei ole yksinkertaista. Kodakin esimerkistä voi ottaa myös opiksi digitalisaatiosta 

vääjäämättä seuraavasta luovasta tuhosta. Siitä, että 1970- ja 1980-luvuilla digikuvauksen 

laatu oli heikko ja hinta korkea, tehtiin johtopäätös, että digiteknologia ei todennäköisesti tule 

ikinä kehittymään filmikuvausta paremmaksi ja suositummaksi vaihtoehdoksi valokuvaamisen 

saralla. Rakennusalan digitalisaatiossa voi nähdä myös jonkinlaisia analogioita Kodakin 

lähtötilanteeseen. Mitä kauemmin vallitseva kehitysaste on vallinnut, sitä vaikeammaksi käy 

tunnistaa tulevasta muutoksesta kertovat signaalit. 

 

Siinä missä tulevaisuustutkimus on enemmän tiedelähtöinen tarkastelutapa tulevaisuutta 

koskien, ennakointi on soveltavampi ja käytäntölähtöisempi lähestymistapa asiaan, 

esimerkiksi yritysjohdon näkökulmasta (Malaska 2013, s. 19). Rohrbeckin katsannossa 

ennakointi tarkoittaa kykyä havaita, tulkita epäjatkuvia muutoksia ja vastata niihin (Rohrbeck 
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2010, s. 1). EU:n määritelmässä ennakointi on osallistava lähestymistapa pitkän tähtäimen 

vision luomiseksi lyhyen tähtäimen päätöksenteon tueksi (Euroopan komissio 2008, s. 8).  

Rohrbeckin mukaan ennakointitoiminnan oikea mitoittaminen ja kohdistaminen yrityksessä 

on riippuvainen sisäisestä ja ulkoisesta toimintaympäristöstä, joihin vaikuttavat seuraavat 

kuusi osatekijää (Rohrbeck 2010, s. 181): 

1. Yrityksen koko liikevaihdossa ja henkilöstön määrässä mitattuna 

2. Strategian luonne 

a. Erikoistuminen 

b. Kustannustehokkuus 

c. Keskittyminen 

3. Yrityskulttuuri 

a. Missä määrin kulttuuri tukee yksilön aloitteellisuutta ja missä määrin yrityksen 

johto on tavoitettavissa 

4. Kilpailuedun lähde 

5. Toimintaympäristön monimutkaisuus 

6. Toimialan kellotaajuus 

 

Oikeanlainen ennakointitoiminta ei ole maksimointi- vaan optimointikysymys. 

Ennakointitoiminnan määrä ja luonne tulee yhteensovittaa yllä lueteltujen osatekijöiden 

mukaisesti sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön. Mitä nopeammin muuttuva ja 

monimutkaisempi on toimintaympäristö, sitä suurempaa panostusta ennakointitoimintaan 

pitkäaikainen menestyminen edellyttää. Signaalien havaitseminen tulee kohdistaa 

kilpailuedun lähteen ja strategian luonteen mukaisesti. Yrityksen koko vaikuttaa osaltaan 

perspektiiviin, eli millä aikajänteellä muutosta tulisi kyetä ennakoimaan. Isommalla yrityksellä 

muutos vaatii enemmän aikaa, joten ennakointia tulee kyetä toteuttamaan pidemmällä 

tarkasteluvälillä, kuin pienessä yrityksessä. Kustannustehokkaassa strategiassa tulee 

huomioida ennakointitoiminnan vaikutus yrityksen kulurakenteelle. 

 

Rohrbeck on määritellyt viisi merkittävää estettä onnistuneelle ennakointitoiminnalle ja 

edelleen viisi toimenpidettä esteiden ylittämiseksi (Rohrbeck 2010, s. 114): 
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Esteet 

1. Organisaatio ei havaitse muutoksesta kertovaa signaalia 

2. Muutoksesta kertova signaali havaitaan, mutta muutoksen merkitys arvioidaan väärin 

3. Signaali on havaittu ja muutoksen merkitys on arvioitu oikein, mutta 

päätöksentekijöitä ei saada vakuutettua 

4. Muutokseen vastaamisen suunnitelmaa tai strategiaa ei laadita tai panna täytäntöön 

5. Toiminnasta vastuulliset henkilöt eivät ota muutosta todesta ja eivät toimi muutoksen 

edellyttämällä tavalla. 

Esteiden ylittäminen 

1. Pyritään havainnoimaan koko toimintaympäristöä 

2. Määritellään vastuut heikkojen signaalien havaitsemiseksi 

3. Rekrytoidaan ja jalostetaan oikeita ihmisiä vastaamaan ennakoinnista 

4. Vaalitaan ennakoivan yritystoiminnan kulttuuria 

 

Kuva 1 Ennakointitoiminnan esteet ja niiden ylittäminen (Rohrbeck 2010, s. 114) 

 

Ennakoinnissa tulee tulkita tulevaisuutta aktiivisesti yksilö- ja ryhmätasolla erilaisten 

havaintojen perusteella. Tehtyjen tulkintojen pohjalta tehdään suunnitelma tai strategia, jolla 

pystytään vastaamaan parhaiten mahdollisen tulevaisuuden eteen tuomiin haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin. Tulevaisuutta koskevia signaaleja varten tulee kytkeytyä oman 

tulevaisuuden kannalta relevanttiin verkostoon.  
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2.3 Heikot signaalit 

 

Yhtenä ennakoinnin osana on tunnistaa oikein niitä etukäteen vaikeasti tunnistettavia 

heikkoja signaaleja, jotka aiemmin esitetyn Kodakin tarinan tapaan ovat usein jälkikäteen 

melko ilmeisesti tunnistettavia tapahtuneen muutoksen tunnusmerkeiksi. Hiltunen 

määrittelee heikon signaalin merkkinä nousevasta asiasta, josta voi tulevaisuudessa tulla jokin 

iso trendi – tai sitten ei (Hiltunen 2013, s. 296). Heikko signaali on ilmiö, jota ei uutuutensa 

vuoksi osata helposti kytkeä mihinkään vanhaan kontekstiin (Mannermaa 2004, s. 113). 

Selkeämmin havaittavat trendit ja megatrendit ovat aaltoja, joihin määritelmällisesti kaikki 

pyrkivät tavalla tai toisella mukaan. Näiden seuraamisesta ei koidu samalla tavalla vaivaa, 

uhkaa tai kilpailuetua, mitä heikkojen signaalien havaitsemisen tai havaitsemisen puutteen 

vuoksi voi seurata. 

 

 Pieni vaikutus Suuri vaikutus 

Suuri todennäköisyys Tavanomaiset trendit Megatrendit 

Pieni todennäköisyys Merkityksetön kohina HEIKOT SIGNAALIT 

Kuva 2 Heikkojen signaalien ja trendien ero (Mannermaa 2004) 

 

Brian Coffmanin vuoden 1997 nettiartikkelissa heikkoa signaalia on käsitelty erityisesti 

yritysnäkökulmasta seuraavasti: 

• Liiketoimintaan ja työympäristöön vaikuttava idea tai trendi 

• Jo aiemmin toisaalla vahvasti tunnistettu signaali voi olla heikko, jos se on 

vastaanottajalleen uusi ja yllättävä 

• Vaikea erottaa omaksi signaalikseen muista signaaleista ja kohinasta 

• Muodostaa yritykselle joko uhkia tai mahdollisuuksia 

• Heikkoa signaalia aliarvioivat usein erityisesti asiantuntijat 

• Heikon signaalin vahvistuminen valtavirraksi tapahtuu pitkällä viiveellä 

• Heikossa signaalissa piilee mahdollisuus organisaatiolle oppia, kasvaa ja kehittyä 
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Rakennusalan digitalisaatioon liittyy paljon megatrendejä, joiden muodostaman kohinan 

seasta voi tunnistaa lisäksi heikompia signaaleja. Se, että ovatko nämä vähäisemmät signaalit 

Coffmanin määrittelyn mukaisia mahdollisuuksia yritykselle, riippuu paljolti yrityksestä ja 

näkökulmasta. Mahdollisia heikkoja signaaleja teknisemmästä näkökulmasta voisivat olla 

esimerkiksi sisäpaikannusjärjestelmät tai konenäkö, joihin liittyy jo yhteiskunnassa laajemmin 

keskivahvaa hypeä, mutta rakennusalalla nämä ovat vasta mahdollista tulevaisuutta, joka 

toteutuu tai sitten ei. Toisen tyyppisenä heikkoihin signaaleihin liittyvänä seikkana 

rakennusalalla tällä hetkellä käsitellään koronapandemian aiheuttamaa paradigmamuutosta 

erilaisten toimitilojen, kuten toimistojen ja myymälöiden osalta. Kannattaa olla tarkkana, mitä 

maailmalla keksitään tyhjenevien tilojen hyödyntämiseksi ja tuoda mahdolliset uudet ideat 

ennen muita Aleksanterinkadulle Helsinkiin. 

 

Heikkojen signaalien havaitsemisen ei tulisi tarkoittaa välitöntä reagointia oraalla olevaan 

ilmiöön. Ensi havainnon jälkeen kannattaa seurata ilmiön kasvua ja vähitellen hahmottaa 

oman toiminnan suhdetta siihen. Toisaalta havainnot menevät ainakin jossain määrin 

hukkaan, jos odottaa aina kilpailijoiden toimivan asiassa ensin. Heikkojen signaalien 

havaitsemiseen kannattaisi käyttää koko henkilöstön reseptoreita, eikä jättää tehtävä vain 

johdon harteille. Joukossa on määrällisesti voimaa, mutta myös työntekijöiden erilaiset 

elinpiirit lisäävät havainnointikykyä (Hiltunen 2013, s. 300).  

 

Heikkojen signaalien käsittely on jokseenkin vaikeasti kuvattava prosessi, johon liittyy erilaisia 

tiedon tai tietämyksen tasoja. Tunnetumpien hiljaisen tiedon ja koodatun tiedon rinnalle 

tulevaisuustiedon syntyä on kehitetty kuvaamaan sumea tietämys (ks. Kuva 3) (Harmaakorpi 

& Melkas 2005). Kuten edellä on käsitelty, tulevaisuutta koskeva tieto on hämärää, epäselvää, 

epävarmaa ja parhaimmillaankin se on välähdyksenomaista intuitiota. Melkaksen ja 

Harmaakorven kehittämässä reikäleipämallissa on pyritty kuvaamaan tiedon evoluutiota 

heikosta tulevaisuuden signaalista ensin yksilön mielikuvituksen kautta vuorovaikutuksessa 

kehittyväksi hiljaiseksi tiedoksi. Vuorovaikutuksessa hiljainen tietämys johtaa ennen pitkää 

toimintaan ja toiminnassa tämä tieto saa jonkinlaisen kontekstin ja hahmotettavan muodon, 

minkä myötä se voidaan koodata, eli esimerkiksi kuvata käyttöohjeen tai toimintaselostuksen 
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muodossa. Mallin ideaali toiminta edellyttää laatua kaikelta tietämyksen tasolta. Signaalit 

täytyy osata havainnoida riittävän laajasti ja erottaa kohinasta sekä jo pidemmälle edenneistä 

trendeistä. Signaalin jalostaminen hiljaiseksi tiedoksi vaatii sisäsyntyisen lahjakkuuden ja 

visionäärisen kyvykkyyden ohella luovaa ympäristöä ja kulttuuria. Sama kulttuuri mahdollistaa 

mielikuvituksellisen ristipölyttämisen ja kokeilevan otteen uusiin ideoihin, että vähitellen 

jalostuva tietämys saadaan osaksi toimintaa.  

 

 

Kuva 3 Tietämyksen luomisen reikäleipämalli (Harmaakorpi & Melkas 2005) 

 

2.4 Skenaariotyöskentely 

 

Tulevaisuudentutkimuksen viitekehyksessä skenaariot ovat tarinallistettuja tapahtumaketjuja 

tai käsikirjoituksia, joissa kuvataan erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia valittavien toimintojen 

ja päätösten seurauksena (Heinonen et al. 2013, s. 330). Skenaariot ovat yksi tapa jäsentää 

yrityksessä tai muussa organisaatiossa havaittujen heikkojen signaalien mahdollisia 

vaikutuksia ja toimintoja niiden varalle. Skenaariot toisaalta korostavat tulevaisuuden 

luonnetta yllätyksellisenä ja vaikeasti tai mahdottomasti ennustettavana kohteena, mutta 
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toisaalta ajattelussa on tarkoitus painottaa skenaariomenetelmän käyttäjän aktiivista roolia 

tulevaisuuden muodostamisessa. Poiketen perinteisestä strategisesta suunnittelusta 

skenaariotyöskentelyssä on tarkoitus ylläpitää jatkuvaa vuorovaikutusta tulevaisuuden 

kanssa, ja reagoida nykyhetkessä pitkän aikajänteen muutoksiin. Aktiivisella heikkojen 

signaalien havaitsemisella ja tulkitsemisella skenaarioita hienosäädetään strategisen 

päätöksenteon tueksi. (Malaska et al. 2013, s. 179).  

 

Skenaariotyöskentely on ennakoinnin varsin vakiintunut menetelmä, jossa ennustamisesta 

poiketen pyritään välttämään puhtaan kvantitatiivista lähestymistä, joka johtaa usein 

joustamattomaan yhden vaihtoehdon tulevaisuuteen. Tilastollinen tarkastelu pelkkien niin 

sanottujen vahvojen trendien varassa tuottaa ennusteen, jossa tulevaisuus on vain huomiseen 

jatkunut eilinen. Sen sijaan skenaarioissa pyritään yhdistelemään kvantitatiivista ja 

kvalitatiivista lähestymistä, jotta saavutettaisiin mahdollisimman joustava ja vaihtoehdoiltaan 

ja mahdollisuuksiltaan avoin joukko hahmotelmia tulevaisuudesta. Skenaarioiden laatua ei 

tulisi tarkastella niiden absoluuttisella osumatarkkuudella tulevaisuuden toteutumisesta, vaan 

sen mukaan, miten skenaariot ovat vaikuttaneet strategioiden määrittelyyn ja miten edelleen 

strategiat ovat onnistuneet. Tästä esimerkkinä on vuonna 1972 Rooman klubin 

toimeksiannosta laadittu Kasvun rajat -raportti, joka esitti skenaarion maapallon 

luonnonvarojen ehtymisestä ennen vuosituhannen vaihdetta. Kasvun rajat -skenaarioita ei 

tule pitää epäonnistuneena sen takia, että niiden ennakoima tulevaisuus ei toteutunut, vaan 

onnistuneena sen takia, että niiden ennakoima tulevaisuus on onnistuttu välttämään. (Rubin 

2015). 

 

Yhtä lailla suomalaisessa katsannossa voidaan pohtia ennakoinnin ja skenaarioiden 

näkökulmasta Nokian nousua 1990-luvulla johtavaksi matkapuhelinvalmistajaksi maailmassa. 

Oliko kyse enemmän siitä, että Nokia osasi ennustaa matkapuhelinten tulevaisuuden vai siitä, 

että Nokia osasi toteuttaa matkapuhelinten tulevaisuuden? Entä mitä tapahtui reilu 

vuosikymmen myöhemmin, kun Nokia menetti asemansa lähes yhtä nopeasti, kuin oli sen 

saavuttanut? Tällä kertaa kilpailijoilla oli paremmat skenaariot valittavista ohjelmistoista ja 

kosketusnäytöistä. Nokia luotti liikaa siihen, että tulevaisuus on huomiseen jatkuva eilinen. 
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Nokia kompastui signaalien käsittelyssä ja ennakointitoiminnassa kaikkiin niihin Rohrbeckin 

(2015) määrittämiin esteisiin, joita on käsitelty enemmän kappaleessa 2.2. Syyt, miksi toiset 

yritykset kykenevät säilyttämään asemansa teknologisesta vallankumouksesta toiseen tai 

palveluyhteiskunnan paradigmasta toiseen, rajautuvat tästä tutkimuksesta pois ja jätetään 

Jim Collinsin vastattavaksi. 

 

2.5 Delfoi-menetelmä 

 

Kappaleessa 2.1 käsiteltiin tulevaisuuden todennäköisyyden tietolähteenä olevaa 

asiantuntijapohjaista arviointia. Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio ja sen sidosryhmät 

ovat aiheen työelämälähtöisiä asiantuntijoita, joiden keskuudesta tulisi muodostaa erilaisia ja 

keskenään vertailtavia arvioita, todennäköisyyksiä ja ideoita digitaalisen tietomallin 

tulevaisuudesta. Eräs pitkään tunnettu asiantuntijoiden välinen tulevan kehityksen näkemisen 

menetelmä on mm. Linstonen ja Turoffin määrittelemä (Linstone & Turoff 1975) Delfoi-

tekniikka (engl. Delphi). Tätä tekniikkaa on käytetty tiettävästi ensimmäisen kerran 1950-

luvulla Yhdysvaltain sotateknologian tutkimuksessa. Delfoi-menetelmän toteutustavat voivat 

vaihdella kysely -tyyppisistä toteutuksista paneeli -tyyppisiin toteutuksiin.  

 

Eri toteutustavoissa Delfoi-menetelmässä tietoa pyritään keräämään ja vaihtamaan ainakin 

osittain nimettömänä, jotta näkemyksen esittäjän sijaan itse näkemys tulisi paremmin esiin, 

eikä sosiaalinen paine rajoita kritiikin esittämistä. Kuusen (2013) kehittämässä Argument 

Delphi -menetelmässä ainoastaan argumentointivaihe toteutetaan nimettömänä tavoitteena 

saada osapuolet orientoitumaan ja motivoitumaan keskusteluun tietoisena muiden 

osanottajien asemasta ja osaamisesta. Kerättyä ja vaihdettua tietoa tulisi iteroida peräkkäisillä 

vaiheilla niin, että kyselyiden tulokset tulevat osallistujien käyttöön ja osallistujilla on täten 

mahdollisuus tarkastella omia näkemyksiään muiden näkemysten vahvuuksiin ja heikkouksiin 

peilaten. (Kuusi et al. 2013, ss. 248-254).  

 

Metodin tunnistettavin piirre on, että muista tulevaisuudentutkimusmenetelmistä poiketen 

tutkimusjoukko koostuu alansa asiantuntijoista. Asiantuntijajoukko tulisi valita kyllin laveasti, 
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jotta käsiteltävään asiaan saadaan riittävästi erilaisia näkökulmia (Uotila et al. 2005, s. 860). 

Tämän tutkimuksen asiantuntijajoukko on tarkoituksella kasattu käsittäen 

kohdeorganisaation erilaisia tietomallia käsitteleviä sidosryhmiä, joilla on keskenään erilaisia 

painotuksia ja näkökulmia aihetta koskevassa asiantuntemuksessaan. Oikein toteutettuna 

Delfoi-menetelmä on hyödyllinen kokemus itsessään osallistujilleen haastettaessa vastaajia 

ajattelemaan kriittisesti erityisalansa kehityskulkujensa erilaisista mahdollisuuksista 

(Rohrbeck 2010, s. 41). Yleisestä Delfoi-menetelmästä on jalostunut ”Käytäntö-Delfoi” -

menetelmä (engl. Policy Delphi), jossa korostetaan työryhmän riittävää heterogeenisyyttä ja 

pyritään konsensuksen sijaan etsimään näkemysten välisiä ristiriitoja. Osapuolten sallitaan 

vuorovaikutuksessaan haastaa toistensa näkemyksiä ja löytää eri näkemyksistä vahvuuksia ja 

heikkouksia. Käytäntö-Delfoissa totuutta käsitellään toisistaan eroavien näkemysten 

synteesinä teorioiden ja käytäntöjen välimaastossa. (Manley 2013, ss. 756-758). 

 

Delfoi-menetelmän kysymyksenasettelussa on syytä mitoittaa tarkasteltavan tulevaisuuden 

aikajänne sopivaksi ja keskittyä erityisesti tulevaisuuteen suuntautuviin ilmiöihin, jotka ovat 

vasta oraalla, mutta eivät ole jo osanottajien jokapäiväistä työtä. Delfoin 

asiantuntijapaneeleilla on Kuusen mukaan taipumus yliarvioida kehitys lyhyellä aikajänteellä 

samalla, kun aliarvioivat sitä pitkällä tarkasteluvälillä. Siinä missä uhkien toteutumisajankohtia 

arvioidaan toteutuvaa kauemmaksi, mahdollisuuksien toteutumista odotetaan tapahtuvaksi 

toteutuvaa aiemmin. Mikäli kyselyssä ei saada riittävää hajontaa aikaiseksi, on syytä pidentää 

kyselyn ajallista tarkasteluväliä kauemmas tulevaisuuteen ulottuvaksi. (Kuusi et al. 2013, ss. 

259-260). 

 

2.6 Verkostot ja brokerointi 

 

Edellisissä kappaleissa on käsitelty tulevaisuustiedon hankinnan ja käsittelyn menetelmiä. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan ihanteellista ympäristöä, jossa tulevaisuutta koskevaa 

eritasoista tietoa tai signaaleja ja niistä syntyviä ideoita pystytään mahdollisimman 

tehokkaasti tuottamaan ja ristipölyttämään. Rakennusala toimii digitalisaation käytön 

näkökulmasta varsin verkostoituneesti. Esimerkiksi tietomallin käyttäjiin kuuluu 
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projektiorganisaation monia eri portaita, jotka edustavat eri yrityksiä ja edelleen 

henkilötasolla toimijoiden taustat, koulutus ja näkökulmat asioihin ovat toisistaan hyvällä 

tavalla vaihtelevia. Projektiorganisaatiot ovat usein hankekohtaisia kokoonpanoja, joissa 

hinta- tai laatukilpailun perusteella valitaan kuhunkin rooliin sen hetken kilpailukykyisin yritys. 

Uudessa hankkeessa on aina vastassa uusia ihmisiä ja oman yrityksen henkilöstön osuus 

projektiorganisaatiossa on usein melko pieni. Projektikohtaiset organisaatiot luovat oman 

haasteensa alan tuottavuuden kehittämiselle; siinä vaiheessa, kun ihmisiin on tutustuttu ja 

opittu yksilölliset toimintamallit ja tunnistamaan roolit kyllin syvällisesti tehokkaan toiminnan 

kannalta, on jo aika kerätä romut ja lähteä uuteen hankkeeseen (Ahonen et al. 2020, s. 65). 

Verkostoituminen on määrällisesti laajaa, mutta yhteistyösuhteiden lyhyen keston vuoksi 

verkostoituminen ei pääse syvenemään samalla tavalla, kuin valmistavassa teollisuudessa. 

Valmistavassa teollisuudessa toimitusverkostojen suhteiden kestot eivät määräydy 

projektiperusteisesti, vaan niitä on mahdollisuus jatkaa niin kauan, kuin yhteistoiminta tuntuu 

sujuvan. Näin ollen valmistavaan teollisuuteen syntyy vakiintuneita verkostoja, joissa on 

helppo löytää yhteiset intressit – ja toisaalta yhteinen vihollinen; kilpailevat vakiintuneet 

verkostot Suomessa ja ulkomailla (Ahonen et al. 2020, s. 21). 

 

Vaikka rakennusalan verkostoissa ei ole tällä hetkellä suorituskyvyn kannalta paras 

mahdollinen jatkuvuus, eikä innovoinnin kannalta paras mahdollinen avoimuus, on 

verkostorakenteessa silti selkeät mahdollisuudet kehittää toimintaa sekä suorituskyvyn että 

innovatiivisuuden kannalta toimivammaksi. Etlatiedon vuoden 2020 raportissa 

innovaatiotoiminnan vähäisyys on tunnistettu sekä tutkimuksen tekijöiden että tutkimuksessa 

haastateltujen alan asiantuntijoiden keskuudessa. Raportissa kuitenkin innovatiivisuuden 

määrää on arvioitu vahvasti t&k-panostusten pohjalta. Haastateltujen keskuudessa 

innovaation käsite on tunnistettu ensisijaisesti rakennustuoteteollisuuden lanseeraamana 

uutena tuotteena ja toisaalta varovaisuus innovaatioita kohtaan perustuu juuri siihen, että 

uusien tuotteiden käyttö vailla pidemmän aikavälin kokemusta tuotteen käyttäytymisestä on 

aina laadullista riskinottoa, johon ei pienen voittomarginaalin toimialalla välttämättä ole 

varaa. (Ahonen et al. 2020, s. 71). 
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Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Suomen Kuntaliiton julkaisussa Innovaatiopolitiikkaa 

järjestelmien välimaastossa innovaatiotoimintaa on lähestytty tutkimus- ja kehitystoiminnan 

sijaan verkostomaisten ja avoimien innovaatiojärjestelmien kautta. Siinä missä rakennusalan 

tutkimuksessa ja tilastoissa innovaatiotoiminnan kehitystä seurataan innovaatiotoiminnan 

menojen kautta (Tilastokeskus 2020), vähemmälle huomiolle on jäänyt, että vain neljä 

prosenttia innovaatioista on tiedelähtöistä. (Harmaakorpi & Melkas 2008, ss. 7-14). 

 

Kappaleissa 5.5 ja 5.6 on tarkasteltu muun muassa Aalto Pro -kehittämispalvelun esittämiä 

uusia mahdollisuuksia digitaalisen tietomallin ja muun olemassa olevan teknologian 

yhdistämisestä. Näiden vielä laajassa rintamassa ottamatta jätettyjen kehitysaskeleiden 

esteenä ei ole teknologian puuttuminen, vaan saatavilla olevan teknologian uudenlaisen 

yhdistelyn edellyttämä työnkuvan ja työnjaon uudelleenjärjestely. Rakennusalan juurtuneisiin 

toimintamalleihin on tuotu avuksi joukko digitaalisia työkaluja, mutta näiden täysi potentiaali 

jää käyttämättä, koska niitä pyritään hyödyntämään liiaksi, kuten niiden analogisia edeltäjiä. 

Puhutaan polkuriippuvuudesta, kun uutta teknologiaa hyödynnetään vanhassa ympäristössä 

samaan tapaan, kuin sen syrjäyttämää teknologiaa (Harmaakorpi et al. 2008, s. 144). Erilaisten 

polkuriippuvuuksien katkaisemiseksi tarvitaan visionääristä kyvykkyyttä, eli taitoa tai 

lahjakkuutta tunnistaa menneen kehityksen syy-seuraussuhteita sekä kykyä hahmotella 

vaihtoehtoisia tapoja jatkaa nykyhetkeen asti jatkunutta kehitystä tai polkua, johon 

riippuvuudet ovat syntyneet (Uotila & Ahlqvist 2008, s. 50). 

 

Innovaatiojärjestelmän ihanteellinen verkosto muodostuu keskenään riittävän erilaisista 

osista, joiden rajapinnoissa saadaan aikaiseksi älyllistä ristipölytystä (Paalanen et al. 2008, s. 

82). Verkostojen eri osasten välinen heterogeenisyys ehkäisee ryhmäajattelua ja 

polkuriippuvuuksien aiheuttamia lukkiumia ja antaa paremman lähtökohdan uusien ideoiden 

luomiselle. Verkoston yksittäisen osan sisäinen homogeenisyys osaltaan mahdollistaa 

ideoiden sujuvan implementoinnin (McAdam & McClelland 2002, s. 90). Rakennushankkeen 

tyypillisessä projektiorganisaatiossa on nähtävissä vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia 

sekä rakenteellisten aukkojen yli tapahtuvaan älylliseen ristipölytykseen ja uuden tiedon 
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generointiin että niiden tuottamien ideoiden tehokkaaseen implementointiin verkostojen 

toimeenpanevissa osissa. 

 

Käsiteltäessä verkostomaisen innovaatiojärjestelmän eri osien välistä erilaisuutta puhutaan 

etäisyyksistä. Parjanen ja Melkas (2008) ovat koonneet oheiseen taulukkoon Harmaakorven, 

Turan ja Artiman (2006) artikkelista seitsemän erilaista etäisyyden muotoa, joista syntyy 

innovaatiopotentiaalia verkostossa organisaatioiden välissä vallitseville rajapinnoille. 

 

Taulukko 1 Etäisyyden muodot, niiden lähteet ja sisältämät innovaatiopotentiaalit (Parjanen 

& Melkas 2008, s. 64) 

 

 

Tarkasteltaessa rakennushankkeen projektiorganisaatiota tai laajemmin hankkeen 

toimitusketjua etäisyydet ovat usein pieniä johtuen toimialan homogeenisestä rakenteesta. 
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Alan ihmiset ovat koulutukseltaan hyvin usein teknisesti orientoituneita niin työmaalla, kuin 

valmistavassa teollisuudessa. Suurin vaihtelu projektiorganisaation sisällä koulutustaustan 

osalta löytyy, kun huomioidaan rakennusten käyttäjien suuri kirjo. Etäisyyksien ja niiden 

mahdollistaman innovaatiopotentiaalin määrä systeemissä kasvaa eksponentiaalisesti, kun 

lisätään kohtaamisia rakennusliikkeen, suunnittelutoimiston tai rakennuttajatoimiston sekä 

rakennuksen käyttäjänä toimivan sairaalan, hotellin, museon, mainostoimiston tai 

kuntosaliketjun välillä. 

 

Kun rakennushankkeen organisaatio kytkeytyy yhteisen rakennushankkeen tiimoilta 

rakennuksen käyttäjän kanssa, törmätään usein jo hyvin käytännön tasolla ongelmiin sen 

osalta, miten vähäinen voi olla tietämys kahden eri maailman välillä vallitsevan rakenteellisen 

aukon toisella puolella. Rakennusinsinöörille, olkoon hän työmaamestari, rakennuttaja tai 

suunnittelija, ei ole välttämättä lainkaan selvää, miten sairaalan leikkausosasto toimii ja miten 

se tulisi huomioida tuotteen eli rakennuksen ominaisuuksissa. Kääntäen sairaalaorganisaation 

edustajat eivät tunne tuotantoprosessiin sisältyviä esteitä ja mahdollisuuksia, mikä heikentää 

kykyä optimoida tuotteen ominaisuuksia käytön kannalta. Kimble, Grenier ja Goglio-Primard 

(2010) esittävät näiden erilaisten maailmojen tai rakenteellisten aukkojen välille yhdistäväksi 

tekijäksi brokeria sekä rajaobjektia (boundary object). Tässä katsannossa broker on yleensä 

henkilö, joka on useamman yhteisön jäsen ja osaa näin auttaa siirtämään, tulkkaamaan tai 

muuntamaan merkityksiä, joita ilmenee eri yhteisöjen välisissä yhteisissä aktiviteeteissa. 

Rajaobjekti on brokerin kaltainen entiteetti, joka toimii eri ryhmiä yhdistävänä välikappaleena. 

Rajaobjekti voi olla esimerkiksi teknologia, piirustus, normisto, tutkimusaineisto tai vaikkapa 

digitaalinen tietomalli. Rajaobjektin ja brokerin välillä on eroa niin, että ensimmäisen osalta 

korostuu tietoa siirtävä rooli ja jälkimmäisen osalta tietoa yhdistelevä ja sovitteleva rooli.  

(Kimble et al. 2010, ss. 438-442). 

 

Hyvän brokerin tunnuspiirteissä korostuu monialainen osaaminen ja verkostoituminen niin 

työelämässä, kuin elämän muilla osa-alueilla (Hargadon & Sutton 1997, s. 731). Brokerointi 

tukee innovaatioita yhdistämällä, uudelleenjärjestämällä ja siirtämällä ideoita uusiin 

konteksteihin, joita ei ilman brokerointitoimintaa kyettäisi yhdistämään. Broker tuo 
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organisaatioita yhteen fasilitoimalla ja katalysoimalla keskusteluja, jakamalla informaatiota, 

osoittamalla hyötyjä ja tunnistamalla mahdollisuuksia (Parjanen et al. 2011, s. 932). 

 

Brokerointi lisää verkoston absorptiivista kapasiteettia, joka on Levianthalin (1990) 

lanseeraama käsite kyvylle siirtää tietämystä verkoston rakenteellisten aukkojen välillä. 

Käsitetään brokerilla sitten yksilöä tai organisaatiota, tällä itsessään on oltava hyvä 

absorptiivinen kapasiteetti, joka brokerointitoiminnan edetessä leviää verkostoon vahvistaen 

rakenteellisten aukkojen välisiä linkkejä. Mitä tehokkaammin brokerin absorptiivinen 

kapasiteetti omaksutaan verkostossa, sitä enemmän brokerin toiminta painottuu 

innovaatioprosessin ja verkostomaisen yhteistoiminnan alkupäähän. Mikäli broker 

epäonnistuu tekemään itsestään verkostolle tarpeettoman, jatkuu brokerointi läpi prosessin 

(Parjanen et al. 2011, s. 943). 

 

Näkökulmasta riippuen digitaalinen tietomalli voi olla joko brokeroinnin objekti tai subjekti. 

Teknisestä näkökulmasta digitalisaatioon liittyy paljon yksilöllistä ja organisatorista 

osaamisvajetta, joka muodostaa osaltaan etäisyyksiä verkostoon. Tästä näkökulmasta 

Yleisissä tietomallivaatimuksissa (YTV 2012, ks. kappale 5.1) määritelty 

tietomallikoordinaattorin tehtävä muistuttaa brokeria, joka parhaimmillaan kykenee 

tulkitsemaan ja koordinoimaan tietomallissa välittyvää tietoa niin suunnittelijoilta toisille, kuin 

suunnittelijoilta toteutukseen ja päinvastoin. Jos taas ajatellaan rakennushankkeen eri 

verkostojen välisiä etäisyyksiä, tietomalli on verraton rajaobjekti tiedonsiirtoon suunnittelu- 

ja toteutusorganisaation sekä rakennuksen käyttäjän välillä. 

 

2.7 Tulevaisuustiedon rooli yritysten strategiassa ja päätöksenteossa 

 

Åhman on tutkinut vuoden 2016 diplomityössään rakennusalan pienten ja keskisuurten 

yritysten suorituskyvyn mittarointia. Osana tätä työtä on haastateltu yhteensä viiden alan 

yrityksen johtajaa ja selvitetty tätä kautta kohdeyritysten strategioita. Haastatteluaineiston 

perusteella yhdessäkään näistä rakennusalan pk-sektorin yrityksessä ei ole huomioitu 
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suorituskyvyn osatekijänä tai strategisena painopisteenä sen enempää tulevaisuustietoa, 

tutkimus-, kehitys- tai innovaatiotoimintaa, saati digitalisaatiota (Åhman 2016, ss. 47-52).  

 

Saunilan ja Ukon pk-sektorin yritysten innovaatiokyvykkyyttä koskevassa kyselytutkimuksessa 

on havaittu, että innovaatiokyvykkyyden mittaus yrityksessä johtaa parempaan operatiiviseen 

suorituskykyyn verrattuna niihin yrityksiin, jotka eivät mittaa innovaatiokyvykkyyttä (Saunila 

& Ukko 2015, s. 19). 

 

Malmelin, Pihlajamaa ja Komonen ovat esittäneet mielipidekirjoituksessaan Talouselämässä 

maaliskuussa 2020, että kyetäkseen tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin ennen 

kilpailijoitaan yritysten tulee panostaa järjestelmälliseen ennakointitoimintaan. Yritysjohdon 

paineet ja fokus ovat usein ensisijaisesti kuluvan tilikauden liiketuloksessa, missä kontekstissa 

tulevaisuustieto on ylellisyystuote, johon ei ole kohdistaa rahallisia tai henkisiä resursseja. 

Strategian aikaikkunan ollessa lyhyt kohtaloksi jää seurata alan edelläkävijöitä ja jäljitellä 

näiden keksintöjä (Malmelin et al. 2020). 

 

Edellä käsiteltyjen tutkimusten valossa vaikuttaa siltä, että kotimaisen pk-sektorin ja erityisesti 

rakennusalan pk-sektorin yhtenä potentiaalisena osasyynä alhaiseen tuottavuuteen on 

alhainen panostus ennakointiin ja innovaatiotoimintaan osana yritysten strategiaa. Erityisesti 

rakennusalan pk-yritysten tulevaisuusorientoitumista voisi helpottaa strategian käsitteen ja 

merkityksen syvällisempi omaksuminen. Vaasan yliopiston yrittäjyyden professori Annika 

Tidström kertoo Y-studion verkkoartikkelissa, että tehokkuuden, laadun tai 

asiakastyytyväisyyden korostaminen strategiassa ei vielä kerro, että mitä niiden eteen 

tehdään. Tidström jakaa strategian laadinnan kolmeen osaan: strategian analysointiin, 

valitsemiseen ja toteuttamiseen. Ensin yrityksen tulee tunnistaa omat kilpailu- ja 

menestystekijänsä suhteessa kilpailijoihin. Tämän jälkeen tulee määritellä yrityksen 

tulevaisuudennäkymä, eli visio. Näiden kautta voidaan määritellä mitattavissa olevat 

tavoitteet ja vasta sen jälkeen muodostetaan strategia, jonka avulla tunnistetuilla vahvuuksilla 

päästään tunnistettuun tulevaisuudennäkymään yhteensopiviin tavoitteisiin. (Esa 2018).  
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Riippumatta yrityksen toimialan tulevaisuusorientaatiosta, teknisyydestä, kellotaajuudesta tai 

kompleksisuudesta toimivan strategian muodostaminen ilman tietoista tulevaisuuden 

käsittelyä vaikuttaa hankalalta. Puhtaasti nykytilanteeseen ja menneisyyteen pohjautuva 

omia mittaroimattomia vahvuuksia luetteleva arvokuvaus ei todennäköisesti erotu 

markkinoilla millään tavalla kilpailijoista ainakaan edukseen, ja on vaikea nähdä tällaisen 

strategiatyön hyötyä kilpailukyvyn näkökulmasta. Åhmanin diplomityön (2016) 

haastatteluosiossa viiden rakennusalan pk-yrityksen johtajat ovat kuvanneet strategiaansa 

seuraavasti: 

Yritys A: Nopeus, palvelu ja asiakaslähtöisyys 

Yritys B: Osaaminen, asiakaslähtöisyys ja hyvä tuote 

Yritys C: Kokemus, referenssit ja ymmärrys bisneksestä 

Yritys D: Kannattava kasvu, laatu, projektinjohto-osaaminen, korjausrakentamiseen 

panostaminen ja asiakkaista huolehtiminen 

Yritys E: Henkilöstön kokemus ja osaaminen 

 

Vertailemalla näitä strategioita keskenään ei joukosta välttämättä erotu yritystä, joka aidosti 

erottuisi kilpailijoistaan ja olisi perustanut strategiansa selkeään tulevaisuuden visioon. 

Haastattelututkimuksen yrityksillä ei ollut käytössä mittarointia, joihin esimerkiksi koettu 

vahvuus asiakaslähtöisyydessä perustuisi. Ainoa etäisesti tulevaisuusorientoitunutta ajattelua 

muistuttava strategia on yrityksellä D, joka panostaa korjausrakentamiseen. 

Korjausrakentamisen kasvu on Suomen rakennusalan ehkä määräävin megatrendi, eli siihen 

panostamalla ei suuntaa yritystään ainakaan pahasti väärään suuntaan, vaikka suunta onkin 

kovin lavea. Vuonna 2016 Helsingin Pörssiin listautunut Lehto Group suuntautui 

strategiassaan trendin mukaisesti korjausrakentamiseen ja vahvisti jalansijaansa 

korjausrakentamiseen erikoistuneen Wareco Oy:n ostolla (Lehto Group Oyj 2016). Vain kolme 

vuotta myöhemmin Lehto Group ilmoitti pörssitiedotteessaan luopuvansa 

korjausrakentamisesta (Lehto Group Oyj 2019). Strategian suunnanmuutos ei voinut johtua 

ainakaan siitä, että korjausrakentamisen kasvu olisi ennakoitu vuonna 2016 väärin. Kuvassa 4 

on esitetty korjausrakentamisen kehittyneen uudisrakentamista vahvemmin strategian 

toteutusvälillä. 
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Kuva 4 Rakennusalan suhdannekehitys vuosina 2017–2019 (Tilastokeskus 2019) 

 

Onnistunut strategia edellyttää näin myös rakennusalalla, että ilmeisimpiinkin tulevaisuuden 

näkymiin osataan valita oikeat toimintatavat. Mitä heikommiksi tulevaisuutta koskevat 

signaalit muuttuvat, sitä vaikeammaksi muuttuu oikeiden toimintatapojen määrittäminen 

signaaleihin vastaamiseksi. 

 

3 RAKENNUSALAN TUOTTAVUUS 

 

Rakennusala on tyypillinen hitaasti kehittyvä toimiala. Suuret mullistukset yhden sukupolven 

aikana on lueteltavissa yhden käden sormilla. 1990-luvulla työmaille tuli tietokoneet, 

tupakointi parakeissa kiellettiin ja vähitellen alettiin soitella lankapuhelimen sijasta 

matkapuhelimella.  

 

Alan edellisen tuottavuusloikan voi katsoa ajoittuvan 1960-luvun alkuun. Erityisesti nopeasti 

teollistuva länsinaapurimme Ruotsi houkutteli massoittain suomalaisia maastamuuttajia 

tehtailleen. Maanviljely menetti suosiotaan elinkeinona, kun laivamatkan päässä odotti 
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kokonaan toiselta planeetalta oleva elintaso tehdastyöläisenä. Entiset maanviljelijät pääsivät 

nauttimaan läntisessä kuningaskunnassa luksuksesta, kuten sisävessasta ja vähän ajetusta 

Volvosta. Suomessa vastaavan kaupungistumisen esteenä oli sotien jälkeisestä ajasta 

vaivannut asuntopula. Asuntotuotannon ongelmana oli ollut sotien jälkeisestä ajasta lähtien 

voimakas syntyvyys ja menetetyn Karjalan lähes puoli miljoonaa evakkoa. Uhkaavan 

väestökadon seurauksena Suomeen perustettiin Aravan uudistamiskomitea, jonka tehtävänä 

oli ratkaista asuntotuotannon pullonkaulat ja edelleen hillitä maastamuuttoa 

mahdollistamalla kaupungistuminen maan sisäisesti. Uudistamiskomiteaa johti Rakennusliike 

Hakan toimitusjohtaja Antti Pelkola. Ensimmäinen aluerakennushanke oli Helsingin Työväen 

Säästöpankin pääjohtajan Mauno Koiviston, Hakan Antti Pelkolan ja Helsingin maalaiskunnan 

johtajan Lauri Lairalan laatiman sopimuksen pohjalta nykyisessä Vantaan Simonmetsässä 

vuonna 1964 (Mölsä 2016). Seuraavan kymmenen vuoden aikana aluerakentamisen mallilla 

tehtiin kiihtyvällä volyymilla asuntotuotantoa yli 40 kunnassa. Aluerakentamisen 

huippuvuosina 1973 ja 1974 asuntotuotanto ylsi noin 73 000 asuntoon lähtötilanteen ollessa 

noin 20 000–30 000 asuntoa vuodessa (Tamminen 2021, s. 12). Vuodesta 1996 vuoteen 2020 

Suomen asuntotuotanto on vaihdellut vuosittain välillä 24 000–42 000 (Rakennusteollisuus 

2020), missä kontekstissa aluerakentamisaikakauden asuntotuotannon Suomen ennätys on 

jäänyt mahdollisesti pysyvästi 70-luvulle. 

 

Elementtitekniikkaa oli hyödynnetty Suomen rakentamisessa 1950-luvulta alkaen, mutta 

aluerakennushankkeiden alkuvuosina pääasiallinen tuotantomuoto oli edelleen 

paikallavalurakentaminen. Paikallavalumenetelmä oli kysyntään nähden auttamatta liian 

hidas tuotantotapa, mikä vauhditti Suomen betonielementtirakentamisen yleistymistä 

erityisesti asuntorakentamisessa. Betonielementtinormeja laadittiin tiuhaan tahtiin, muun 

muassa vuosina 1963 ja 1965. Kuitenkin jokaisella elementtitehtaalla oli omanlaisensa 

järjestelmät elementtien mitoitukseen ja kiinnityksiin, mikä hidasti arkkitehtien ja 

suunnittelijoiden mahdollisuutta hyödyntää elementtirakentamista. Alan 

yhdenmukaistamiseksi käynnistettiin BES-hanke (betonielementtistandardi) vuonna 1968. 

Hankkeessa tarkasteltiin yhteensä 600 erilaista elementtijärjestelmää, joista lopulta 

kotimaisen rakentamisen palvelukseen valjastettiin neljä perusjärjestelmää vuonna 1970. 
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Muutaman vuoden kuluessa 85 % Suomen asuinrakennuskannasta perustui BES-

järjestelmään. Yksinkertaisen BES-järjestelmän mukaisia elementtejä pystyttiin tuottamaan 

varastoon tehokkaasti. Rakennusten suunnittelijat laativat suunnitelmat pitkälti sen mukaan, 

mikä sattui olemaan eri elementtien vallitseva varastotilanne. (Tamminen 2021, s. 24).  

 

Lopulta öljykriisin hillitsemä voimakas kaupungistuminen ja sitä myötä asuntotuotanto 

rauhoittui huippuvuoden 1974 jälkeen. Asuntorakentamisen tuplaamistavoite kuitenkin 

toteutui vuosikymmenessä osaltaan BES-standardin ja osaltaan pankkien sekä 

rakennusliikkeiden tiiviin yhteistyön ansiosta. Tuotoksen kaksinkertaistuminen ei suoraan 

kaksinkertaistanut kuitenkaan alan yritysten tuottavuutta. Ylikuumeneminen johti palkkojen 

voimakkaaseen kasvuun ynnä muihin häiriöihin panostasolla. Rakennusteollisuuden 

voimakkaan työllisyyden kasvun johdosta joka paikkaan ei riittänyt kokeneita ammattilaisia. 

Lisäksi nopeassa tuotantotahdissa hyväksyttiin hiljaisesti rakennusten huonompi laatu 

totuttuun nähden. Tyytyminen oli siihen, että elementtitalot voidaan purkaa 30 vuoden 

päästä, jolloin Suomella on varaa rakentaa paremmin ja teknologia mahdollistaa 

elementtitalojen helpon purkamisen. (Mölsä 2020). 

 

Tuottavuus on suure, joka määritellään tuotantotulosten suhteena tuotantopanoksiin 

(∑Tuotantotulokset / ∑Tuotantopanokset) (Rantanen 2005, s. 8). Rantanen tähdentää, että 

tuottavuus on reaaliprosessia kuvaava suure siinä missä kannattavuus on rahaprosessia 

kuvaava suure ja tuottavuuden eräänlainen peilikuva. Etlatiedon rakennusalan tuottavuuden 

tilaa arvioivassa vuoden 2020 raportissa alan tuottavuutta arvioidaan työn tuottavuuden 

kautta yhtälöllä Työn tuottavuus = Arvonlisä / Työtunnit.  Arvonlisä lasketaan tilinpäätöksestä 

yhteen huomioimalla voitot(+), palkat(-), poistot(-) ja vuokrat(-). (Ahonen et al. 2020, s. 37). 

Tässä Etlatiedon esittämässä tuottavuuden mittaustavassa arvioidaan siis todellisuudessa 

kannattavuutta. Yritysten ja toimialan on helpompi vaikuttaa sisäisillä toimillaan nimenomaan 

reaaliprosessiin, kuin rahaprosessiin.  

 

Yritysten ei ole helppoa vaikuttaa markkinoilla vallitsevaan työn tai pääoman hintaan, joiden 

muutokset vaikuttavat väistämättä toiminnan kannattavuuteen. Yritysten ja toimialan 
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keinovalikoimassa on kuitenkin se, kuinka tehokkaasti työtä ja pääomaa osataan käyttää, eli 

kuinka tuottavaa toiminnasta saadaan. Markkinatilanne on eräs muuttuja, joka voi johtaa 

tilanteeseen, jossa huonolla tuottavuudella saadaan aikaan hyvä kannattavuus tai 

päinvastoin. Esimerkiksi patenttien tai lainsäädännön turvin monopoliasemasta nauttiva 

toimija turvaa kannattavuutensa ilman kilpailun asettamaa pakkoa parantaa tuottavuuttaan. 

Toisaalta tuottavuuden näkökulmasta hyvin järjestetty toiminta saattaa olla heikosti 

kannattavaa, mikäli tuotoksen kysyntä ja tätä kautta hinta markkinoilla on huono suhteessa 

työn ja pääoman hintaan. (Rantanen 2005, ss. 20-21). Tämän tutkimuksen yhtenä rajauksena 

on, ettei tulosten tarkastelussa oteta kantaa digitalisaation ja digitaalisen tietomallin 

paremman käytön avulla tavoiteltavan tuottavuuden parantamisen mittarointiin. 

Kyselytutkimuksen vastaajien kokemus mahdollisuudesta vähentää odottelua, virheitä ja 

päällekkäistä työtä toimikoon tutkimuksen näkökulman kannalta riittävänä vastineena 

tuottavuuden parantamisen käsitteelle. 

 

Tuottavuuden lisääminen on eräänlainen itseisarvo sekä yritystasolla kilpailukyvyn ja 

kilpailuaseman parantamiseksi että kansantalouden tasolla elintason parantamiseksi 

(Rantanen et al. 2015, s. 7). Pitkällä aikavälillä tuottavuutta edistävät seikat, kuten riittävän 

kova kilpailu, vapaa hinnoittelu sekä omistusoikeutta ja sopimusten sitovuutta ylläpitävä 

oikeusjärjestelmä (Borg & Vartiainen 2015, s. 41). Vaikka Suomessa vallitsee hyvämaineinen 

oikeuslaitos ja vapaa markkinatalous, on Suomi silti jäljessä tuottavuuden kehityksessä 

verrokkimaihin nähden EU:ssa ja OECD-yhteisössä. Voimakkaimmin Suomi on jäänyt jälkeen 

teollisuudessa, joista ennen kaikkea elektroniikkateollisuudessa sen myötä, kun pitkään 

menestynyt Nokian matkapuhelinliiketoiminta lakkasi Suomessa ja toisaalta 

metalliteollisuudessa samanaikaisesti, kun kehittyvät maat Kiinan johdolla ovat lisänneet 

metalliteollisuuden tuotantoaan ja tuottavuuttaan (Holmström et al. 2014, s. 3). Näiden 

aiempien teollisuuden veturien menestyksen varjossa muun kansantalouden heikompi 

tuottavuus ei ole ollut entisinä aikoina erityisen merkityksellistä kokonaisuuden kannalta. 

 

Rakennusalaa ei ole tarkasteltu yhtä keskeisesti kriisitietoisuutta herättävissä kansantalouden 

tilaa käsittelevissä raporteissa, kuin vienti-intensiivistä tehdasteollisuutta. 90-luvun laman 
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päättymisen myötä talonrakentamisen osuus bruttokansantuotteesta on pysynyt melko 

vakaana 3..5 %:ssa (ks. Kuva 5 Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta 

(Rakennusteollisuus 2020))  

 

 

Kuva 5 Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta (Rakennusteollisuus 2020) 

 

2000-luvun aikana rakennusalan yritysten kannattavuus on parantunut viennin imussa noin 

vuoteen 2008 asti, jonka myötä finanssikriisi, Nokian matkapuhelinliiketoiminnan melko 

nopea katoaminen, paperiteollisuuden alasajo sekä Venäjään kohdistuneet talouspakotteet 

katkaisivat suotuisan kehityksen (Ahonen et al. 2020, s. 39). 

 

Rakennusala on menettänyt kannattavuuttaan Suomen vahvan talouskasvun pysähdyttyä 

vuoden 2008 finanssikriisiin ja sitä seuranneisiin enemmän paikallisiin, edellä mainittuihin 

negatiivisiin kysyntäshokkeihin. Tarkasteltaessa Suomen valtiovelan kehitystä suhteessa 

rakentamisen vakaaseen osuuteen maan BKT:stä voidaan tehdä johtopäätös, että 

rakentamisen volyymia on ylläpidetty vientivetoisen rakentamisen hiivuttua julkisen talouden 

ja velkarahan tuella. Työvoimaintensiivisenä alana rakennusala on oikeutettu elvytystoimiin 

työttömyyden kasvun hillitsemiseksi. Rakennusteollisuuden tilastojen mukaan rakennusala 

työllistää yli 500 000 henkilötyövuotta (Rakennusteollisuus 2020), joka on noin viidenneksen 

koko maan työllisistä (Tilastokeskus 2021). 
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Suomen vientiyritysten menestymisen, vaihtotaseen, valtiovelan kehityksen ja rakentamisen 

tuotoksen välillä näyttää vallitsevan korrelaatio, jossa vaihtotaseen ja velkaantumisen 

muuttuessa suhdanteen mukaan rakentamisen määrää pyritään pitämään suhteellisen 

vakaana julkisvetoisesti. Rakennusalan työllisten osuuden ollessa noin 20 % koko maan 

työllisistä on melko ymmärrettävää, että alan suhdanteiden ei voida antaa vaihdella vapaasti 

viennin ja vaihtotaseen mukana. Kuitenkin tarkasteluvälillä vaikuttaa ilmeiseltä, että 

rakennusalan tuottavuuteen vaikuttaa rakentamisen panosten lähde; vientivetoinen talous 

johtaa parempaan alan tuottavuuteen, kuin elvytykseen perustuva talous. Tämä osaltaan 

saattaa lisätä rakennusalan tuottavuuden kehittämisen vaikeuskerrointa, kun valtionvelan 

ennustetaan kehittyvän entiseen malliin vielä tulevat vuodet. 

 

Rakennusalan tuottavuuskehityksen arvioinnissa toinen lähestymistapa on tarkastella 

arvonlisäystä koko rakentamisen arvoketjussa. Kappaleen alussa käsiteltiin 1960- ja 1970-

luvun suotuisaa tuottavuuskehitystä, joka perustui BES-järjestelmän mahdollistamaan 

tehokkaaseen ja tiukan modulaariseen elementtirakentamiseen. Tuolloin rakennusliikkeet 

omistivat suurelta osin itse myös betonielementtien tuotannontekijät. Sittemmin arvoketjut 

ovat kasvaneet huomattavasti pidemmäksi rakennusosien määrien huomattavan kasvun, 

mutta myös alan yritysten keskittymisen ja erikoistumisen myötä. Suomen rakentamisen 

huippuvuosina esimerkiksi ilmanvaihto oli pääosin painovoimainen, eikä rakennuksissa ollut 

nykyisen kaltaista automaatiota tai tietoliikenneverkkoja. Tuolloin työvoima oli pitkälti 

pääurakoitsijan palveluksessa ja nyt suurin osa työstä on ulkoistettua palvelua. 

 

Etlatiedon julkaisussa Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa on esitetty 

oheisen taulukon muodossa 20 suurinta rakentamisen arvonlisää tuottavaa toimialaa 

Suomessa ja 11 muussa eurooppalaisessa maassa.  
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Taulukko 2 Arvonlisäosuudet 20 suurimmalla rakentamisen arvonlisää tuottavalla toimialalla 

(Ahonen et al. 2020, s. 111) 

 

 

Taulukosta nähdään, että rakentamisen, eli rakennustyömaalla ja rakennusliikkeissä 

tapahtuvan arvonlisän osuus on niin Suomessa, kuin verokkimaissa alle puolet koko 

arvoketjusta. 

 

Rakentamisen arvoketjun kehitystä tarkasteltaessa Suomen rakennusalan tuottavuuden 

kehitys ei näytä aivan yhtä lohduttomalta, kuin tiukassa toimialan tuottavuuden kehityksen 

tarkastelussa. Vuosien 2001 ja 2014 välillä rakentamisen arvoketjun arvonlisä on kehittynyt 

keskimäärin 2,6 % vuodessa, joista valtaosa selittyy vuotta 2008 edeltäneellä myönteisellä 
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kehityksellä. Samaan aikaan Suomen BKT:n keskimääräinen kasvu on ollut 1,3 %, kun 

esimerkiksi vuosien 1995–2007 välillä se oli keskimäärin 4,0 % (Findikaattori 2021). 

Vertailtaessa rakennusalan yritysten kannattavuutta koko rakentamisen arvoketjun 

kehitykseen voidaan arvioida, että arvoa tuottavaa työtä on siirtynyt tarkasteluvälillä 

työmaalta muihin arvoketjun osiin, kuten esivalmistukseen jättäen työmaalle ainoastaan 

vaikeimmin teollistettavat ja täten heikommin tuottavat työvaiheet. 

 

4 DIGITALISAATIO 

 

Digitalisaatio näkyy arjessa erilaisina viihteen, yhteydenpidon, työnteon ja julkisten 

palveluiden jakelun ja kulutuksen muotoina. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen Jyrki 

Kasvi (2019) määrittelee digitalisaation tiedon ja tietotekniikan hyödyntämisenä toiminnan 

muuttamiseksi tai uuden mahdollistamiseksi. Samaisessa määritelmässä täsmennetään, että 

teknologia itsessään tai vanhan analogisen toimintamallin muuttaminen samanlaiseksi 

digitaaliseksi toimintamalliksi ei ole digitalisaatiota. Digitalisaation käyttöönotto 

yhteiskunnassa tai organisaatioissa tarkoittaa aina vähintään jonkinasteista muutosta 

toimintatavoissa ja työnjaossa. 

 

4.1 Digitalisaatio teollisen vallankumouksen jatkumona 

 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan pitkäaikaista kehitystä, joka on käynnistynyt hieman tulkinnasta 

riippuen joko mikroprosessorin yleistymisestä 1970-luvulla, kaupallisten tietokoneiden 

yleistymisestä 1980-luvulla tai kaupallisen internetin yleistymisestä 1990-luvulla (Lehti et al. 

2012, s. 10; Koiranen et al. 2016, s. 24). Digitalisaatio kytkeytyy Kondratjevin teorian 

mukaisesti teollisen vallankumouksen käynnistämään pitkien aaltojen sykleihin, missä 

radikaalit teknologiset innovaatiot ja läpimurrot uudistavat taloutta ja yhteiskuntaa noin 40–

60 vuoden sykleissä (Wilenius 2015, s. 55). Kuva 6 on esitetty tuottavuuden kehittyminen 

yksittäisessä Kondratjevin teknologiasyklissä. Riippuen siitä, mikä määritetään digitalisaation 

alkuhetkeksi, ollaan joko infrastruktuurin rakennusvaiheessa tai jo teknologian 

hiipumisvaiheessa. Tämän työn kannalta digitalisaation määräävämmät tunnusmerkit 
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kohdistuvat enemmän internetin kehityskulkuun, kuin mikroprosessorin kehityskulkuun, 

joten teknologiasykliä tarkastellaan sillä oletuksella, että vietämme aikaamme tällä hetkellä 

syklin alkupäässä, jossa yhä odotetaan tapahtuvaksi tieteellisiä läpimurtoja ja rakennetaan jo 

infrastruktuuria, kuten tällä hetkellä kiivaasti tapahtuu 5G-verkkojen parissa. 

 

Kuva 6 Tuottavuuden kehitys yksittäisessä teknologiasyklissä (Lehti et al. 2012, s. 89) 

 

Brynjolfsson ja McAfee pyrkivät arvioimaan vuonna 2011 sijoittumistamme teknologiasyklissä 

korostaen teknologian, erityisesti tietotekniikan kehityksen eksponentiaalista luonnetta 

Mooren lain nojalla. Intelin toisen perustajan, Gordon Mooren mukaan nimetyssä laissa 

esitetään, että mikroprosessoreiden teho kaksinkertaistuu 18 kuukauden välein. 

Vastaavanlainen eksponentiaalinen kehitys koskee mikroprosessoreiden lisäksi suurta osaa 

muusta tietotekniikkaan liittyvästä laitteistosta. Fyysisen tekniikan kehitys edelleen 

mahdollistaa ohjelmistojen ja algoritmien kehittymisen samassa, ellei tätäkin nopeammassa 

eksponentiaalisessa tahdissa. Brynjolfsson ja McAfee vertaavat tilannetta vanhaan 

sepitteeseen shakkilaudan keksijästä. Shakkilaudan keksijä esitteli keksintönsä paikalliselle 

keisarille, joka tykästyi kovasti peliin. Keisari tiedusteli keksijältä, että millä tavoin voisi palkita 

tämän oivallisen innovaation. Keksijä ehdotti palkkioksi jokaiselle shakkilaudan ruudulle 

riisinjyviä siten, että joka ruudulla on kaksinkertainen määrä riisinjyviä edelliseen ruutuun 

nähden. Keisari laittoi kolmeen ensimmäiseen ruutuun yhden, kaksi ja neljä jyvää ja ihmetteli, 

että nyt lähtee peli halvalla. Päästessään laudan puoleen väliin, eli 32. ruutuun, pelissä oli jo 
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yli neljä miljardia riisinjyvää, minkä seurauksena keisarin oli leikattava keksijältä pää irti, ettei 

joutuisi perikatoon.  

Brynjolfssonin ja McAfeen tuntuma vuonna 2011 oli, että olemme saavuttaneet niin sanotusti 

shakkilaudan 32. ruudun teknologisen kehityksen kaarella. Tämä perustui sen aikaisiin 

läpimurtoihin itse ajavissa autoissa sekä tekoälyn hyödyntämisessä lääketieteellisessä 

diagnostiikassa (s. 17). Reilut kymmenen vuotta tämän odottavan tunnelman jälkeen ollaan 

edelleen odottavissa tunnelmissa. Ainakin osittain itse ajavat autot ovat jo monen 

suomalaisen Tesla -kuljettajan arkipäivää, vaikkakin vielä kuriositeetin tasolla, eikä 

tieliikennelaki vielä tunne autoa ilman kuljettajaa. Tekoäly ja hoivarobotit ovat jatkaneet 

kehittymistään, mutta toimivat edelleen taustalla muuttamatta radikaalisti yhteiskunnan 

rakenteita. Kuitenkin Suomessa on rakennettu hiljattain toimiva kvanttitietokone 

ensimmäisenä noin kymmenestä muusta maasta (Lindholm 2021). Kvanttitietokoneen 

laskentanopeus on noin tuhatkertainen verrokkeina oleviin supertietokoneisiin nähden 

hieman laskutoimituksen luonteesta riippuen. Uuden kvanttitietokoneen vaikutukset 

maailmaan ovat edelleen riippuvaisia siitä, milloin ja millaisia sovelluksia ihmiset keksivät 

tekniikan hyödyntämiseksi. Teknisen kehityksen näkökulmasta kuitenkin kvanttitietokone luo 

edellisiin teknologisiin esimerkkeihin verrattuna suurimman odotuksen siirtymisestä 

shakkiruudusta seuraavaan. 

 

Kvanttitietokone edustaa aiempien teknisten läpimurtojen, kuten höyrykoneen, vaihtovirran, 

mikroprosessorin ja internetin tavoin yleiskäyttöistä teknologiaa. Teknologinen innovaatio 

itsessään ei johda kaikista suurimpiin seurauksiin, vaan sen tekevät teknologian käyttöön 

liittyvät organisatoriset, sosiaaliset ja institutionaaliset innovaatiot, jotka kasautuvat ajallisesti 

ja pitkin toimitusketjua päällekkäin (Brynjolfsson & McAfee 2011, s. 16). Poiketen aiemmista 

yleiskäyttöisen teknologian läpimurroista käsillä olevassa digitalisaatiossa 

seurannaisinnovaatiot tulevat kasautumaan todennäköisesti eri tavalla, sillä tällä kertaa sekä 

tuotanto että jakelu tapahtuvat tietoverkkojen välityksellä. Muutosvauhti on ollut nopeampaa 

ja kvanttitietokoneiden läpimurron myötä muutos voi edetä ennen näkemättömällä 

nopeudella (Lehti et al. 2012, s. 10). 
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Lähtökohtaisesti digitalisaation käyttöönoton tavoitteena on työnteon helpottaminen ja sitä 

kautta tuottavuuden parantaminen, mutta usein tuottavuuden kehitys hidastuu tai 

pahimmillaan kääntyy negatiiviseksi uusien menetelmien käyttöönottovaiheessa.  (Lehti et al. 

2012, s. 52). Koulutuksen ja rekrytoinnin kaltaisten organisaatioon kohdistuvien investointien 

tulisi olla huomattavasti suurempia teknologiaan tehtyihin investointeihin nähden, että 

saavutetaan optimaalisella tavalla teknologiaa kohtaan asetetut tuottavuusodotukset 

(Bresnahan et al. 1999, s. 3). Teknologian käyttöönoton hyöty on helposti jälkikäteen 

nähtävissä, mutta ennalta tilanteisiin saattaa liittyä hidasteita ja muutosvastarintaa. Joku voi 

menettää työnsä, toiset joutuvat varsinaisen työnsä ohella opiskelemaan kohtuuttomasti 

uutta, siirtymävaiheessa joudutaan maksamaan samaan aikaan uutta ja vanhaa toimintamallia 

eivätkä kehitysaskeleen hyödyt tule heti näkyviin. Toisaalta on odotettavissa, että mitä 

pidemmälle muutokseen ryhtymistä lykkää, sen rajumpia ovat muutoksen aiheuttamat 

negatiiviset vaikutukset. (Lehti et al. 2012, s. 94). 

 

4.2 Digikuilu 

 

Digitalisaation, kuten teknologian yleensä, tarkoituksena on helpottaa ihmisten toimintaa. Ei 

ole kuitenkaan ennen kuulumatonta, että teknologian soveltaminen alkaa tapahtua 

itseisarvoisesti ja lopulta teknologia kääntyy tarkoitustaan vastaan monimutkaistaen asioita. 

Liian monimutkaiset käyttöliittymät lannistavat käyttäjän luovuutta ja vievät fokuksen itse 

asialta. 2010-luvun menestyneimmät teknologiahankkeet ovat niitä, joissa on päihitetty 

kilpailijat edistyksellisimmän teknologian sijaan käytettävyydessä, josta usein laitteita ja 

sovelluksia käsitellessä puhutaan myös muotoilusta (Wilenius 2015, s. 63). Oikeanlaisen 

muotoilun aikaansaaminen edellyttää luojaltaan valtaisia panostuksia aiheen 

poikkitieteellisyyden vuoksi. Ihminen ei toimi kuten kone, ja mahdollisimman inhimillisen 

koneen tai ohjelmiston aikaansaamiseksi insinööritieteiden lisäksi onnistuminen edellyttää 

monien muiden tieteenhaarojen ohella kognitiotieteiden soveltamista. Kaikkialla ei ole 

tällaisia huippuluokan poikkitieteellisiä resursseja käytettävissä, joten mitä rajatummalle 

joukolle digitaalinen tuote, palvelu tai ohjelmisto on osoitettu, sen enemmän käyttö edellyttää 

intuition ohella perehtymistä ja opiskelua. (Wilenius 2015, s. 65). 
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Yhteiskunta on digitalisoitunut kiihtyvällä tahdilla 2000-luvulta lähtien. Erityisesti vuonna 2020 

alkaneen koronapandemian johdosta monissa palveluissa ainoaksi vaihtoehdoksi on jäänyt 

digitaalinen versio. Lähitulevaisuuteen kohdistuu epävarmuutta siitä, jääkö tällä hetkellä 

pakon sanelema digitaalinen elämäntapa voimaan yhteiskunnan eri osissa, kuten 

työelämässä, kotitalouksissa ja julkisissa palveluissa. Digitalisoituminen kiihtyvällä tahdilla 

uhkaa iäkkäämpää ja vähiten koulutettua väestöä ja heillä on vaarana syrjäytyä elämän eri 

osa-alueilla eikä vähiten työelämässä (Ahola & Hirvonen 2021, s. 4). 

 

Yksilötasolla valmiudet digitalisaation johdosta jatkuvasti uudistuvien toimintatapojen 

omaksumiseen ovat vahvasti ikä- ja koulutussidonnaisia. Kuilu nopeiden omaksujien ja 

syrjäytymisvaarassa olevien kansalaisten välillä alkaa kehittyä 45...55 ikävuoden kohdalla 

(Koiranen et al. 2016, s. 27; Ahola & Hirvonen 2021, s. 40). Tässä työssä tulee ottaa 

tarkasteluun myös etenevän digitalisaation myötä kasvava syrjäytymisvaara, sillä 

rakennusalan työllisistä noin kolmannes oli yli 45-vuotiaita vuonna 2013 (Rakennusteollisuus 

2020).  

 

Kuva 7 Rakennusalan työllisten ikäjakauma vuonna 2013 (Rakennusteollisuus 2020) 

 

Edellä käsitellyissä kappaleissa ja niiden lähdeaineistossa ei ollut viitteitä tulevaisuuden 

skenaarioista, joissa koneet korvaisivat kovin yhtäkkisesti ihmisen esimerkiksi putkimiehen tai 

sairaanhoitajan kaltaisissa tehtävissä, joihin liittyy keskeinen vuorovaikutuksen 
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ongelmanratkaisun tai hahmontunnistuksen ulottuvuus (Brynjolfsson & McAfee 2011, s. 18). 

Suurin korvautumisriski kohdistuu tällä hetkellä ammattiryhmiin, kuten posteljoonit, myyjät, 

sihteerit, laskentatoimen asiantuntijat ja vakuutus- sekä pankkitoimihenkilöt (Lönnqvist & 

Salorinne 2020). Kuitenkin digitalisaation tuottama eräs mahdollinen muutos rakennusalan 

työmarkkinoilla voi olla, että nuoremmat työntekijät syrjäyttävät iäkkäämmät johtuen 

digivalmiuksiin kohdistuvilla kasvavilla vaatimuksilla. Muiden toimialojen korvautumisriski 

saattaa johtaa kasvavaan, rakennusalan iäkkäämpiä työllisiä uhkaavaan nuoremman 

työvoiman tarjontaan työmarkkinoilla. Digikuilu uhkaa noin kolmannesta rakennusalan 

työllisistä, jotka edustavat koko Suomen työmarkkinoista noin kuutta prosenttia (katso 

kappale 3). Mikäli digikuilun uhkaan ei varauduta, alalla saattaa kyteä koko maan nykyisiä 

työttömyyslukuja vastaava, ikääntyneitä koskeva työvoiman kohtaanto-ongelma 

(Tilastokeskus 2021). 

 

5 TIETOMALLI 

Tietomallin käsite on tullut suomenkieliseen rakentamisen ammattisanastoon 1980-lopulla 

rakennusten tietokoneavusteista suunnittelua kehittäneestä RATAS-projektista (Tamminen 

2021, s. 176). Vastaava englanninkielinen termi Building Information Modeling (BIM) on 

esiintynyt ensimmäisen kerran vuonna 1986 ohjelmistokehittäjä Simon Rufflen artikkelissa 

From Computer-Aided drawing to Computer-Aided design. Tietomallin ideana on oliopohjainen 

ajattelu, eli viivojen ja ympyröiden sekä niiden erilaisten yhdistelmien piirtämisen sijasta 

suunnittelija tuottaa suunnitelmaan kolmiulotteisia objekteja, jotka vastaava muodoltaan ja 

tilaominaisuuksiltaan mahdollisimman tarkasti tosielämän vastinettaan. 

 

Tietomallia edeltävässä maailmassa suunnitteluprosessi tuottaa kaksiulotteisia piirustuksia, 

pitkälle vietyjä abstraktioita lopputuotteesta eli valmiista rakennelmasta. Suunnitelma välittää 

suunnittelijoiden tietoa toteuttajille usein erilaisten abstraktien symbolien ja koodien avulla. 

Piirustusten sisältämää dataa täytyy täydentää luetteloilla, selostuksilla ja kaavioilla, joiden 

yhteistuloksena suunnitelmien lukijan mieleen syntyy ikään kuin kolmiulotteinen malli 

toteutettavasta objektista.  
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2000-luvulle tultaessa suunnitteluprosessin trendi on digitalisoitunut siten, että perinteisestä 

kynällä piirtämisestä on viimeisissäkin suunnittelutoimistoissa luovuttu ja edistytty 

tietokoneella tapahtuvaan piirtämiseen. Tämä 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun digiloikka 

on helpottanut tiedonsiirtoa suunnitteluprosessin ja toteutusprosessin välillä, kun 

suunnitelmat siirtyvät postin sijasta sähköisesti suunnittelutoimiston sekä kopiolaitoksen tai 

työmaan välillä. Tämän lisäksi sähköisessä muodossa olevien suunnitelmien ylläpito ja 

muokkaaminen on huomattavasti helpompaa, kuin ainoastaan musteella paperille 

dokumentoitujen suunnitelmien. (Tamminen 2021, s. 234) 

 

Tietomallinnus ja rakentamisen digitalisaatio ovat tulleet Suomessa rakennusalan termistöön 

ensimmäisiä kertoja 1990-luvulla, kun rakennesuunnittelussa otettiin käyttöön ensimmäisiä 

ohjelmia, joissa rakenteet olivat vektoreiden sijasta kokonaisia objekteja ja olioita. 

Tietomallinnuksen historian alkuvaiheessa eli rakennuksen luurankoa mallinnettaessa ei vielä 

ole päästy koko rakennusta ja eri sen osia käsittelevään yhdistelmämalliin ennen IFC-

standardin (Industry Foundation Classes) käyttöönottoa. Vaikka rakennuksen eri osia, kuten 

runkoa ja LVI-järjestelmää kyettiinkin mallintamaan erillisissä tiedostoissa ja järjestelmissä, 

näiden yhdistäminen samaan tiedostoon ja malliin oli pitkään tietoteknisesti 

ylitsepääsemätön ongelma. IFC-standardi mahdollistaa oliopohjaisen tiedonsiirron eri 

suunnittelualojen ja ohjelmistojen välillä, jolloin rakennuksen kaikki osat saadaan yhdistettyä 

eri suunnittelualojen malleista samaan tiedostoon ja näkymään (Tamminen 2021, ss. 234-

236). 

 

5.1 Yleiset tietomallivaatimukset 

 

Keväällä 2012 julkaistiin laajan COBIM-kehittämishankkeen pohjalta Yleiset 

tietomallivaatimukset 2012 (YTV 2012). COBIM-hankkeeseen osallistui lähemmäs 40 eri 

yksityistä ja julkista kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiota rahoittajan tai kirjoittajan 

roolissa. Hanketta johti Rakennustietosäätiö RTS, joka tuottaa laajaa alan teknistä koodistoa, 

kuten RT-kortistoa, Ratu-kortistoa ja RYL-Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset -sarjaa 

(Henttinen 2012, s. 2). Rakennustiedon eri julkaisujen ja kortistojen perusteella on pyritty 
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määrittämään rakennustyön kaikki oleelliset laadulliset ja tekniset kriteerit valmiin 

maalauspinnan ulkonäöstä kosteusmittaustapahtuman oikeaoppiseen suorittamiseen. Yleiset 

tietomallivaatimukset 2012 esittää vastaavanlaiset ohjeet tietomallin laadintaan ja käyttöön. 

Myöhemmin julkaisusarjaa on täydennetty vuonna 2014 julkaistulla osalla 14: Tietomallien 

hyödyntäminen rakennusvalvonnassa. 

 

YTV:ssä esitetyt tavoitteet tietomallinnukselle uudis- ja korjausrakennuskohteissa sekä 

rakennusten käytössä ja ylläpidossa ovat (Henttinen 2012, s. 5): 

• Suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän 

kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen 

• Tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 

• Havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 

• Auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 

• Nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 

• Tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 

• Parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 

• Tukea hankkeen kustannus- ja elinkaarianalyysejä 

• Tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan 

 

YTV esittää uutena tehtävänimikkeenä tietomallikoordinaattorin, jollainen tulisi olla 

jokaisessa tietomallihankkeessa. Tietomallikoordinaattorin rooli on usein rinnasteinen 

pääsuunnittelijan rooliin, mutta keskittyy suunnittelun tekniseen toteutukseen. YTV 

mahdollistaa pääsuunnittelijan toimimisen tietomallikoordinaattorina, mutta useimmiten 

tietomallikoordinaattori ja pääsuunnittelija ovat eri henkilöitä. Tietomallikoordinaattori tekee 

työtään yhdistelmämallin kautta, johon on kasattu samaan koordinaatistoon eri 

suunnittelualojen natiivimallit. Tietomallin tilaa raportoidaan yhdistelmämallista saatavien 

tietojen perusteella, kuten koordinaatistojen yhtäpitävyys, suunnittelun valmiusaste ja 

törmäystarkastelut. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu huolehtia tietomallikoordinaattorin 

raportoimien virheiden ja puutteiden korjaamiseksi tehtävästä suunnittelutyön 

koordinoinnista eri suunnittelualojen kesken. (Karjula & Mäkelä 2012, s. 7). 
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Yleiset tietomallivaatimukset on jaettu 14 osaan kuvaten otsikkotasolla tärkeimpiä 

tietomallinnuksen käyttötarkoituksia: 

Osa 1 Yleinen osuus 

Osa 2 Lähtötilanteen mallinnus 

Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu 

Osa 4 Talotekninen suunnittelu 

Osa 5 Rakennesuunnittelu 

Osa 6 Laadunvarmistus 

Osa 7 Määrälaskenta 

Osa 8 Havainnollistaminen 

Osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 

Osa 10 Energia-analyysit 

Osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 

Osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 

Osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 

Osa 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 

 

Kappaleessa 7 tarkastellaan lähemmin, että mitkä tehtävät ovat yleistyneet 

kyselytutkimuksen vastaajien keskuudessa ja mitkä tehtävät ovat yhä marginaalissa. 

 

5.2 Tietomallin digitaaliset perusominaisuudet 

 

Tietomalli on muuttanut suunnittelutyötä merkittävästi 2010-luvulla ja kotimaisten 

asiantuntijoiden kertoman mukaan Suomi kuuluu tietomallisuunnittelussa maailman kärkeen 

(Tamminen 2021, s. 237). Rakennustyömaiden toteutuksessa tietomallin käyttö on 

suunnittelutyöhön verrattuna alkutekijöissään, ja urakoitsijat käyttävät tietomallia vielä varsin 

rajatuissa tapauksissa. Tietomallia hyödynnetään perinteisten suunnitelmien esittämien 

abstraktioiden havainnollistamiseen, mutta varsinainen työ toteutetaan vielä useimmiten 

tavanomaisten suunnitelmien pohjalta (Kuittinen 2019, ss. 15-16). 
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2D-piirtämisen digitalisoitumisesta huolimatta piirustuksissa on edelleen samat rajoitteet 

ajatellen niiden kykyä siirtää suunnittelijan ajatusta toteuttajan mieleen. Riippumatta 

piirustusvälineistä suunnitelmat ovat edelleen kaksiulotteisia ja objektit on esitetty usein 

symboleilla, joilla ei ole varsinaista kytköstä todellisuuteen sen lisäksi, että mitä symbolien on 

ammattiryhmän sisäisesti sovittu edustavan. Symboli ei esitä täsmällisesti objektin väriä, 

pintaa, kokoa tai sijaintia kolmiulotteisessa avaruudessa. Vaikka harjaantuneen 

ammattikunnan välillä tieto välittyykin melko usein onnistuneesti tällaisen symboliikan avulla, 

kuuluu rakennushankkeisiin usein myös ammattikunnan ulkopuolisia sidosryhmiä, joille tieto 

ei tietomallia edeltävin menetelmin siirry tehokkaasti. 
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Arkkitehtisuunnitelma 

 

RAU-laitesijoituspiirustus 

 

ARK – huoneselostus 

 

Rakennusselostus 

 

Rakennesuunnitelma 

 

Sprinklersuunnitelma 

 

Rakennetyyppi 

 

Värisuunnitelma 

 

Ilmanvaihtosuunnitelma 

 

Sähkösuunnitelma 

 

Palokatkosuunnitelma 

 

Määräluettelo 

 

Vesi- ja viemärisuunnitelma 

 

Kynnysdetalji 

 

Kylpyhuonekaavio 

 

Oviluettelo 

 

Jäähdytyssuunnitelma 

 

Sisäkattopiirustus 

 

Paikannuskaavio 

 

LVI-kalusteluettelo 

 

Kuva 8 Kylpyhuoneen rakentamisessa tarvittavia perinteisiä suunnitelmia 
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Kuva 9 Ruutukaappaus tietomallissa esitetystä WC-tilasta. 

 
Kuvassa 8 on esitetty 20 yleisintä suunnitelmatyyppiä, joita tarvitaan yhden kylpyhuoneen 

rakentamiseen. Näiden 20 suunnitelman tekemiseen tarvitaan yleensä vähintään viisi eri 

henkilöä. Sen lisäksi että toteutusvaiheen osapuolten tulee seurata näitä noin 20 eri 

suunnitelmaa ja varmistaa, että kaikki tulevat huomioiduiksi, pitää myös suunnittelijoiden 

seurata toistensa suunnitelmia tarkkaan. Jos suunnitelmat olisivat kerralla valmiit, tämä olisi 

periaatteessa helppoa. Kuitenkin, kun suunnitelmia joudutaan päivittämään, aiheuttaa tämä 

päivitystarpeita usein enemmän kuin yhteen muuhun suunnitelmaan. On melko ilmeistä, että 

tuottavuuden näkökulmasta useamman kymmenen erillisen suunnitelmatason iterointi 

manuaalisesti on varsin epätehokasta. Kuvassa 9 niin ikään wc-tilan toteutusta koskeva 
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suunnitelma, joka on tällä kertaa mahdutettu yhteen tietomalliin. Tietomallista on ainakin 

periaatteessa saatavilla vastaavat attribuutit, kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa esitetyssä 20 

suunnitelman ruudukossa. Tästä kuvasta on myös heti nähtävissä, että arkkitehti (valkoinen 

istuin) ja LVI-suunnittelija (vihreä istuin) ovat suunnitelleet wc-istuimen eri paikkoihin. 

Kahdesta erillään olevasta kaksiulotteisesta piirustuksesta tällaiset ristiriidat jäävät pääosin 

huomaamatta. Visuaalinen käyttöliittymä mahdollistaa sekä suunnittelijoiden tarkistaa 

keskenään työtään ennen suunnitelmien toimittamista tekijälle. Jos suunnittelijoiden 

keskinäinen tarkastelu jäisi kuitenkin tekemättä, on kenellä tahansa tietomallin lukijalla 

helppo työ havaita suunnitelmien väliset ristiriidat. 

 

Sen lisäksi, että tietomalli parantaa suunnittelijoiden välisen työn tuottavuutta, tuottavuus 

paranee myös suunnitteluprosessin ja toteutusprosessin välillä. Tietomalli välittää 

huomattavasti helpommalla tavalla informaatiota, jolloin suunnitelmien yhteensovitus 

helpottuu ja suunnitelmien tarkennus- ja korjauskierrosten määrä vähenee. Mahdollisten 

suunnitteluvirheiden esiin tulemista ei tarvitse odottaa enää toteutusvaiheeseen, vaan 

suunnitelmien ristiriidat ovat helposti havaittavissa yhdellä silmäyksellä tietomallista. 

 

Tietomallin ehkä tunnetuin piirre on sen visuaalisuus. Visuaalisuus voidaan jaotella 

perinteiseen tietomallikäyttöön (BIM) ja virtuaalitilaan (VR, virtual reality) tai lisättyyn 

todellisuuteen (AR, augmented reality). Virtuaalisessa todellisuudessa suunnitelman käyttäjä 

toimii täysin virtuaalisessa ympäristössä, irti todellisesta ympäristöstä. Lisätyssä 

todellisuudessa todelliseen ympäristöön lisätään tietoa tai tietomalleja AR-lasien, puhelimen 

tai tabletin näytön kautta (Kivinen 2021). Tätä kirjoitettaessa jo varsin monet arkiset hyöty- ja 

pelisovellukset matkapuhelimissa hyödyntävät AR-teknologiaa, tunnettuja näistä ovat 

esimerkiksi Google Lens, FlyRadar ja Pokemon GO (Hiltunen & Hiltunen 2014, s. 202). 

 

Tietomallisovelluksia ajatellen virtuaalisesti esitettävät objektit sisältävät vielä huomattavasti 

enemmän dataa, kuin BIM-tason mallit. Tällöin suuressa mittakaavassa toteutettavat VR- tai 

AR-mallit vaatisivat huomattavan suuren työmäärän lisäksi huomattavan määrän 

laskentatehoa. Näin ollen tällä hetkellä rakennushankkeiden käytössä on pääasiassa 
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tavanomaiset BIM-mallit, joissa objektit esitetään erilaisilla tehosteväreillä, jolloin tilan 

lopullinen ulkoinen ilme ja valaistus eivät välity. Kuitenkin mallissa oleviin objekteihin on 

helposti lisättävissä attribuutteja, jotka kertovat materiaalin ominaisuudet, kuten värin, mallin 

ja koon. Virtuaalista ja lisättyä todellisuutta on käytetty joissain pilotoinneissa lisäämällä 

tietomallista käyttäjän päässä oleviin Microsoft HoloLens -laseihin hologrammeja, joita voi 

verrata todelliseen ympäristöön ja jo tehtyyn työhön. Monimutkaisissa ympäristöissä tilan 

tulevalle käyttäjälle voidaan tehdä testausta tilan toimivuudesta VR- tai AR-ympäristössä. 

Yhtenä sovelluskohteena on leikkaussalit, joiden sisältöä voi olla haastavaa esittää riittävän 

kuvaavasti leikkaussalihenkilökunnalle perinteisen suunnitteluaineiston turvin. Yksittäisen 

tilan tarkempi mallinnus VR-ulottuvuuteen on jo nykyisellään työmääräänsä nähden usein 

järkevä panostus. (Tamminen 2021, s. 282) 

 
Objektit ja attribuutit. Toisin kuin 2D-piirustusten symboliset piirrosmerkit, tietomalleissa 

esitetään objekti niiden todellisessa koossa ja muodossa (resoluution asettamat rajat 

huomioiden). Siinä missä 2D-suunnitelman digitaalinen data on jäsennetty pääasiassa 

”piirustustasoihin” eli erillisiin viivajoukkoihin, tietomallissa jokainen objekti on sisältää 

tarvittavat tiedot sen tärkeimmistä ominaisuuksista. Tietomallista saadaan digitaalisesti 

tietoa, joka perinteisistä 2D-kuvista täytyy kerätä manuaalisesti, eli ”käsin” mittaamalla ja 

laskemalla. Tietomalli helpottaa huomattavasti rakennushankkeen määrä- ja 

kustannuslaskentaa, kun yksittäisten rakennusosien kappalemäärät, tilavuudet, pinta-alat, 

pituudet ja muut tarvittavat määrälliset ja kustannuksiin vaikuttavat ominaisuudet saadaan 

selville oikein laaditun mallin avulla muutamilla napinpainalluksilla sen sijaan, että käytetään 

viikkokausia niiden manuaaliseen laskentaan. Perinteisessä rakennushankkeessa 

suunnittelijoiden tehtävä ei ole ollut muodostaa suunnittelutyönsä lomassa määräluetteloa, 

vaan määräluettelo lasketaan jo tehtyjen suunnitelmien perusteella. Tämä on käytännössä 

päällekkäistä työtä, joka on alalle sattunut muodostumaan käytännöksi. Tietomallia luotaessa 

yleiset määriä, laatua ja laajuutta koskevat tiedot jäsentyvät automaattisesti, jolloin 

tiedonkäsittelyä ei tarvitse tehdä kahteen kertaan. Toki tietomalli ei poista tässäkään virheen 

mahdollisuutta, koska myös digitaalisen objektin ominaisuudet on mahdollista määrittää 

suunnittelupöydällä väärin. Virheen mahdollisuus on silti pienempi, koska jokaisen objektin 
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attribuutit määritetään vain kerran ja yhteen paikkaan. Perinteisessä mallissa (ks. Kuva 8 

Kylpyhuoneen rakentamisessa tarvittavia perinteisiä suunnitelmia) samaa objektia kohtaan on 

voitu esittää joskus jopa kolme keskenään ristiriitaista määritelmää. 

 
5.3 Digitaalinen törmäystarkastelu 

 
Törmäystarkastelulla tarkoitetaan suunnitelmien tarkastamista siten, että eri 

suunnitelmatasoissa (joita voi olla äkkiseltään jopa 10 kappaletta) olevat objektit eivät mene 

päällekkäin. Usein suunnittelijat suunnittelevat objekteja toisistaan tietämättä samoihin 

paikkoihin. Klassinen esimerkki hankkeesta toiseen on, että erityisesti perinteisessä 2D-

suunnittelussa ilmanvaihtosuunnittelija ja viemärisuunnittelija piirtävät putkensa toisistaan 

tietämättä samaan paikkaan. Ja lähestulkoon yhtä usein ilmanvaihtosuunnittelija ja 

viemärisuunnittelija ovat yksi ja sama henkilö. Törmäystarkastelussa toisin sanoen 

tarkistellaan ja varmistellaan, että kaikelle tekniikalle löytyy varmasti oma tila ja reitti. Jos tilaa 

tai reittejä ei ole riittävästi, tekniikka ei mahdu tilan sisään ja suunnitelmaa on tavalla tai 

toisella muutettava. Törmäystarkastelu ristiin usean eri 2D-tason kesken on työlästä ja suuren 

rakennuksen ollessa kyseessä työ muistuttaa neulan heinäsuovasta etsimistä. Törmäykset 

jäävät toisin sanoen löytymättä ajoissa ja ne jäävät odottamaan löytäjäänsä 

toteutusvaiheessa, kun kustannuksia muodostuu jo jatkuvalla ja kiihtyvällä tahdilla verrattuna 

suunnitteluvaiheeseen. 

 

Tietomallin digitaalisuuden yksi eittämättä keskeinen ominaisuus on digitaaliset 

törmäystarkastelut. Tietomalli toisin sanoen tunnistaa objektit, jotka on suunniteltu sisäkkäin. 

Jos siis sattuu niin, että suunnittelija ei jo visuaalisesti hahmota mallia suunnitellessaan 

käyttävänsä muun tekniikan käyttöön tarkoitettua avaruudellista tilaa. Tietomallin 

”älykkäisiin” ominaisuuksiin kuuluu muun muassa se, että se tunnistaa esimerkiksi ovien 

aukeamissuunnan siten, että se varoittaa, mikäli oven aukeamistilaan on suunniteltu vaikkapa 

lämmityspatteri. Mikä sen sijaan jää usein huomaamatta digitaalisessa törmäystarkastelussa, 

kuten myös helposti 2D-piirustusten tarkastelussa on visuaaliset seikat. Kuvassa 10 

(seuraavassa kappaleessa) on esitetty otos digitaalisesta törmäystarkastelusta, johon on 

lisätty ihmisen (tietomallikoordinaattorin) huomiot ohjelman tuottamasta tarkastelusta. 
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Rivillä kolme on tilanne, jossa viemäriputki on vahingossa suunniteltu kulkemaan ikkunan 

edessä. Kaksiulotteisessa piirustuksessa tulkinta on helposti ja virheellisesti se, että putki 

kulkee näkymättömissä ikkunan yläpuolella. Tietomalli taas ei näe tässä vaiheessa ongelmaa 

siinä, että putki näkyy ikkunasta, jos ja kun putki ei kuitenkaan mene ikkunasta läpi. Sen sijaan 

tietomallia tarkasteleva valveutunut ihminen huomaa virheen ajoissa. Näin ollen digitaalinen 

tarkastelu, visuaalinen tarkastelu ja perinteinen 2D-suunnitelmien tarkastelu ainakin vielä 

toistaiseksi täydentävät toisiaan. Tärkeintä onkin tunnistaa eri järjestelmien mahdollisuuksien 

lisäksi niiden rajoitukset. 

 

 
Kuva 10 Esimerkki digitaalisesta törmäystarkasteluraportista. 
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5.4 Vanhojen rakennusten inventointi tietomallia varten 

Tietomallin lähtötietoina tarvitaan nykytilannetiedot rakennuspaikasta. Uudisrakentamisessa 

lähtötiedot koskevat tonttia ja korjausrakentamisessa olemassa olevan rakennuksen 

lähtötiedot koko rakennusta. Tietomallikontekstissa lähtötiedoista ja niiden mallintamisesta 

puhutaan inventointina. Inventointi voidaan molemmissa tapauksissa tehdä joko olemassa 

olevien suunnitelmien perusteella tai sähköisten mittausten, kuten takymetrimittauksen 

laserkeilauksen ja valokuvauksen perusteella. Valittava menetelmä riippuu kohdekohtaisesta 

tarvittavasta tarkkuustasosta (Henttinen 2012, s. 14). 

 

Korjausrakennushankkeissa oleellisten lähtötietojen inventointi edellyttää käytännössä aina 

melko mittavia purkutöitä, että saadaan riittävästi tietoa pintarakenteiden alla piilossa 

olevista kantavista rakenteista ja tekniikkareiteistä riippumatta niiden 

dokumentointimenetelmästä. Inventointivaiheen laajuudesta ja kattavuudesta riippuen 

hanke voidaan jakaa kahteen osaan, jolloin ensimmäisessä osassa kilpailutetaan ja suoritetaan 

inventoinnin kannalta tarpeellinen purkutyö. Purun jälkeen vanha rakennus inventoidaan ja 

mallinnetaan toisen vaiheen suunnittelun ja toteutuksen lähtötiedoksi. Korjaushankkeissa on 

uudishankkeiden tapaan tietomallinnusta koskien mittakaavaetuja. Mitä isompi hanke, sitä 

helpommin hankkeen aikana tietomalliin investoimisesta ehditään saada tuottoa 

rakentamisvaiheessa. Hotelli Ilveksen saneerauksessa 2020–2022 todettiin vanhojen 

suunnitelmien vastaavan huonosti kiinteistön nykytilaa. Hankkeessa päädyttiin tekemään 

purkutöiden yhteydessä inventointimalli, johon erityisesti korjaushankkeen talotekniikka 

saatiin mallinnettua. Tietomallin avulla toteutetun työmaan hyvä hallinta-aste mahdollisti 

töiden niin sanotun tahtituotannon, mikä lean-ajattelun hengessä vähentää joutokäyntiä 

lyhentäen läpimenoaikaa (Tompuri 2021). 

 

Savisaari on vuoden 2017 diplomityössään käsitellyt pistepilvitiedon hyödyntämistä 

korjausrakennushankkeiden tietomallintamisessa. Työssä haastateltiin kahdeksaa 

tietomallintamisen työelämäasiantuntijaa neljästä eri organisaatiosta. Yksi organisaatio on 

korjaussuunnitteluyksikkö ja muut kolme organisaatioita, joiden toiminta kohdistuu 

yhtäläisesti uudis- ja korjausrakentamiseen. Tutkimustuloksissa todettiin, että inventoinnin 
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haasteista ja esteistä huolimatta 3D-mallintaminen on vakiintunut menetelmä 

korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelussa. Kahdeksan haastattelun tuloksena 

tutkimuksen johtopäätöksissä on esitetty, että korjausrakentamisen tietomallinnusaste on 

samalla tasolla, kuin uudisrakentamisessakin (Savisaari 2017, s. 81). 

 

5.5 Havainnot tietomallin hyödyntämisessä tuottavuusnäkökulmasta 

 

Aalto Yliopiston Aalto Pro -kehittämispalvelun Lean ja digitalisaatio rakentamisessa -

ohjelmassa ratkotaan rakentamisen tuottavuusongelmaa leanin ja digitalisaation avulla. 

Ohjelmassa on todettu, että jos ja kun suunnitelmista ei saada mittoja tai jos suunnitelmien 

yhteensovitus on puutteellisesti tehty, improvisointi toteutuksessa lisääntyy ja tämä johtaa 

tuotannon hukan kasvuun (Seppänen & Peltokorpi 2020). Maskun Talotekniikkatiimin 

toimitusjohtaja Mika Nikulan havaintojen mukaan erityisesti talotekniikka-asentajien työssä 

on paljon tehottomuutta johtuen haasteista löytää kutakin asennusta varten relevanttia tietoa 

käsillä olevista suunnitelmista. Tietomallit eivät ole toistaiseksi auttaneet, koska asentajien 

valmiudet ja toisaalta ohjelmistojen käytettävyys eivät useinkaan mahdollista tietomallien 

käyttöä mobiilisovellusten kautta asennustyön edellyttämällä tarkkuudella. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa ammattikoulutuksessa saa eri tavalla valmiuksia digitaalisten apuvälineiden 

käyttöön, kuin Suomessa.  (Aatsalo 2021).  

 

Digitaalista kaksosta on aiemmin ajateltu hyödynnettäväksi rakennusten ylläpitovaiheessa. 

Lean ja digitalisaatio rakentamisessa- ohjelmassa on tehty havainto, että nykyinen teknologia 

mahdollistaa myös itse tuotantoprosessista, eli rakennustyömaasta tehtävän digitaalisen 

kaksosen. Digitaalinen kaksonen työmaavaiheessa tarkoittaa, että tietomalliin tuotetaan 

erilaisten järjestelmien, kuten drone- ja kypäräkameroiden, sisäpaikannusjärjestelmien, 

konenäön sekä digitaalisten laadunvarmistusjärjestelmien avulla tilannekuvaa työmaasta. 

Tällä hetkellä työmaavaiheen digitaalisesta kaksosesta on olemassa yksittäisratkaisuja, ja on 

odotettavissa, että noin kymmenen vuoden kuluttua on valmius kattavaan digitaaliseen 

kaksoseen, johon voidaan yhteensovittaa tekoälyyn perustuvia toimintoja, kuten työmaan 

logistiikan koordinointia. (Seppänen & Peltokorpi 2020). 
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Kuva 11 Lähitulevaisuuden tietoarkkitehtuuri, Firan näkemys (Seppänen & Peltokorpi 2020) 

 

Skanskan digitaalisen johtajan Jan Elfvingin mukaan viimeisen viiden vuoden aikana 

läpimurtonsa tehneen tahtituotannon myötä on todettu, että lean-ajatteluun kytkeytyvistä 

tuotannon häiriöistä noin 70 % tulee työmaan ulkopuolelta. Häiriöitä pystyttäisiin 

parantamaan koko toimitusketjun paremmalla keskinäisellä koordinoinnilla ja 

kommunikaatiolla, jolloin häiriöitä kyettäisiin paremmin ennakoimaan. Koordinointi erityisesti 

työmaan ulkopuolisten toimitusketjun osien kanssa edellyttää yhteistä digitaalista alustaa 

(Mölsä 2021). On tulevaisuuden digitaalinen alusta sitten tietomalliin perustuva digitaalinen 

kaksonen tai joku muu ratkaisu, tällainen kehitysnäkymä tulee toteutuessaan asettamaan 

lyhyessä ajassa kovia vaatimuksia työmaiden tietomalliosaamisen kehittämiselle.  

 

5.6 Tietomalliin liitettävät työmaatoiminnot 

 

Edellisessä kappaleessa esitettiin kirjallisuudessa ja tutkimuksessa esiin tulleita käytännön 

mahdollisuuksia edistää rakennusalan tuottavuutta digitaalisen tietomallin avulla. Erilaiset 

oraalla olevat sovellukset edellyttävät jonkin verran uuden teknologian yleistymistä, mutta 
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ennen kaikkea tietomalliosaamista. Esimerkiksi digitaalisen kaksosen luonti ja ylläpito 

edellyttää työmaan toteutusorganisaatiolta tähänastisen tietomallin lukutaidon ja 

lukuohjelmiston lisäksi 3D-suunnittelutaitoa ja -ohjelmistoja. Kappaleessa 7 tarkastellaan 

lähemmin kyselytutkimuksen tulosten perusteella, että mitkä ovat työmaatoimihenkilöiden 

valmiudet siirtyä tietomallin lukemisesta tiedon tuottamiseen tietomalliin. 

 

Yleisissä tietomallivaatimuksissa rakentamisen valmistelussa ja työmaavaiheessa on esitetty 

tietomallia hyödynnettävän esimerkiksi seuraavissa toiminnoissa (Karppinen et al. 2012): 

1. Kohteeseen ja sen suunnitelmiin perehtyminen ja tiedonhaku tarjousvaiheessa, 

hankinnoissa ja työmaatoteutuksessa 

2. Määrien laskenta tarjousvaiheessa sekä rakentamisaikana hankintoja ja 

tuotannonsuunnittelua varten 

3. Yleinen rakentamisaikainen toimintojen koordinointi ja tiedonvaihto 

4. Tuotannon 4D-aikataulutus ja työjärjestyksen suunnittelu sekä toteumatilanteen 

havainnollistaminen 

5. Eri suunnittelualojen mallien yhdistäminen mm. talotekniikan asennusjärjestyksen 

ohjaamista varten ja rakennettavuustarkasteluihin 

6. Rakenteiden sijaintitiedon siirto mittalaitteisiin 

7. Työmaa-alueen käytön suunnittelu ja turvallisuussuunnittelu, kuten esim. 

putoamissuojaussuunnittelu 

 

Tietomallia hyödyntävistä työmaatoiminnoista kohdat 1–3 ovat sellaisia toimintoja, joista 

selvitään yksisuuntaisella tiedon omaksumisella tietomallista työmaalle. Kohdat 4–7 

edellyttävät työmaahenkilöstöltä edellisiin kohtiin nähden huomattavasti enemmän 

osaamista 3D-suunnittelusta. Tämän lisäksi työmaiden tulisi panostaa 

suunnitteluohjelmistojen hankintaan siinä missä kohtien 1–3 toiminnoista selvitään ifc-

muotoisten mallien lukuohjelmalla. 

 

Monet työmaatoiminnot, kuten putoamissuojaussuunnitelma tai nosturisuunnitelma 

edellyttävät työmaaympäristön ja suunnitelmien hyvää avaruudellista hahmottamista ja 
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omaksumista. Kuvissa 12–13 on esitetty esimerkkejä tällaisen tietomallipohjaisen 

työmaasuunnittelun havainnollistavuudesta.  

 

 

Kuva 12 Esimerkki 3D-aluesuunnitelmasta ja vastaavasta perspektiivinäkymästä NCC 

Rakennus Oy:n työmaalta (Karppinen et al. 2012, s. 15) 

 

 

Kuva 13 Esimerkki työmaan putoamissuojaussuunnitelmasta tietomallissa Skanskan 

työmaalta (Karppinen et al. 2012, s. 17) 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimusongelman käsittelyyn valitut menetelmät ja toteutus sekä 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Yleiseltä luonteeltaan tutkimus on kyselyihin 

perustuva ajallisesti poikittainen tutkimus, jossa hyödynnetään tutkimusaineistoa pääosin 

määrällisesti sekä soveltuvin osin laadullisesti. 

 

6.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmäksi on valikoitunut määrällinen kyselytutkimus, jossa on lisäksi käsitelty 

avoimia vastauksia laadullisesti. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia keinoja hyödyntää 

digitaalista tietomallia rakennusalan tuottavuuden parantamisessa. Rakennusalan 

tuottavuutta koskevassa tutkimuksessa on tunnistettu alan tuottavuuden heikko kehitys ja 

sen parantamiseksi on esitetty muun muassa tietomallin ja digitalisaation entistä parempaa 

hyödyntämistä (Ahonen et al. 2020). Tutkimuksen perusteella on tarkoitus ymmärtää 

tietomalliosaamisen nykytilaa sekä määrällisellä lähtötietotarkastelulla että laadullisella 

itsearvioinnilla. Tämän lisäksi tutkimuksen päämääränä on asettaa tavoitteet 

tietomalliosaamisen kehittämiselle perustuen kyselytutkimuksen puhtaasti laadulliseen 

ulottuvuuteen, jossa delfoi-menetelmän turvin pyritään reflektoimaan ja hahmottamaan 

mahdollisia tulevaisuudenkuvia rakennusalan digitalisaation suomille uhille ja 

mahdollisuuksille. 

 

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin erityisesti tulevaisuustiedon tarpeesta sähköisellä 

delfoi-kyselyllä, jossa niin sanottuna delfoi-paneelina toimi rakennusalalla työskentelevien 

asiantuntijoiden keskuudesta määritelty vastaajien verkosto. Delfoi-menetelmän 

tarkoituksena on jalostaa asiantuntijoiden arvioita keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Menetelmän ajatuksena on anonyymin aineiston kerääminen ja sen palauttaminen 

seuraavalla kyselyllä asiantuntijaraadin arvioitavaksi. Tyypillisesti iterointikierroksia on ollut 

yksi, mutta sähköisesti toteutettuna iterointikierroksia voidaan toteuttaa vapaavalintainen 

määrä tutkimukseen valitun ajan sisällä. Delfoin tuloksena tavoitellaan kommenttikierrosten 
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tuloksena erilaisia mahdollisia ja perusteltavissa olevia skenaarioita tulevaisuudesta 

(Heinonen et al. 2013, s. 323). Tämän tutkimuksen osalta delfoi-menetelmä rajattiin kahteen 

kierrokseen, joista ensimmäisellä kierroksella saatuja vastauksia ja näkemyksiä on tarkoitus 

vertaisarvioida ja käyttää stimulanttina seuraavan kierroksen kyselyssä. Toisen 

kyselykierroksen tuloksia voidaan tarvittaessa edelleen iteroida tämän tutkimuksen 

ulkopuolella, mikäli verkoston aktiivisuus antaa siihen aihetta.  

 

Tiedonkeruualustana käytettiin Microsoftin Forms -selainsovellusta. Tämän tyyppisen kyselyn 

vahvuuksia ovat visuaalisuus, monipuolinen ulkoasu ja mahdollisuus hyödyntää ääni-, kuva- ja 

videotiedostoja kysymysten tukiaineostona (Valli & Aaltola 2015, s. 109). Varta vasten 

kyselyjen toteuttamiseen laadittu sovellus kykenee nostamaan tutkijalle valmiiksi aineistosta 

esiin algoritmin tunnistamia kysymysten välisiä korrelaatioita ja trendejä, mikä sujuvoittaa 

aineiston analysointia. Analyysivaiheen pääasiallisena työkaluna on Microsoft Forms -alustan 

tuottamat visualisoinnit sekä vastausaineiston yhdistely Excelin Pivot-taulukoihin. 

 

Tutkimuksen määrällisen osion analyysissa hyödynnettiin Excel-taulukkolaskentaohjelman 

pivot-ominaisuutta. Strukturoitujen vastausten jakaumaa tarkasteltiin erilaisissa osajoukoissa, 

mikäli oli esimerkiksi syytä epäillä, että ikääntyneemmät tai vähemmän koulutetut vastaajat 

käyttäytyvät muusta verkostosta poikkeavalla tavalla. Microsoft Forms tuottaa jonkin verran 

eri vastausten ristiintarkastelua, mutta tämä toiminto edellyttäisi paremmin toimiakseen, että 

kyselyssä ei käytetä monivalintakysymyksiä.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineistoanalyysi käynnistyy aineiston hankintavaiheessa. Tutkijan 

taustatiedot tutkittavasta aiheesta määrittävät aineiston hankintamenetelmiä ja tämä 

edelleen määrittää aineiston analysointia. Tutkijan tulee huomioida asemansa suhteessa 

tutkimuskohteeseen ja kyetä reflektoimaan oman taustansa ja näkökulmansa vaikutus 

tiedonkeruutapahtumaan. Kerätyn aineiston analyysia tehdään kahdesta suunnasta; 

aineistosta pyritään löytämään kirjallisuudesta esitettyjä ilmiöitä ja toisaalta aineistossa 

havaittuja ilmiöitä pyritään löytämään kirjallisuudesta. Laadullisen tutkimuksen analyysissä on 

käsiteltävänä varsin rikas aineisto, josta voi löytyä varsin odottamattomia löydöksiä, jotka 
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kiinnostavuudestaan huolimatta eivät liity lainkaan alkuperäiseen tutkimusongelmaan. 

Laadullisen aineiston monimuotoisuus tekee analyysistä moniulotteisen ja mielenkiintoisen, 

mutta toisaalta haasteellisen ja työlään, mikäli tulokset yllättävät, eivätkä käy yksiin työn 

rajauksen ja tutkimusongelman kanssa. (Puusa & Juuti 2020, ss. 145-147). 

 

6.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin delfoi-menetelmällä, kahden kierroksen iteroituvalla 

kyselytutkimuksella.  

 

Kysely toimitettiin ensimmäisellä ja toisella kierroksella samaiselle 128 vastaajasta 

muodostetulle asiantuntijaverkostolle, joka edusti 59:ää eri organisaatiota. Kyselyn 

vastaanottajat jakautuivat tarkemman toimialaluokituksen mukaan seuraavasti: 

 

Taulukko 3 Vastaajaverkoston toimialajakauma 

Arkkitehtitoimisto 8 

Erikoisurakoitsija 11 

Erityisasiantuntija 3 

Kiinteistön omistaja 5 

Käyttäjä / kiinteistöhuolto 4 

Suunnittelutoimisto (RAK, LVISA) 6 

Pääurakoitsija 68 

Rakennuttajatoimisto 10 

Viranomainen 3 

 

Verkoston kokoonpanossa pyrittiin painottamaan eri toimialojen suhteellisia henkilömääriä 

vastaamaan karkeasti kunkin toimialan suhteellista työmenekkiä tyypillisessä 

rakennushankkeessa. Vastaukset jätettiin nimettömänä, jolloin mahdollisia 

tapausesimerkkejä pystytään käsittelemään ilman, että vastauksista olisi mahdollista 

tunnistaa henkilöitä, yrityksiä tai hankkeita. Vastaajille toimitettiin kyselylinkit, joita ei 
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erikseen kehotettu tai kielletty jakamaan eteenpäin omassa organisaatiossa. Ainakin yhden 

vastaajaorganisaation osalta tiedetään, että kyselylinkki on välitetty eteenpäin 

organisaatiossa tietomallista syvemmin perillä olevalle asiantuntijalle. Vastauksista ei käy ilmi, 

mitä kautta vastaaja on saanut kyselylinkin. 

 

Delfoi-menetelmän hengessä vastaajille on kerrottu yleisiä tietoja vastaajaverkoston 

kokoonpanosta ja asiantuntijaluonteesta, mutta henkilöitä tai organisaatioita ei ole mainittu 

nimeltä, koska monet näistä toimivat myös toistensa kilpailijoina, ja vastaajan tunnistettavuus 

saattaisi rajoittaa näkemysten ja havaintojen avointa ja monipuolista kuvaamista. 

Menetelmän ensisijaisena tavoitteena on, että henkilöiden ja heidän statuksensa sijasta arviot 

ja argumentit saadaan asetettua vertaistensa tarkasteluun ja opponoitavaksi. Erilaisten 

skenaarioiden ja tulevaisuutta koskevien mielikuvituksellista pallottelua tapahtuu helpommin 

anonymiteetin suojista, jolloin kommentoijan ei tarvitse pelätä uskaliaiden visioidensa 

kytkeytymistä henkilöönsä tai edustamaansa organisaatioon (Kuusi et al. 2013, ss. 248-253). 

 

Ensimmäisellä kierroksella vastaajille toimitettiin viisiosainen kyselytutkimus Microsoft Forms 

-alustalla. Kysely oli jaettu seuraaviin teemoihin: 

1. Taustatiedot 

2. Vapaa-ajan digitottumukset 

3. Rakennusalaa koskevien innovaatioiden tunnistaminen ja omaksuminen 

4. Tietomallin käyttö ja tietomalliosaaminen 

5. Tietomallin tulevaisuus 

 

Ensimmäisen kierroksen tavoitteena oli muodostaa yhteensä 27 kysymyksellä käsitys 

tietomalliosaamisen nykytilasta sekä kerätä monivalinta- ja avoimilla kysymyksillä toiselle 

delfoi-kyselykierrokselle havaintoja tietomallin käytön kehittämisen mahdollisuuksista ja 

esteistä. Ensimmäisen kierroksen keskimääräinen vastaamisaika oli noin 24 minuuttia ja 

vastauksia saatiin 58. Ensimmäisen kierroksen vastausprosentti oli 46 %. Kyselykierros 

ajoitettiin uuden vuoden ja loppiaisen välille, jolloin otaksuttiin, että vastaajilla olisi 

keskimääräistä rauhallisempaa syventyä vastausten antamiseen. Toisaalta suurehko osa 
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vastaajista ilmeni automaattisten vastausten perusteella olevan vapaapäivien vietossa, 

eivätkä näin olleet työsähköpostinsa ääressä. Toinen kyselykierros osoitettiin samalle 

vastaajajoukolle tammikuun puolessa välissä. Kysymysten määrä oli vähennetty puolella, jotta 

vastaamisaika ei pitenisi, kun avoimien kysymysten määrää lisättiin ja yksittäisen vastauksen 

antaminen vie tällöin enemmän aikaa. Toisen kierroksen keskimääräinen vastausaika oli 

hieman alle 22 minuuttia. Toiselle kierrokselle vastauksia tuli 25 kappaletta, jolloin 

vastausprosentti oli 19 %. Ensimmäisen kyselykierroksen ajoittuminen loppiaisviikolle 

todennäköisesti on vähentänyt työtehtävien ja sähköpostien määrää, jolloin kyselyyn on ollut 

helpompi tarttua. Useampi kyselykierros mahdollisesti vähentää vastausinnokkuutta. 

Toisaalta on havaittavissa, että pienemmästä vastausprosentista huolimatta toiseen kyselyyn 

on yksittäistä kysymystä kohden uhrattu enemmän aikaa, kuin ensimmäisellä kierroksella. 

Tämän perusteella voidaan arvioida, että vastausten laatu ja asiantuntijuus eivät ole 

heikentyneet kyselyiden välillä. 

 

Ensimmäisen kierroksen vastauksia analysoitiin peilaten kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyihin 

aiheisiin ja teorioihin. Analyysissa arvioitiin muun muassa kappaleen 4.2 Digikuilu pohjalta 

muodostunutta hypoteesia iän ja koulutustaustan vaikutuksesta yksilön valmiuksiin 

digitalisaation johdosta jatkuvasti uusiutuvien toimintatapojen omaksumiseen. 

 

Toisen kierroksen kyselyssä temporaalinen fokus oli tulevaisuudessa, eli ensimmäisen 

kyselykierroksen pohjalta muodostetun nykytila-analyysin ja tietomallin käytettävyyttä sekä 

tulevaisuutta koskevista avoimista vastauksista poimittujen väittämien perusteella 

muodostettiin erilaisia syötteitä stimuloimaan vastaajien tulevaisuusajattelua. Vastaajan 

tarkoitus on reflektoida annettuja syötteitä, eli muodostaa niistä mielipide ja perustella 

näkemyksensä. Tietyt asiat johtavat konsensukseen ja toiset dissonanssiin. Konsensuksen 

pohjalta voidaan tunnistaa mahdollisia tulevaisuuspolkuja. Dissonansseissa voidaan tunnistaa 

strategiatyön kannalta tärkeitä esteitä tai signaalien heikkoutta ajatellen kysymyksen kohteen 

tulevaisuuspotentiaalia. 
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6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Puusa ja Juuti kiteyttävät tutkimuksen luotettavuuden kolmeen käsitteeseen; uskottavuus, 

luotettavuus ja eettisyys. Uskottavuus edellyttää, että tutkimuksen raportti käsittelee 

tutkittuja ilmiöitä asianmukaisesti ja riittävän ymmärrettävästi niin, että tutkimuksen kohde 

ja kohdeyleisö voivat tulkita esitetyt asiat todella tapahtuneeksi ja tulokset tosiksi. 

Luotettavuudella tarkoitetaan, että raportista voi tulkita tutkijan ymmärtäneen tutkimansa 

asian riittävällä tarkkuudella ja tämän myötä valinneen soveltuvat menetelmät 

tutkimusongelman ratkaisuun. Tutkimuksen kuvaus tulee edetä loogisena tarinana mitään 

siihen lisäämättä tai mitään siitä poistamatta suhteessa todellisuuteen. Puusa ja Juuti 

suosittelevat myös mainitsemaan raportissa mahdolliset harharetket tutkimuksen kulussa. 

Eettisyys tarkoittaa, että tutkimuskohteille ei saa aiheuttaa tarkoituksella tai tarkoituksetta 

terveydellistä, sosiaalista tai muuta haittaa. (Puusa & Juuti 2020, s. 175). 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan samojen kriteerien kautta, mitä Puusa ja Juuti 

ovat esittäneet ja yllä on käsitelty. Delfoi-menelmä asettaa tietyt raamit anonymiteetille, millä 

saattaa olla positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja vaikutuksia tutkimuksen uskottavuudelle, 

luotettavuudelle tai eettisyydelle. Kuten on esitetty kappaleessa 6.1 Tutkimusmenetelmät.  

 

Määrällisen tutkimuksen onnistumisessa keskeisenä tekijänä on otannan onnistuminen. 

Otannan tavoitteena on saada siitä mahdollisimman hyvin perusjoukkoa kuvaava. 

Kappaleessa 6.2 on käsitelty vastaajajoukkoa ja todettu, että se painottuu karkeasti arvioiden 

samalla tavalla, kuin keskiverron rakennushankkeen kokonaistuntimäärät jakautuvat eri 

roolien kesken. Ensimmäisen kyselykierroksen luonne oli pääasiassa määrällinen. 

Vastausprosentti oli 59 %, mikä on määrällisen tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta 

vielä välttävä taso. Toisen kierroksen vastausprosentti oli 19 %, mutta tässä analyysi oli 

enemmän laadullista. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan ja ehkä tuleekin arvioida validiuden ja 

reliaabeliuden lisäksi tai sijaan tutkimuksen siirrettävyydellä. Laadullisen tutkimuksen 
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kontekstisidonnaisuus ja ilmiöpohjaisuus häiritsevät validiuden ja reliaabeliuden tarkastelua 

siten, kuin se on tehtävissä kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkimuskohde on osa ilmiötä tai 

ilmiön muodostaja, eikä ilmiön luonnetta voi täysin palauttaa tekniseen tai juridiseen 

käsitteesseen. Laadullisen tutkimuksen validius vahvistuu läpinäkyvällä päättelyketjulla sekä 

kerronnalla ja ilmiön mahdollisimman kattavalla ja monipuolisella kuvailulla 

tutkimusraportissa. Laadullisen tutkimuksen, kuten tässä tapauksessa kysely- ja 

delfoitutkimuksen reliabiliteetti ei voi perustua puhtaasti tutkimuksen toistettavuuteen, sillä 

tiedonkeruumenetelmä on riippuvainen ihmisen käytöksestä ja toisaalta sen hetkisestä 

tietämyksestä. Käytös on kontekstisidonnaista ja toisaalta tähän tutkimukseen valittu 

tutkimusmenetelmä lisää myös tutkimuskohteen tietämystä. Samalla kohteella toistettaessa 

tulokset eivät voi toistua samanlaisena, jos tutkimuskohteen tietämys tutkimusjärjestelyiden 

välillä oleellisesti kasvaa. Sen sijaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida 

siirrettävyyden pohjalta. Hyvä tutkimus on toistettavissa toisessa tutkimusympäristössä 

tutkimusmenetelmäkuvauksen ja sisältöanalyysin perusteella. (Puusa & Juuti 2020, s. 180). 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellyt tutkimustulokset on kerätty delfoi-menetelmällä rakennusalan 

asiantuntijaverkostosta, joka on anonyymi ja tätä tutkimusta varten nimetty ja muodostettu 

vastaajajoukko. Delfoi-menetelmä muodostuu kahden kierroksen kyselytutkimuksesta, jossa 

ensimmäisen kierroksen tarkoitus on taustoittaa vastaajia ja muodostaa erilaisten 

yhdistelmien kautta analyysia esimerkiksi koulutustaustan, iän tai rakentamisen toimialan 

vaikutuksesta digivalmiuksiin ja edelleen tietomalliosaamiseen. 



58 

 

   

 

 

Kuva 14 Kyselytutkimuksen ensimmäisen kierroksen pääteemat ja niiden kerrostuminen 

analyysissä 

 

Delfoi-kyselyn toisella kierroksella hyödynnettiin ensimmäisen kierroksen nykytilaa, 

digivalmiuksia, tietomalliosaamista ja tietomallin lähitulevaisuutta koskevia 

valintakysymysten ja avoimien kysymysten vastauksia. Toisen kyselykierroksen tarkoituksena 

oli arvioida ensimmäiseltä kierrokselta esiin nousseita skenaarioita ja arvioida niiden 

todennäköisyyttä omasta työtehtävästä ja taustasta käsin.  

 

Kuva 15 Kyselytutkimuksen toisen kierroksen pääteemat ja niiden kerrostuminen analyysissä 

Taustatiedot

Koulutustausta

Ikä

Työkokemus

Tehtävä

Status

Digitaaliset valmiudet

Yhteydenpito

Rahaliikenne

Liikkuminen

Viihde

Matkustaminen

Pariutuminen

Pelaaminen

Työnteko

Tietomalliosaaminen

Kouluttautuminen

Käyttöaste

Käyttötavat

Mahdolisuudet

Esteet

Havaitut muutokset

Tunnistetut tulevaisuudet

Tunnistetut teknologiat

Mahdollisuudet ja esteet

Teknologioiden yhdistely

Teknologioiden valuaatio

Tulevaisuuden skenaariot

Teknologiset muutokset

Regulaation muutokset

Työmarkkinan muutokset

Toimitusketjun muutokset
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7.1 Tietomalliosaamisen nykytila 

 

Kappaleessa 6.2 oli käsitelty tarkemmin delfoi-kyselytutkimusta varten muodostetun 

asiantuntijaverkoston kokoonpanoa. Verkostoon kuuluu 128 henkilöä 59:stä eri yrityksestä, 

jotka on jaettu yhdeksään eri toimialaan, kuten arkkitehtitoimisto, pääurakoitsija tai 

rakennuttajatoimisto. Tässä kappaleessa tarkastellaan lähemmin ensimmäisen kierroksen 

kyselyyn vastanneiden 58 vastaajan taustatietoja, kuten ikää, koulutusta, työkokemusta ja 

roolia rakennushankkeessa. 

 

7.1.1 Vastaajajoukon profilointi 

 

Ensimmäinen taustatietokysymys koski koulutusta ja vastaajalla oli mahdollisuus valita yksi tai 

useampi vaihtoehto. Tyypillinen vastaaja oli nimennyt yhden ensimmäisen, yhden toisen ja 

yhden kolmannen asteen koulutuksen. Yksittäisillä vastaajilla oli nimettynä erikseen alempi ja 

ylempi korkeakoulututkinto. Yhdellä vastaajalla oli jatkotutkinto korkeakoulussa. Analyysissä 

on huomioitu ensisijaisesti kolmannen asteen koulutuksista viimeisin, eli esimerkiksi 

maisterintutkinto tai YAMK-tutkinto, mikäli vastaajalla on mainittuna sekä alempi että ylempi 

korkeakoulututkinto. YAMK-tutkinnot ovat käyneet ilmi vastauksessa ”Muu”, joka on 

sisältänyt vapaan vastauskentän. Jatkotutkintoa ei huomioitu analyysissa pienen otannan 

vuoksi (n=1). 

 

 

Kuva 16 Vastaajien koulutusjakauma 
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Toinen taustatietokysymys koski vastaajan ikää. Ikähaarukat oli jaettu normaalisti 

ikäkymmenyksittäin, poikkeuksena nuoret vastaajat, joiden osalta haarukoita on puolitettu 

viiteen vuoteen.  

 

Kuva 17 Vastaajien ikäjakauma 

 

Ikäjakaumassa painottuu vahvasti ikäluokat 30–39 ja 40–49 vuotta. Tähän voidaan otaksua 

vaikuttavan tutkimuksen tekijän oma ikäluokka (30–39), mikä osaltaan on määrittänyt alun 

perin muodostettavan asiantuntijaverkoston ikäjakaumaa. Verkostoituminen on tapahtunut 

työtehtävien lisäksi opiskeluissa ja vapaa-ajan toimissa, mitkä tapahtuvat usein melko 

samanikäisten ihmisyksilöiden kesken. Toisena mahdollisena vaikuttimena ikäjakaumaan voi 

olla niin sanottu digikuilu, eli vanhempien ikäpolvien tilastollisesti korkeampi kynnys vastata 

verkkokyselyihin (Koiranen et al. 2016, s. 27; Ahola & Hirvonen 2021, s. 40). Iän vaikutusta 

digivalmiuksiin on analysoitu myöhemmissä luvuissa, joissa on havaittu muuta yhteiskuntaa 

vastaavasti myös rakennusalan asiantuntijoiden keskuudessa digitaitojen heikkenevän 

hieman ikäluokissa 50 vuodesta ylöspäin. 

 

Kolmantena taustatietokysymyksenä käsiteltiin vastaajan tyypillistä roolia 

rakennushankkeessa. Kuten edellä ikää koskevassa kappaleessa todettiin, tutkimuksen 

laatijan tausta on vaikuttanut myös tässä verkoston kokoonpanon muodostumiseen. 

Vastaajista suurempi osa työskentelee tuotantotehtävissä ja pienempi osa työskentelee 

suunnittelu-, rakennuttamis-, viranomais- tai hallintotehtävissä. Erilaiset roolit ovat 

hajautuneet siinä määrin epätasaisesti, että työtehtävää ei käsitellä aineistoanalyysissa 
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samalla tavalla määrittävänä taustana, kuin ikää ja koulutusta. Roolin merkitys kyselyssä 

kohdistuu lähinnä avoimien vastausten käsittelyyn, jolloin esimerkiksi tietomallin 

tulevaisuutta koskeville pohdinnoille saadaan oikeanlainen konteksti delfoi-menetelmän 

iterointitarkoitusta varten. 

 

 

Kuva 18 Vastaajien jakauma työtehtävän perusteella 

 

Kysymys 4 käsitteli työkokemusta rakennusalalla. Vastausten perusteella työkokemuksen 

jakauma noudatti loogisesti vastaajien ikäjakaumaa. Tästä johtuen analyysissa on käytetty 

näistä kahdesta arvosta vain ikäjakaumaa, koska teoriaosuudessa tutkittavia ilmiöitä 

käsitellään pääasiassa iän, ei työkokemuksen perusteella.  

 

Kysymyksessä 5 tiedusteltiin digitalisaation vaikutusta uravalintaan. 89 % vastaajista totesi, 

että digitalisaatio ei ole vaikuttanut rakennusalan uravalintaan. 9 % vastaajista totesi 

valinneensa rakennusalan osittain päästäkseen hyödyntämään digitalisaation hyödyntämiä 

mahdollisuuksia. 

 

7.1.2 Vastaajien digitottumukset 

 

Arkkitehti / 
pääsuunnittelija

Hankinta Käyttäjän edustaja

LVIA-suunnittelija

Rakennesuunnittelija

Rakennuttajapäällikkö

Rakennuttamisen 
projektipäällikkö

Sähköurakoitsija

Tietomalli-, 
lähtötietoasiantuntija
Tilaajan tekninen 

asiantuntija

Työmaatoimihenkilö / 
työnjohtaja

Urakkalaskenta

Valvoja

Vastaava työnjohtaja

Ylempi tai ylin 
toimihenkilö 

rakennuttajatoimistossa

Ylempi tai ylin 
toimihenkilö 

suunnittelutoimistossa

Ylempi tai ylin 
toimihenkilö 

urakointiliikkeessä
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Kysymyksessä 6 esitettiin joukko väittämiä, joista vastaajia pyydettiin valitsemaan se tai ne, 

jotka kuvaavat parhaiten tämän suhtautumista digitalisaatioon ja innovaatioihin vapaa-ajalla. 

Vastausvaihtoehdot oli sekoitettu niin, että ne eivät olleet järjestyksessä digimyönteisyyden 

tai digivastaisuuden mukaan. Vastausvaihtoehdoissa käsiteltiin mahdollisimman laajasti 

erilaisia uusia ilmiöitä, kuten digitalisaatiota, alustataloutta, kiertotaloutta, innovaatioita sekä 

näiden konservatiivisia tai analogisia vastineita. Joukossa oli myös tarkoituksellisen 

provokatiivisia vastausvaihtoehtoja, joiden perusteella olisi voitu erikseen arvioida vastaajien 

integriteettiä ja suhtautumista kyselyyn, jos näihin olisi vastattu. Kyseiset vastausvaihtoehdot 

näkyvät taulukon lopussa korostettuna keltaisella. 

 

Taulukko 4. Vastaajien asenteet digitalisaatioon ja innovaatioihin 

Hoidan maksuliikenteeni sähköisesti 93 % 

Olen kiinnostunut uusista palveluista ja teknologioista 79 % 

Luen sanoma- ja aikakausilehdet sähköisesti 67 % 

Käytän urheilukelloa, aktiivisuusranneketta ja/tai älysormusta 57 % 

Luen tai kuuntelen e-kirjoja 57 % 

Omistan tarvitsemani hyödykkeet, kuten auton, kesämökin tai 

veneen mieluiten itse 

52 % 

Olen käyttänyt vapaa-ajallani 3D-tulostinta, VR-laitteita tai IoT-

laitteita (esimerkiksi kesämökin lämpötilan seuranta etänä) 

43 % 

Innovaatiot ovat Suomen ainoa mahdollisuus selvitä tulevaisuuden 

haasteista, kuten väestön ikääntyminen ja kansainvälisen kilpailun 

lisääntyminen 

36 % 

Olen aikeissa hankkia sähköauton tai jo hankkinut sellaisen 34 % 

Pyrin hyödyntämään eri hyödykkeiden, kuten auton, kesämökin tai 

veneen käytössä yhteiskäyttöalustoja 

14 % 

Innovaatiot ja digitalisaatio vievät huomiota todelliselta osaamiselta 7 % 

Kotonani on älytelevisio, älyuuni tai älyleivänpaahdin 5 % 

Suostun tankkaamaan autoani vain fossiilisella polttoaineella 2 % 

Luen vain paperisia lehtiä 2 % 

Innovaatiot ovat poliitikkojen keksimä hämäys 0 % 

Kaikki nykyaikaiset järjestelmät ahdistavat ja toivon, että olisin 

syntynyt 30 vuotta aikaisemmin 

0 % 

 



63 

 

   

 

Kysymykset 7–8 kartoittivat tavanomaisten vapaa-aikaan liittyvien sovellusten 

hyödyntämistä. Kysymykseen valittiin 20 erilaista sovellusta, joista piti nimetä tunnistamansa 

sovellukset, sekä ne, joita on käyttänyt viimeisen kuukauden aikana. Näitä lukuja vertailtiin 

Googlen sovellusten latausmääriin logaritmisella asteikolla. Google ei julkaise kansallisia 

tilastoja sovellusten käyttömääristä. Osa sovelluksista on globaalissa levityksessä, osa toimii 

esimerkiksi Pohjoismaissa ja osa vain Suomessa. Logaritminen asteikko Googlen 

latausmäärissä tasaa skaalaerot ja kuvaa näin sovellusten yleistä suosituimmuutta kaikkien 

käyttäjien keskuudessa maailmanlaajuisesti. 

 

Kuva 19 Vastaajien tunnistamat ja käyttämät sovellukset suhteessa Googlen latausmääriin 

(Google, 2022). 

 

Vastaajaverkoston tottumukset vapaa-ajan sovelluksien käytössä ja niiden tunnistamisessa 

vastaa melko hyvin universaaleja käyttötottumuksia. Tietyissä sovelluksissa kansallinen 

vastine on korvannut käytössä kansainvälisen vastineen (esimerkiksi Mobile Pay korvaa 

PayPalin), tai pohjoismainen vastine on korvannut keskieurooppalaisen vastineen (Spotify on 

korvannut Deezerin), mikä vaikuttaa eroavaisuuksiin verrattuna globaaleihin käyttöasteisiin. 

Merkittävin havainto sekä tunnistamisen että käytön osalta suhteessa universaaleihin 

käyttömääriin on Google Lens -sovelluksella, joka on kuvantunnistusteknologiaan perustuva 

sovellus, jossa on myös piirteitä lisätystä todellisuudesta (augmented reality), kuten 

kameranäkymän reaaliaikaiset käännöstekstit. Kappaleessa 5.5 on käsitelty lähitulevaisuuden 

tietoarkkitehtuuria, missä yhteydessä on arvioitu kuvantunnistuksen liittyvän 

työmaaympäristön tiedonsiirron seuraaviin teknisiin edistysaskeliin. Lisäksi lisätyn 
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todellisuuden tulevaisuuden potentiaali tietomallin hyödyntämisessä visualisointitehtävissä ja 

kiinteistön ylläpitovaiheessa on jo laajalti tunnistettu (Tamminen 2021, s. 282).  

 

Kysymyksessä 9 kartoitettiin vastaajien taipumuksia 3D-pelaamiseen. Building 2030 -

konsortion Timo Pekkisen ja RIL:in Hamilkar Alava Bergrothin näkemyksen mukaan nuorten 

rakennusalan ammattilaisten on helpompi omaksua uusia teknologioita ja erityisesti 3D-

pelaaminen edistää valmiutta toimia virtuaalisissa työelämän kolmiulotteisissa ympäristöissä 

(Tamminen 2021, ss. 293-294). Vastausten perusteella haluttiin selvittää, ketkä rakennusalan 

ammattilaiset ja asiantuntijat ovat innokkaimpia pelaajia ja mitkä ikäluokat lukeutuvat 

Pekkisen viittaamiin ”nuoriin”. Kuvassa 20 on esitetty ikäryhmittäin suhteelliset osuudet 

pelaamistottumusten suhteen. Alle 30-vuotiaista kaikki vastaajat ovat pelanneet vähintään 

2010-luvulla, elleivät pelaa edelleen. Ikäluokissa 25–29, 30–39 ja 40–49 noin 60 % vastaajista 

pelaa edelleen. Yhteensä neljällä vastaajalla eli noin 7 %:lla on käytössään lisäksi VR-lasit. Yli 

50-vuotiailla pelaamisen määrä alkaa vähetä selvästi kohti eläkeikää. Tämä havainto käy yksiin 

kappaleessa 4.2 käsiteltyihin tutkimustuloksiin, joiden mukaan digitaitojen omaksumiskyky 

alkaa hiipua väestötasolla 45–55 ikävuoden myötä. On kuitenkin huomattava, että vastaajista 

vain kaksi ei myönnä koskaan pelanneensa 3D-pelejä. On jokseenkin yllättävä löydös, että 

kaikki ikäluokat huomioiden noin 97 % vastaajista on kuitenkin elämässään tullut pelanneeksi 

3D-pelejä, vaikka pelaaminen mielletäänkin usein nykynuorten ajanvietteeksi. 

 

  

Kuva 20 Vastaajien 3D-pelaamistottumukset ikäryhmittäin 
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Tarkasteltaessa vastaajien pelaamistottumuksia koulutustaustoittain huomattiin, että 

pelaaminen on hieman yleisempää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla, kuin 

alemman tutkinnon suorittaneilla, mutta merkittäviä eroja tottumuksissa ei ole 

koulutustaustaan pohjautuen havaittavissa. Kandidaattien (n=2) ja vain toisen asteen 

tutkinnon suorittaneiden (n=3) otannat ovat hyvin pieniä, eli näiden osalta ei voida tehdä 

johtopäätöksiä ko. koulutustason pelaamistottumuksista. 

 

Kuva 21 Vastaajien 3D-pelaamistottumukset koulutustaustoittain 

 

7.1.3 Työelämän digivalmiudet 

Kysymyksissä 10 ja 11 pyrittiin arvioimaan yleisiä teknisiä valmiuksia työtehtävissä. 

Kysymyksessä 10 kysyttiin, kuinka usein tarvitsee opastusta ohjelmistojen, tietojärjestelmien, 

työsovellusten, tallennustilojen pilvipalveluiden tai tiedostojen käytössä. Kysymyksessä 11 

kysyttiin, kuinka usein opastaa muita näissä tehtävissä. 

 

Kuten pelaamista koskevassa kysymyksessä 9, myös kysymysten 10 ja 11 vastauksissa on 

havaittavissa muutos 50 vuotta täyttäneillä. Alle 50-vuotiaat eivät koe tarvitsevansa lainkaan 

tietoteknistä apua, mutta 50 vuotta täyttäneistä vähintään 40 % joutuu toisinaan 

turvautumaan apuun. Toisaalta alle 30-vuotiaista lähemmäs 40 % kokee auttavansa muita 

tietoteknisissä työtehtävissä useamman kerran viikossa. Eroa voidaan selittää joko sillä, että 

autettavat eivät aina huomaa tulleensa autetuiksi tai luultavimmin enemmän apua tarvitsevat 
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ovat karsiutuneet pois vastaajista, koska verkkokyselyyn vastaaminen itsessään saattaa karsia 

digitalisaatioon nihkeämmin suhtautuvia vastaajia. 

 

 

Kuva 22 Avuntarve työhön liittyvissä tietoteknisissä tehtävissä 

 

 

Kuva 23 Auttamisvalmiudet työhön liittyvissä tietoteknisissä tehtävissä 

 

Kysymyksissä 12–14 tiedusteltiin erilaisten digitalisaatioon läheisesti liittyvien verrattain 

uusien rakennusalan työvälineiden käyttötottumuksista. Kysymyksessä 12 pyydettiin 

nimeämään ne työkalut ja palvelut, joista on kuullut. Kysymyksessä 13 pyydettiin nimeämään 

ne työkalut ja palvelut, joita on käyttänyt. Kysymyksessä 14 pyydettiin nimeämään ne työkalut 

ja palvelut, joita ei ole käyttänyt tai osannut käyttää, mutta haluaisi oppia käyttämään. 80 % 

kaikista vastaajista on käyttänyt sekä Congridia että tietomalleja. 60 % vastaajista kertoi lisäksi 

käyttäneensä sähköistä tarkastusasiakirjaa. Tässä on huomioitava, että sähköistä 

tarkastusasiakirjaa on pilotoitu ensimmäisissä hankkeissa Helsingissä vuoden 2021 

loppupuolelta lähtien ja luultavasti suurin osa vastaajista on käsittänyt sähköisellä 

tarkastusasiakirjalla yleisiä laadunvalvontasovelluksia, kuten niin ikään vastausvaihtoehtoina 

olleita Congridia ja Kotopro:ta. VR- ja AR-teknologioiden tunnettuus ja käyttö on vastaajien 
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keskuudessa vähäisintä annetuista digitalisaatiolähtöisten työkalujen vaihtoehdoista. 

Tietomallin ja siihen liittyvän digitalisaation kehittäminen tulisi tämän vastauksen perusteella 

edellyttämään alan toimijoilta nykyistä parempaa perehtymistä kyseisiin teknologioihin. 

Vapaa-ajan sovellusten käytössä erityisesti Google Lensin käyttö ja tunnettuus vastaajien 

keskuudessa poikkesi universaaleista käyttötottumuksista, ja tässä on havaittavissa yhteys 

työelämän vastineiden eli AR-sovellusten käytölle ja tunnettuudelle. 

 

 

Kuva 24 Rakennusalan digitalisaatioon liittyvät käyttötottumukset 

 

Kysymyksessä 15 vastaajia pyydettiin valitsemaan väittämät, jotka kuvaavat parhaiten 

suhtautumistaan digitalisaatioon ja innovaatioihin. Vastaajien enemmistö kokee, että 

digitalisaatioon perustuvien sovellusten käyttö on mielekästä ja se helpottaa töistä 

selviämistä. Hieman vajaa puolet vastaajista toivoisi enemmän tukea ja mahdollisuuksia 

uusien menetelmien löytämiseen ja kehittämiseen. Reilu kolmannes vastaajista on 

osallistunut digitaaliseen kehityshankkeeseen tai innovointiin. Digitalisaatioon perustuvia 

innovaatioita on tunnistettu noin puolitoistakertainen määrä organisatorisiin innovaatioihin 

nähden. Tässä on huomioitava, että vastaajien keskuudessa innovaation käsite voi olla melko 

latautunut koskemaan teknologisia innovaatioita, eikä organisatorisia innovaatioita 

välttämättä tunnisteta kohdatessa. 5 % vastaajista kokee, että monimutkaiset uudet 

järjestelmät ja laitteet lisäävät työmäärää ja vaikeuttavat töistä selviämistä. Kyseisen 
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haasteen tunnistaneet vastaajat edustivat ikäluokkaa 40–49 vuotta ja rooliltaan he olivat 

ylempiä tai ylimpiä toimihenkilöitä. 

 

 

Taulukko 5 Suhtautuminen digitalisaatioon ja innovaatioihin 

Arvostan mahdollisuutta käyttää työtehtävissä moderneja välineitä, kuten 

vaikkapa Sharepointia, Congridia ja IoT-antureita 

88 % 

Digitalisaatio parantaa rakentamisen laatua, kannattavuutta ja projektinhallintaa 78 % 

Kehittelen ja kokeilen mielelläni uusia rakentamisen työmenetelmiä 57 % 

Tunnistan projekteissani käytetyn jotain uutta tai kehitysasteella olevaa 

digitalisaatioon perustuvaa innovaatiota 

43 % 

Arvostan mahdollisuutta käyttää työtehtävissä perinteisiä välineitä, kuten 

kopiokonetta, faksia, ruutuvihkoa ja paperisia piirustuksia 

41 % 

Toivoisin työskentelyyni enemmän mahdollisuuksia ja tukea uusien menetelmien 

löytämiseen ja kehittämiseen 

41 % 

Olen osallistunut projekteissani digitaaliseen kehityshankkeeseen tai innovointiin 38 % 

Tunnistan projekteissani tehdyn jonkun innovaation projektin tai työtehtävien 

organisoinnissa 

28 % 

Monimutkaiset uudet järjestelmät ja laitteet lisäävät työmäärää ja vaikeuttavat 

töistä selviämistä 

5 % 

 

7.1.4 Tietomallin käyttö ja osaaminen 

 

Kysymyksessä 16 selvitettiin tapoja, joilla vastaajat ovat kehittäneet tähän asti käytännön 

osaamistaan tietomallien parissa. Noin kolmannes on erikseen opiskellut tietomallien käyttöä. 

Suurin osa eli kaksi kolmannesta on itseoppineita. Vastausvaihtoehdossa ”Muu” oli lueteltu 

täydentäviä tiedonhankintamenetelmiä, kuten webinaarit, keskustelupalstat, YouTube-videot 

tai ohjelmistotoimittajan tekninen tuki.  

 

Taulukko 6 Tietomalliosaamisen toteutuneet kehittämistavat 

Itseopiskelu 64 % 

Kyseleminen työkavereilta 55 % 

Ammattiin liittyvät opinnot 34 % 
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Työnantajan järjestämät sisäiset koulutukset (esimerkiksi 

kokeneempi kollega on pitänyt koulutuksia) 

34 % 

Työnantajan järjestämät ulkopuoliset koulutukset 26 % 

Muu 14 % 

 

Kysymyksessä 17 tiedusteltiin mielekkäitä tapoja kehittää tietomalliosaamista. 

Mielekkäimmäksi oppimistavaksi arvioitiin vertaisoppiminen työn ohella, sekä lyhyet 

säännöllisin välein järjestettävät webinaarit. Vähemmistö vastaajista koki sopivaksi 

oppimismenetelmiksi kattavamman tietomallikurssituksen ja itseopiskelun. Muita tapoja, 

kuten opetusvideoita piti mieleisenä yhteensä kaksi vastaajaa. 

 

Taulukko 7 Tietomalliosaamisen mieleiset kehittämistavat 

Vertaisoppiminen työkavereiden ja hankkeen muiden 

osapuolien kanssa työskennellessä 

76 % 

Säännöllisin välein järjestettävät tunnin tai kahden mittaiset 

webinaarit 

55 % 

Itseoppiminen käyttöohjeita lukemalla 21 % 

Perinteinen kurssi kertarykäisyllä 16 % 

Muu 3 % 

 

Kysymyksessä 18 oli annettu joukko väittämiä, joista tuli valita sopivin kuvaamaan tietomallin 

käyttöä vastaajan nykyisissä työtehtävissä. Tyypillisin kuvaus käyttöasteelle oli ”Saatan avata 

tietomallin omalla koneellani muutaman kerran vuodessa”. Tämän lisäksi tutkittiin 

käyttöastetta ikäluokittain. Tietomalliosaamiseen ei liittynyt yhtä vahvaa notkahdusta yli 50-

vuotiailla, kuin mitä on tapahtunut pelaamisessa tai yleisesti työtehtävissä käytettävien it-

työkalujen käytön osaamisessa. Vastaajista 12 % tuottaa tai omaksuu tietoa hankkeesta 

pääasiallisesti tietomalliympäristössä. Tämä ei välttämättä kerro pelkästään 

tietomalliosaamisen tasosta, vaan tähän voi vaikuttaa myös tietomallivetoisten hankkeiden 

vähäinen osuus kaikista hankkeista vastaajaverkoston keskuudessa. 
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Kuva 25 Tietomallin käyttöaste ikäluokittain nykyisissä työtehtävissä 

 

Kysymyksessä 19 pyydettiin arvioimaan tietomallin käyttöasteen muutosta omissa 

työtehtävissä viimeisen kolmen vuoden aikana. Kukaan vastaajista ei todennut tietomallin 

käytön vähentyneen merkittävästi. Vain yksi vastaaja koki käytön vähentyneen hieman. 

Enemmistö koki käyttöasteen lisääntyneen hieman. Noin kolmannes arvioi käyttöasteen 

pysyneen samana ja vajaa kolmannes arvioi käyttöasteen lisääntyneen merkittävästi. 

 

 

Kuva 26 Tietomallin käyttöasteen muutos edellisen kolmen vuoden aikana 

 

Kysymyksessä 20 selvitettiin vastaajien näkemyksiä tarpeista kehittää tietomallin käyttöä 

oman työtehtävän ja omien hankkeidensa näkökulmasta. Kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi 

tietomallin käyttöasteen olevan liian alhainen. Ikäjakaumaa tarkasteltaessa voidaan havaita, 
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että tietomallin käyttöasteen kasvua toivovat eniten alle 30-vuotiaat. 50 ikävuoden jälkeen 

tietomallin lisäämisen koettu tarve on jäänyt alle puoleen vastaajista. Käyttöasteen 

lisäämistarpeen vähenemistä iän karttuessa voidaan lähestyä kahta kautta. Ensinnäkin 

voidaan ajatella, että työkokemuksen karttumisen myötä ymmärrys tietomallin käytön 

ongelmista lisääntyy. Toiseksi käyttötarpeen lisäämistarve tuntuu vähenevän samassa 

suhteessa, kuin digivalmiuksien on tutkimuksen teoriaosuudessa todettu vähenevän 50 

ikävuoden jälkeen. 

 

 

Kuva 27 Tietomallin käyttöasteen koettu kehittämistarve 

 

Kysymyksessä 21 pyydettiin arvioimaan tietomalliosaamisen vaatimustason kehittymistä 

kuluneen kolmen vuoden aikana omien työtehtävien kannalta. Enemmistö koki, että 

osaaminen on kehittynyt samassa tahdissa vaatimustason kanssa. Kolmannes koki, että 

vaatimustaso on kasvanut hieman tai merkittävästi osaamistasoon nähden. Tarkasteltaessa 

vastauksia ikäryhmittäin vastaajan iällä ei havaittu merkitystä vaatimustason koettuun 

muutokseen. 
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Kuva 28 Tietomalliosaamisen vaatimustason kehittyminen kuluneen kolmen vuoden aikana 

 

Kysymykseen 22 oli listattu Yleisten tietomallivaatimusten (YTV 2012) mukaiset tehtävät ja 

pyydettiin vastaajaa merkitsemään ne, joista tällä on kokemusta työssään. Enemmistöllä oli 

kokemusta tietomallin tyypillisimmistä työmaakeskeisistä käyttötarkoituksista, eli 

havainnollistamisesta ja hyödyntämisestä rakentamisessa. Merkittävin havainto tämän 

kysymyksen kohdalla on, että vaikka 86 % vastaajista on käyttänyt tietomallia joihinkin YTV 

2012:ssa määritellyistä tehtävistä, kokemus eri tehtävien välillä on voimakkaasti hajautunutta. 

Tietomallin käytön kehittämisessä ja uusien käyttötarkoitusten luomisessa tulee tiedostaa, 

että eri instansseissa käytetään tietomallia hyvin eri tavoin, eikä nykyisellään tietomallin 

käytössä ole selkeitä koko verkostoa yhdistäviä käyttötarkoituksia. 

 

Taulukko 8 Käyttökokemukset YTV 2012:n tietomallinnustehtävistä 

Lähtötilanteen mallinnus sisältäen laserkeilaustyöt 19 % 

Arkkitehtisuunnittelu 10 % 

Talotekninen suunnittelu (LVISA) 16 % 

Rakennesuunnittelu 14 % 

Laadunvarmistus 7 % 

Määrälaskenta 28 % 

Mallien käyttö havainnollistamisessa (tekninen tai visuaalinen näkökulma) 55 % 

Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 9 % 

Energia-analyysit 5 % 

Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 16 % 

Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 7 % 
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Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 55 % 

Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 7 % 

Ei mitään näistä 14 % 

 

Kysymyksissä 23 ja 24 pyydettiin avoimia vastauksia havainnoista vastaajien viimeaikaisissa 

hankkeissa sekä mahdollisista häiriöistä liittyen tietomallin liialliseen käyttöön että 

mahdollisista hyödyistä, joita tietomallin kattavammalla hyödyntämisellä olisi voitu saavuttaa. 

Tietomallin liikakäyttöä koskevaan kysymykseen 23 tuli yhteensä 16 vastausta, joista viisi 

suunnitteluorganisaatiosta, neljä työmaaorganisaatiosta, neljä rakennuttajaorganisaatiosta, 

kaksi rakennusliikkeen keskuskonttorilta ja yksi tietomallikoordinaattorilta. Vastauksissa 

ilmenneitä kokemuksia jaoteltiin karkeasti kategorioihin negatiivinen-neutraali-positiivinen. 

Koska kysymyksessä pyydettiin kertomaan negatiivisia kokemuksia, oli odotusten mukaista, 

että enemmistö vastauksista (8 kpl) oli luonteeltaan negatiivisia. Vastauksista kolme oli 

neutraaleja ja loput viisi olivat positiivisia. Negatiivisista vastauksista viidessä perusteltiin 

liikakäytön häiriöitä saneeraushankkeen lähtötietojen epätarkkuudella ja inventoinnin 

vaikeudella, jolloin tietomallia käytetään työmaalla ja työmaan valmisteluvaiheissa enemmän, 

kuin mitä tietomallin tarkkuus edellyttäisi. Näkemykset tietomallin liiallisesta käyttöasteesta 

saneerauskohteissa olivat yhteneviä työmaatoimihenkilöiden, suunnittelijoiden, 

keskuskonttorihenkilöiden ja tietomallikoordinaattoreiden kesken. Kahden 

suunnitteluorganisaatiota edustavan kokeneemman pään suunnittelijan näkemyksen mukaan 

tietomallisuunnittelussa ja perinteisessä 2D-suunnittelussa on turhia päällekkäisiä toimintoja. 

Joko saneeraushankkeen inventoinnin vaikeus johtaa kesken hankkeen paluun 2D-

suunnitteluun tai suunnittelun osaamistaso ei ole riittävä kattavaan tietomallisuunnitteluun. 

 

Kysymyksessä 24 pyydettiin arvioimaan nykyisin käynnissä olevien hankkeiden perusteella, 

olisiko tietomallin suuremmalla käyttöasteella saavutettu jotain hyötyjä. Vastaajat jakautuivat 

seuraavasti: työmaaorganisaatio: 5, suunnitteluorganisaatio: 6, rakennuttajaorganisaatio: 4, 

rakennusliikkeen keskuskonttori: 8 ja tietomallikoordinaattori: 1. Vastauksissa hyötyjä 

korostettiin seuraavien teemojen mukaan: talotekniikan yhteensovitus: 9, suunnittelun tai 

toteutuksen laadun paraneminen: 7, tuottavuuden paraneminen: 7, korjaushankkeen 

suunnittelun tason parantaminen: 5, ylläpidon tietojen paraneminen: 2 ja 
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havainnollistaminen: 2. Alla on lainaukset kahdesta vastauksesta, joissa on tuotu esiin 

käyttöasteen lisäämisen esteitä ja mahdollisuuksia. 

 

” Tietomallin käyttötapaukset tulee suunnitella etukäteen ja sitten voidaan suunnitella malli 

tehtäväksi niin, että käyttötapaukset ovat mahdollisia. Mitä enemmän vaatimuksia 

(käyttötapauksia) mallille esitetään alussa. Sitä työläämmäksi mallin tekeminen mahdollisesti 

muuttuu. On myös mahdollista, että teknisesti on tehtävä useita erillisiä versioita mallista, 

jotka vastaavat johonkin spesifiin käyttötarkoitukseen. Jos kaikkiin tarpeisiin saadaan 

vastattua "yhdellä" tietomallilla, on mahdollisesti toteutumassa riski, että työkalu 

(tietomalli/tietomallivaatimukset) vaikuttaa liiaksi suunnitteluratkaisuihin.” 

 

”Suomessa eri suunnittelualojen tietomalliosaaminen jää harmittavasti yksittäisten ongelmien 

hyödyntämisiin. Saman talon sisällä tieto vielä liikkuu hyvin. Mikäli hankkeesta haluaa ifc-

tiedostot eri suunnitelmista, jolla rakentaminen on todella tehty tai tehdään, ei tätä tietoa 

pystytä antamaan (poikkeuksena kantavat rakenteet). Me urakoitsijana olemme toteuttaneet 

omassa tuotannossa vasta muutamia hankkeita täysin tietomallin avulla. Näissä kaikissa 

kannattavuus on ollut perinteistä rakentamista parempi. Tämän päivän tietomalleissa ei ole 

detaljitasoista tietoa, jolloin rakennuksesta ei ole syntynyt digitaalista kaksosta.” 

 

Näiden vastausten valossa ongelmana ei ole niinkään yksilötason osaamisen puutteet tai 

teknologian rajoittuneisuus, kuin työn ja tiedonvälityksen koordinoinnin osaamiseen 

kohdistuvat puutteet.  

 

7.2 Tietomalliosaamisen tulevaisuuden skenaariot 

 

Tietomalliosaamisen tulevaisuutta käsittelevässä osiossa kysely on suoritettu delfoi-

menetelmällä kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa on esitetty lähtötieto- ja 

nykytilannekyselyn lopuksi yleispiirteisiä tietomallin tulevaisuutta koskevia kysymyksiä, jotka 

ovat tyypiltään sekä avoimia kysymyksiä että monivalintakysymyksiä. Ensimmäisen 

kyselykierroksen nykytilaa ja tulevaisuutta koskevia vastauksia sekä analyysia on käytetty 
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toisen kierroksen kysymyksiä ja väittämiä laadittaessa. Toisen kyselykierroksen 

kysymyksenasettelussa esitettiin muiden vastaajien arvioitavaksi ensimmäisen 

kyselykierroksen vastauksissa ilmenneitä asiantuntijapohjaisia arvioita tulevaisuudesta. 

Ensimmäisellä kierroksella havaittiin myös työn teoriaosuuden pohjalta relevantteja 

teknologisen kehityksen tulevaisuuden painopisteitä, jotka erottuivat analyysissä 

vastaajajoukolle muuhun teknologiaan suhteutettuna vähemmän tunnistettuna. Toisella 

kierroksella Microsoft Forms -kyselylomakkeeseen lisättiin täydentävää tietoa, kuten AR-

teknologiaa esittelevä lyhyt video, jonka myötä pyydettiin arvioimaan teknologian 

potentiaalia osana tietomallin käytön jalostamista. 

 

7.2.1 Tietomallin lähitulevaisuus 

 

Ensimmäisen kierroksen viimeisissä kysymyksissä 25–27 on pyydetty ottamaan kantaa omiin 

havaintoihin tietomallin tulevaisuudesta sekä esittämään mahdollisuuksia ja esteitä 

tietomallin käytön lisäämiselle sekä uusien käyttötarkoituksien syntymiselle. Ensimmäisen 

kierroksen kysymyksissä tulevaisuusmietteitä pyrittiin stimuloimaan mahdollisimman vähän 

tarkoituksena saada vastauksissa esiin mahdollisimman arkirealistinen tulevaisuusnäkymä. 

Tästä poiketen toisen kyselykierroksen kysymyksissä tulevaisuusajattelua ja skenaarioita 

pyrittiin stimuloimaan enemmän delfoi-menetelmän hengessä erilaisilla väittämillä ja 

visuaalisilla havainnollistavilla esimerkeillä sähköisen kyselylomakkeen asettamissa rajoissa. 

 

Kysymyksessä 25 kysyttiin, että miltä tietomallin tulevaisuus näyttää vastaajan omasta 

työtehtävästä käsin. Noin 16 % on todennut mahdottomaksi arvioida omasta asemastaan 

käsin tietomallin tulevaisuutta. Loput 84 % ovat arvioineet tietomallin tulevaisuutta yhdellä 

tai useammalla tavalla. Neljännes arvioi, ettei lähitulevaisuudessa ole tulossa muutosta 

tietomallin käyttöasteeseen tai käyttötapoihin. Lähes yhtä moni on havainnut, että 

tietomallille on kehittynyt hiljattain uusia käyttötapoja vanhojen rinnalle. Vajaa puolet on 

havainnut omassa työssään tietomallin käytön määrässä kasvua. 
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Taulukko 9 Tietomallin lähitulevaisuuden näkymät 

Viime aikoina tietomallin käyttöaste omissa työtehtävissäni tuntuu lisääntyneen 40 % 

Uusissa alkavissa hankkeissa ei ole oleellista muutosta tietomallin 

käyttötapoihin- tai määriin 

26 % 

Tietomallille on kehittynyt viime aikoina uusia käyttötapoja vanhojen rinnalle 24 % 

Viime aikoina tietomallin käyttöaste omissa työtehtävissäni tuntuu laskeneen 5 % 

Työssäni on vaikeaa tai mahdotonta arvioida tietomallin tulevaisuutta 16 % 

 

Kysymyksessä 26 pyydettiin arvioimaan omin sanoin, kenen kannattaisi tulevaisuudessa lisätä 

erityisesti tietomallin käyttöä. Avoimia vastauksia lähetettiin yhteensä 40. Vastaajista 15 

edusti työmaaorganisaatiota, 11 rakennusliikkeen hallintoa, kuusi suunnitteluorganisaatioita, 

viisi rakennuttajaorganisaatiota, kaksi käyttäjää ja yksi vastaaja oli tietomallikoordinaattori. 

Eniten käytön lisäämisen hyötyjä nähtiin urakkalaskennassa (13 vastausta), hankinnassa (14 

vastausta ja kiinteistöjen käytössä ja ylläpidossa (19 vastausta). Tietomalliin liittyvien 

innovaatioiden ja uusien teknologioiden osalta digitaalisen kaksosen hyödyntämistä oli 

käsitelty kahdessa vastauksessa ja AR-teknologian hyödyntämistä yhdessä vastauksessa. 

Viranomaisten roolia käsiteltiin seitsemässä vastauksessa. Näkökulma oli joko se, että 

tietomalli parantaisi viranomaisen edellytyksiä suoriutua tehtävästään tai se, että 

viranomaiset tulevat jossain vaiheessa edellyttämään hankkeilta tietomalleja 

rakennuslupahakemuksen liitteeksi ja edelleen loppudokumentaatioon. Kun tietomalli 

kytkeytyy pakolliseksi osaksi rakennuslupaprosessia, tämän nähtiin olevan käänteentekevä 

hetki tietomallin käyttöasteen kehityksessä. Tulevaisuusorientoitunein vastaus oli 

kolmikymppisellä rakennuttajatoimiston ylemmällä toimihenkilöllä: 

 

”…elementtiasennuksen tilannetta tulisi seurata ja valvoa elementtikohtaisesti tietomallin 

avulla. Muidenkin tuotteiden, kuten esimerkiksi talotekniikkatuotteiden asennukset tulisi 

merkitä valmiiksi kappalekohtaisesti tietomalliin, jotta tiedettäisiin kyseisten työvaiheiden 

tarkka valmiusaste. Asennusten oikea sijoittuminen voitaisiin varmistaa ar-teknologian ja 

tietomallin yhdistämisellä. Samalla saataisiin tietomalliin oma taso punakynäpiirustuksia 

varten.” 
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Nelikymppinen tietomallikoordinaattori tunnistaa myös digitaalisen kaksosen 

mahdollisuudet, mutta tämän lisäksi havaitsee kehityksessä lukuisia ratkaisua vailla olevia 

esteitä: 

 

”Helpot käyttötapaukset tietomallille koskevat yksisuuntaista mallin hyödyntämistä. Kaikki 

osapuolet pystyvät ja voivat näitä käyttötapauksia kehittää ja ottaa käyttöön mielensä 

mukaan. Vaikeampi asia on saada kaksisuuntainen tiedonsiirto tietomallille toimimaan. Moni 

osapuoli pystyy tuottamaan tietoa, mutta sen tiedon vieminen suunnittelijan tietomalliin 

automaattisesti on riski (ns. tiedon omistajuus, ja varaukset omalle tiedolle esimerkiksi 

suunnittelijoiden reikäkierrossa).  Tästä seuraa jo nyt pelkästään suunnittelijoiden välillä 

paikoin monimutkaisia tiedonpäivitysketjuja, joissa myös tieto muuttuu dynaamisesti (kaikki 

ei muutu kerralla vaan vaiheittain). Eri osapuolien tuominen osaksi kaksisuuntaista 

tiedonvaihtoa kirjaimellisesti voi räjäyttää pankin hallittavan tietomäärän osalta. Ihan heti 

tätä ei saada automatisoitua, koska suunnittelijat ovat omasta tiedostaan vastuussa.” 

 

Nelikymppinen käyttäjän edustaja näkisi työnsä helpottamisessa paljon potentiaalia 

tietomallin käytön laajentamisessa kiinteistöjen ylläpitoon, mutta näkee tämän esteenä 

tietomalliosaamisen rajoitteet kiinteistön huoltohenkilöiden keskuudessa: 

 

”…voitaisiin yhdistää palvelupyynnöt ja esim. laitekanta samaan malliin. Tosin käyttö pitäisi 

olla helppoa, jotta mallia käytettäisiin (helposti huolto/ylläpitopuolella käyttö jää juuri 

hankaluuden takia).” 

 

Samoilla linjoilla on kuusissa kymmenissä elelevä käyttäjän edustaja: 

”…vaatisi tietomallipohjaisen huoltokirjan tai sen liitteen. Huoltohistoria olisi helpommin 

saavutettavissa ja huoltokohteen tiedot tarkempia (toivottavasti)" 

 

Urakointiliikkeen nelikymppinen ylempi toimihenkilö tunnistaa tietomallin 

hyödyntämättömät mahdollisuudet koko toimitusketjun mittakaavassa: 
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”…tulevaisuudessa rakentaminen kehittyy tietomallien mahdollisuuksien avulla uudelle 

tasolle, mutta vaikea sanoa kuinka nopeasti ja mitkä maat ovat tässä kärjessä. Kun asentaja 

asentaa digitaalisen mittatiedon perusteella tietomallin opastamana suunnitelman mukaiset 

ja ehkä jo puoli vuotta ennen rakentamisen aloitusta hankitut räätälöidyt osat paikoilleen, on 

rakentamisessa tapahduttava monessa perinteisessä prosessissa muutos.” 

 

Erityisesti pitkissä avoimissa vastauksissa korostui oma viiteryhmä, kun pyydettiin pohtimaan, 

että kenelle tietomallin käytöstä olisi erityisesti hyötyä työtehtävistä suoriutumista ajatellen. 

Mikäli hyötypotentiaalia nähtiin muissa, kuin omassa viiteryhmässä, vastaukset olivat usein 

lyhyempiä ja niukemmin perusteltuja.  

 

Ensimmäisen kyselykierroksen viimeisenä kysymyksenä oli monivalintakysymys tietomallin 

käytön lisäämisen esteistä tulevaisuuden rakennushankkeissa. Erilaisia esteitä oli annettu 

valittavaksi liittyen kustannustasoon, tietomallin tarkkuustasoon, aikataulujen kireyteen ja 

päätelaitteiden soveltumattomuuteen. Valmiiksi annettujen vaihtoehtojen lisäksi tarjolla oli 

myös ”Muu” -vaihtoehto, johon tuli avoimia vastauksia yhteensä seitsemän kappaletta. 

Yleisimpänä esteenä nähtiin korjausrakentamisen yleistyminen trendin mukaisesti ja tähän 

liittyvät tietomallinnuksen tekniset haasteet. Vaikka korjausrakentamisen tietomallin 

lähtötietojen inventoinnissa tarpeellinen laserkeilaustekniikka kehittyy huimalla vauhdilla, 

kaikkea ei päästä jokaisessa kiinteistössä riisumaan kattavaa laserkeilausta varten johtuen 

esimerkiksi korkeasta käyttöasteesta tai suojelutarpeista. Toiseksi yleisimpänä esteenä käytön 

lisäämiselle nähtiin oma tai muiden tietomalliosaamisen riittämätön taso. Kolmannes näki 

ongelmaksi tietomallipohjaisen suunnittelun rajoitteet tarkkojen detaljitason suunnitelmien 

laadinnassa. Aikataulu- tai kustannussyyt nähtiin merkittäviksi vain neljäsosassa vastauksista. 

 

Taulukko 10 Tietomallin käytön lisäämisen havaitut esteet tulevaisuudessa 

Korjausrakentamisen osuus rakentamisessa tulee lisääntymään ja tietomallin 

lähtötietojen saamisen vaikeus korjaushankkeissa ei tule vähenemään. 

67 % 

Tietomallin käytön lisääminen edellyttäisi osaltani käyttökoulutusta 41 % 

Tietomallin käytön lisääminen edellyttäisi muilta kuin itseltäni 

käyttökoulutusta 

38 % 



79 

 

   

 

Tietomallin tarkkuus detaljien esittämiseen ei ole riittävä 36 % 

Tietomallisuunnittelu on hitaampaa verrattuna perinteiseen suunnitteluun, 

eikä hankkeiden aikataulu usein mahdollista tietomallintamista 

26 % 

Asentajille ei löydy työskentely-ympäristöön soveltuvia päätelaitteita tai 

ohjelmistoja tietomallin käsittelyyn 

26 % 

Tietomallisuunnittelun kustannustaso on liian korkea verrattuna perinteiseen 

suunnitteluun 

22 % 

 

7.2.2 Tietomallin tuleva vuosikymmen 

 

Toisen kierroksen kysymyksissä 4–6 nostettiin esiin ensimmäiseltä kyselykierrokselta ja sen 

analyysistä korostunut havainto, että AR-teknologia oli vähiten tunnettu digitalisaatioon ja 

tietomallin käyttöön kytkeytyvistä uusista teknologioista. Kysymykseen 4 liitettiin noin 

minuutin pituinen YouTube -video, jossa esiteltiin erästä AR-teknologiaan pohjautuvaa 

kaupallista työmaasovellusta osana tietomallin käyttöä. Tarkoituksena oli, että käsitteelle 

saadaan lyhyellä videolla esiteltyä selkeä konteksti ja tuttuja työelämäsidonnaisia tilanteita, 

joihin teknologian käyttö liittyy. Kysymyksessä 4 pyydettiin arvioimaan, että mikä olisi 

kohtuullinen budjetti videolla esitetyn kaltaisen teknologian kokeiluun seuraavassa 

hankkeessa. Vastausvaihtoehtoina oli seitsemän kustannusluokkaa alle tuhannesta eurosta 

sataan tuhanteen euroon. Suurin budjettitoleranssi oli 30 000–50 000 €, mistä johtuen tämän 

korkeampia budjettiluokkia ei vastauskuvaajissa ole merkittynä. 

 

 

Kuva 29 Budjetointikäsitys AR-kokeilusta tehtäväryhmittäin 
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Tyypillisin vastaus siedettävästä budjetista AR-kokeiluun oli 7500–15 000 €. Hajontaa tätä 

korkeampiin panostustasoihin esiintyi tuotanto- ja suunnitteluorganisaatioissa. Ylempien 

toimihenkilöiden keskuudessa tyyppivastaus oli 2500–7500 € ja hajonta painottui tätä 

pienempiin hintaluokkiin. Vastausten hajautumisesta tulee esiin, että AR-teknologiassa 

nähdään luultavasti enemmän potentiaalia ja arvoa suunnittelu- ja tuotantotyön 

helpottamisessa kuin yritys- tai yksikkötason kannattavuuden parantamisessa. 

 

Kysymyksen 5 avoimissa vastauksissa arvioitiin, että kuka eniten hyötyisi AR-teknologian 

hyödyntämisestä ja mitä nykyisiä haasteita sen avulla voitaisiin selättää. Aihepiiriin 

orientoitumiseksi kysymyksen yhteydessä esitetyssä videossa käyttöä demonstroitiin 

talotekniikan havainnollistamiseen työmaalla. Monissa vastauksissa tunnistettiin 

talotekniikkareittien ja asennusjärjestyksen suunnittelun helpottuminen teknologian avulla. 

Eniten hyötyjä nähtiin työmaan työnjohdossa (n=12) ja LVI-asennustöissä (n=11). Muita 

harvemmin tunnistettuja, mutta varsin relevantteja hyötyjä vastaajat näkivät kiinteistön 

ylläpidossa, sisustussuunnittelussa, valvonnassa ja pääsuunnittelijan vastuulle kuuluvassa 

suunnitelmien yhteensovitustehtävässä. 

 

Kysymyksessä 6 pyydettiin vastaajia kertomaan, ovatko jo tulleet tutuiksi AR-teknologian 

kanssa ja mitä haasteita ovat käytössä havainneet. Yhteensä kuusi vastaajaa oli tavalla tai 

toisella ollut tekemisissä teknologian kanssa ja pystyi tämän pohjalta arvioimaan esteitä ja 

haasteita sen käyttöönottoon liittyen. Asiaa tuntevat rakennuttaja- ja 

suunnittelijaorganisaatioissa työskentelevät vastaajat näkivät ongelmana ennen kaikkea 

teknologiset esteet, kun taas työmaatehtävissä työskentelevät vastaajat näkivät ensisijaisena 

esteenä osaamisvajeen. Teknologisissa ongelmissa korostettiin, että nykyiset tavanomaiset 

työmaaympäristön päätelaitteet eivät ole suorituskyvyltään riittäviä todellisuuden ja 

tietomallin yhdistelyyn jouhevasti. Tähän kysymykseen vastattaessa näkökulma oli 

yksinomaan rakennuksen varsinaista suunnittelua koskeva. Vastaajat eivät käsitelleet 

esimerkiksi työmaan putoamissuojauksen, logistiikan tai muiden työmaajärjestelyiden 

suunnitelmien käsittelyä AR-teknologian avulla. Aiemmissa vastauksissa digitaalista kaksosta 
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käsiteltäessä kuitenkin AR-sovelluksia on tunnistettu keskeisenä työmaavaiheen tilannekuvan 

kaksisuuntaisen tiedonsiirron työkaluna tietomalliympäristössä. 

 

Kysymys 7 koski sisäpaikannuksen soveltamista omissa työtehtävissä. Kysymyksen oheen oli 

lisätty valokuva, jossa henkilö navigoi kauppakeskuksessa puhelimeen päivittyvän kartan ja 

paikkatiedon avulla. Havainnollistamiseen olisi ollut saatavilla valokuvia myös 

työmaaympäristössä käytettävästä sisäpaikannuksesta, mutta tämä olisi saattanut olla liian 

johdatteleva alustus kysymykseen. Avoimia vastauksia tuli 15 kappaletta. Vastaukset 

luokiteltiin kolmeen kategoriaan (hyvä-neutraali-huono) sen mukaan, miten hyvin vastauksen 

perusteella sisäpaikannusteknologia oli tunnistettu, eli missä määrin vastaus käsitteli 

sisäpaikannusta ja missä määrin jotain muuta. Hyviä ja neutraaleja vastauksia oli kumpaakin 

kuusi. Neutraaleissa vastauksissa tunnistettiin tyypillisimpänä mahdollisuutena työntekijän tai 

toimihenkilön navigointi työmaaympäristössä. Hyvissä vastauksissa tunnistettiin henkilö- ja 

materiaalivirtojen hallinnan mahdollistuminen ja tehostaminen sisäpaikannuksen avulla: 

 

” Sovellukset ruokakaupassa. Ohjelma, jossa listattu elintarvikkeiden sijainnit kaupassa, luo 

lyhyimmän reitin kauppalistan perusteella. (Vähentää edestakas haahuilua)” 

 

”Ajankäyttö tehostuisi, kun tavarat ja ihmiset olisi mahdollista paikantaa ilman, että juoksee 

koko työmaan ympäri. Kokonaiskäsitys työmaan varastoinnin tilasta paranisi.” 

 

”Työmaalogistiikan täsmätoimitukset voitaisiin osoittaa isoissakin hankkeissa tarkasti 

sijoilleen.” 

 

Sisäpaikannusta ja erityisesti henkilöiden liikkeiden seurantaa käsittelevissä vastauksissa ei 

noussut esiin mahdolliset yksityisyydensuojan haasteet. Kysymysten asettelussa ei ollut 

välttämättä tarkoituksenmukaista kytkeä visiointiin juridista ulottuvuutta, jolloin vastauksissa 

ei otettu näihin kantaa, vaikka vastaajat luultavasti tunnistaisivatkin mahdolliset lakitekniset 

haasteet uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyen. 
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Kysymyksissä 8–9 käsiteltiin digitaalista kaksosta. Kysymyksessä 8 esiteltiin ensimmäisellä 

vastauskierroksella kolmekymppisen rakennuttajatoimistossa työskentelevän ylemmän 

toimihenkilön esittämä tietomallin tulevaisuusskenaario, jossa tietomallin avulla voitaisiin 

luoda reaaliaikaista tilannekuvaa työmaalta tietomalliympäristöön (ns. digitaalinen kaksonen, 

ks. kysymys 26 kappaleessa 7.2.1.). Vastaajia pyrittiin arvioimaan skenaarion todennäköisyyttä 

eri aikajänteillä ja lisäksi arvioimaan skenaarion tuottavuusvaikutusta, ja onko skenaarion 

toteutuminen riippuvainen enemmän teknologiasta vai työn organisoinnista. 

 

 

Kuva 30 Digitaalisen kaksosen asiantuntijaskenaarion vertaisarvionti 

 

Vastausten perusteella skenaarion toteutumista pidetään hyvin todennäköisenä 5–10 vuoden 

kuluessa. Sen toteutuminen ei ole vastaajien perusteella niinkään teknologiasta, kuin työn 

organisoinnista riippuvainen ja tuotto/panos -suhteeltaan kehitysaskel nähdään 

potentiaalisena. Myönteisimmät odotukset tuottavuuden paranemiseen oli rakennuttamis- ja 

tuotantotehtävissä työskentelevillä henkilöillä ja varauksellisemmin tuottavuuden 

kehittymiseen suhtautuivat suunnittelijat. 

 

Kysymyksessä 9 pyydettiin vastaajia arvioimaan avoimin vastauksin digitaalisen kaksosen 

toteuttamisen edellyttämiä panoksia joko organisatorisesta tai teknologisesta näkökulmasta. 

Panoksia nähtiin tarvittavan muun muassa suunnittelutarkkuuden lisäämiseen, 

kaksisuuntaisen tiedonsiirron aiheuttamaan kasvavaan moderointitarpeeseen, teknologian 

edellyttämien työkalujen päivittämiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Eri organisaatioita 
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edustavien vastaajien keskuudesta myös asenteeseen panostaminen nousi merkittäväksi 

kysymykseksi digitaalisen kaksosen käyttöönotossa: 

 

”Oikeastaan kysymys on varmaan tahtotilasta tehdä riittävät panostukset kuin mistään 

muusta”  

– Rakennuttajapäällikkö, 30–39 vuotta. 

 

”Toteutuminen edellyttäisi innovaatiokeskeisen ja kokeilunhaluisen rakennuttajan, jolla on 

omissa intresseissäkin viedä alan kehitystä eteenpäin...”  

–Työmaatoimihenkilö, 20–24 vuotta 

 

”…Lisäksi tämä vaatii asenteellisen muutoksen, jossa jokainen kyseiseen teknologiaan liittyvä 

henkilö, suunnittelijasta asentajaan, olisi kiinnostunut toteuttamaan ja tuottamaan tätä 

täsmällisesti.”  

–Työmaatoimihenkilö, 30–39 vuotta 

 

Siinä missä ensimmäisen kierroksen kysymyksen 26 vastauksissa tietomallin käytön 

suurimmaksi potentiaaliseksi tuotoksen hyötyjäksi arvioitiin oma viiteryhmä, suurimpia 

panoksia odotettiin avoimissa vastauksissa useammin muilta, kuin omalta viiteryhmältä. 

 

Kysymyksissä 10–11 tarkasteltiin tietomallin kytkeytymistä toimitusketjuun tai lohkoketjuun. 

Kysymyksessä 10 pyydettiin ottamaan kantaa ensimmäisen kyselykierroksen vastauksissa 

esiin nousseisiin skenaarioihin, joissa rakennusvalvonta alkaa edellyttämään tietomallia 

rakennuslupahakemusten pakollisena liitteenä. Siinä missä nykyisin rakennusalan 

barometreissä seurataan rakennuslupien kappalemääriä ja rakennuskuutioita, tietomallien 

mahdollistaman tietosisällön perusteella laadittavien tilastojen ja barometrien avulla 

saataisiin huomattavasti tarkempi tilasto sekä imuohjaus toimitusketjuun 

rakennuslupaprosessissa olevista tietomalleista ja niiden sisältämistä materiaalikohtaisista 

määrätiedoista.  
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Kuva 31 Tietomallien viranomaiskäytön ja tilastoinnin skenaarioita 

 

Enemmistö vastaajista ei nähnyt todennäköisenä, että tietomalleista tulisi 

rakennuslupahakemusten pakollisia liitteitä 10 vuoden kuluessa. Vastaajat suhtautuivat 

hieman myönteisemmin odotuksin tietomallien sisältämien massatietojen tilastoinnin myötä 

saavutettavaan toimitusketjun tehostamiseen ja rakennushankkeiden kiertotalouteen. Kysely 

oli toimitettu myös Helsingin rakennusvalvontapalvelun edustajille, mutta yksikään vastaaja 

ei kertonut roolikseen viranomaista. Tämän perusteella rakennusvalvontaviranomaisen 

näkemystä tähän skenaarioon ei ole saatu.  

 

Kysymyksessä 11 pyydettiin avoimia vastauksia koskien tietomallin kytkemisessä materiaali- 

ja alihankintavirtoihin. Kysymysosion alustuksessa oli yleisellä tasolla osoitettu yhteys 

tietomallin sisällön potentiaalissa kehittää imuohjausta ja edelleen pienentää logistiikan ja 

varastoinnin hukkakäyntiä. Vastausten perusteella ei ollut syvällisesti tunnettu koko 

toimitusketjun eri välivaiheiden hukkakäynnin vaikutusta rakentamisen kustannuksiin. Tämä 

on ymmärrettävää, sillä rakennushankkeet eivät juuri kytkeydy toimitusketjussa 

aliurakoitsijoita ja tukkureita pidemmälle. Sen sijaan vastauksissa oli keskitytty ja hyvin 

tunnistettu potentiaalia kehittää rautakauppojen ja työmaan sisällä tai ulkopuolella olevien 

”välivarastojen” välistä logistiikkaa ja materiaalikiertoa. 
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”Olen samaa mieltä siitä, että rakennusmateriaalimenekin ottaminen tietomallista sisältäisi 

monia hyötyä, myös taloudellisia. Oleellista olisi myös, että rakennuttaja saisi tarkan 

kustannusarvion etukäteen. Viranomaiset osaavat kaikkea vaatia ja keksivät ehkä tämänkin 

vaatia. Mutta paljon täytyy muuttua. Rakennuksen ilmeisesti pitäisi olla nykytilanteeseen 

verrattuna paljon pidemmälle suunniteltu rakennuslupavaiheessa. Asiasta tuntuisi olevan 

erityinen hyöty, ei rakennusluvan, vaan itse rakentamisen ja sen kilpailutuksen kannalta.” 

-Arkkitehti, 60–69 vuotta 

 

”Täsmätoimitukset juuri oikean kokoisena, oikean laatuisena ja juuri oikeaan aikaan 

(luotettavan logistiikkakumppanin tukemana) voidaan suunnitella visuaalisena työmaalla, 

mikä helpottaa työnjohdon taakkaa. Haalausreittien esteettömyys voidaan tarkistaa myöskin 

uusilla työkaluilla nykyistä paremmin.” 

-Ylempi toimihenkilö rakennusliikkeessä, 30–39 vuotta 

 

”Erityisesti korjauskohteissa on pystytty jo pidemmällä aikavälillä toteamaan materiaali- ja 

alihankintavirtojen hallinnan olevan huomattava kustannuksiin vaikuttava osa-alue. 

Varsinaisia materiaalivirtojen hallintaan liittyviä ratkaisuja ovat viime aikoina olleet 

välivarastojen ja eri työmaalogistiikkaan erikoistuneiden urakoitsijoiden merkittävä 

lisääntyminen, joten tietomallia voitaisi hyödyntää näissä molemmissa varsin monin eri 

keinoin. Materiaalien ja tuotteiden jakaminen esimerkiksi lohko-, kerros- tai huonekohtaisesti 

voitaisi suunnitella tietomallipohjaisella massoittelulla, ja toimituseriä suunnitella digitaalisen 

kaksosen avulla.” 

-Työmaatoimihenkilö, 20–24 vuotta 

 

Viimeisessä kysymysosiossa pyydettiin vastaajia arvioimaan yhdellä monivalinta- ja yhdellä 

avoimella kysymyksellä tietomallin kehittymisen vaikutuksia alan työnjakoon. Ensimmäisellä 

kyselykierroksella tietomallin käytön esteistä korostui yli ajallisen ja rahallisen niukkuuden 

osaamisen niukkuus. Siinä missä osaamisvajetta ei pystytä kuromaan kiinni nykyisen 

henkilöstörakenteen lisäkoulutuksella, syntynee alalle uusia ammatteja ja tehtäviä näiden 

osaamisvajeiden ympärille. Kysymyksessä 12 pyydettiin vastaajia valitsemaan annetuista 
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vaihtoehdoista sopivimmat kuvaamaan asennettaan sen suhteen, onko omasta tehtävästä 

mielekkäämpi opetella uusia taitoja itse, vai luottaa osaaminen uusien roolien hoidettavaksi. 

Suhtautuminen uusien tehtävien jakoon nykyisten ja uusien ammattien välillä oli varsin 

ikäsidonnaista ja noudattelee teoriaosuudessa todettua kriittistä 45...55 ikävuoden kohdalla 

tapahtuvaa repeämispistettä. Muutos ei tapahdu ikäluokkien välillä tasaisesti, vaan neli- ja 

viisikymppisten välillä muutos on varsin äkkiväärä. Muina vastausvaihtoehtoina oli, että 

”vaarallisimmat ammatit jäävät historiaan” ja ”katson parhaaksi vaihtaa alaa kokonaan jossain 

vaiheessa”. Näihin vastausvaihtoehtoihin ei yksikään vastaaja tarttunut. 

 

 

Kuva 32 Vastaajien asenteita tietomallin kehityksen vaikutuksista työnjakoon 

 

Viimeisessä kysymyksessä pyydettiin avoimia arvioita siitä, mitkä tulevat olemaan 

ensimmäisenä katoavia ammatteja rakennusalalla. Osassa vastauksista oli nimetty vain tietty 

ammattiryhmä asiaa sen syvemmin perustelematta. Toisissa vastauksissa oli paneuduttu 

tarkemmin muutosmekanismeihin ja tultu avoimempiin, mutta toisaalta johdonmukaisempiin 

johtopäätöksiin. Syy-seuraussuhteita avanneissa vastauksissa tunnistettiin, että määrälaskijan 

ja rakennuspiirtäjän ammatit ovat konkreettisessa vaarassa, koska näitä ei 

tietomalliympäristössä nykyiselläänkään ole kovin helppo työllistää. 
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”Rakennuspiirtäjät ovat jo katoamassa, kaikki suunnittelijat mallintavat itse. Itse työn 

toteuttamisessa tarvitaan kyllä edelleenkin ihan oikeita käsiä mielellään...” 

-Rakennuttajapäällikkö, 50–59 vuotta 

 

”Varmaankin piirtäjät, koska suunnittelu tulee automatisoitumaan tulevaisuudessa” 

-Rakennuttajapäällikkö, 30–39 vuotta 

 

”Jo kadonneita ammatteja suunnittelutoimistossa ovat toimistosihteeri ja rakennuspiirtäjä. 

Ellei viimeksi mainittu ikään kuin palaa AR-sisällön ym. laatijana. Kustannuslaskija erillisenä 

ammattina kadonnee...” 

-Arkkitehti, 60–69 vuotta 

 

Avoimissa vastauksissa tunnistettiin myös digitalisaation vaikutus työmaan logistiikkaan ja 

materiaalivirtoihin. Kuitenkin vastauksissa ei ollut yhtenäistä linjaa siitä, lisääkö vai 

vähentääkö digitalisaatio logistiikkatyön määrän tai laadun tarvetta nykyisestä. 

 

”En usko ammattien katoavan kokonaan, mutta painopiste siirtyy niin, että varastoinnin ja 

logistiikan työvoiman tarve vähenee, kun suuri osa työvaiheesta automatisoituu.” 

-Työmaatoimihenkilö, 25–29 vuotta 

 

”Tuntitöihin palkattavat henkilöstövuokraamon logistiikkahenkilöt. Kun työmaat pystyvät 

suunnittelemaan logistiikkaketjuaan paremmin, ne huomaavat, että työmaan logistiikkaan 

kannattaa valita siihen erikoistunut yritys. Työmaapalveluita varten luultavasti tarvitaan 

yleismiehiä jatkossakin, mutta työmaalogistiikka on erityisosaamista vaativa kokonaisuus, 

jota ei kannata sotkea siivous- tai lumitöiden suorittamiseen.” 

-Ylempi toimihenkilö rakennusliikkeessä, 30–39 vuotta 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia kirjallisuuskatsaukseen ja 

tutkimustuloksiin perustuen. Samalla arvioidaan valitun tutkimusmenetelmän soveltuvuutta 

tutkimusongelman ratkaisuun. Kappaleen lopuksi arvioidaan ratkaisematta jääneitä 

kysymyksiä ja niistä kumpuavia jatkotutkimustarpeita. 

 

Työn päätutkimuskysymys oli: 

• Miten tietomalliosaamista ja sitä kautta tietomallin hyödyntämistä voidaan lisätä 

rakennusalalla? 

 

Työn alatutkimuskysymykset olivat: 

• Mikä on kohdeverkoston tietomalliosaamisen nykytila? 

• Mitkä ovat kohdeverkoston havaitsemat mahdolliset esteet ja pullonkaulat 

tietomalliosaamisen kehittämiselle? 

• Millaisia ovat kohdeverkoston havaitsemat skenaariot tietomallin käytön 

tulevaisuudesta seuraavan kymmenen vuoden aikana? 

 

8.1 Kyselytutkimuksen toteutuminen 

 

Kappaleessa 6.1 Tutkimusmenetelmät on kerrottu tarkemmin valitusta 

tutkimusmenetelmästä. Tutkimuskohteeksi valittiin rakennusalan ammattilaisten ja 

asiantuntijoiden monialainen verkosto. Tutkimusmenetelmän valinta oli käsillä 

loppuvuodesta 2021, jolloin vaihtelevasti jo parin vuoden ajan edennyt Covid 19 -pandemia 

oli jälleen voimistumaan päin. Tulevaisuustiedon käsittelyyn soveltuvista tutkimus- ja 

tiedonkeruumenetelmistä delfoi-kysely vaikutti tässä tilanteessa sopivimmalta, koska 

kokoontumisrajoitukset tai karanteenit eivät estäneet tai rajoittaneet sen toteuttamista. 

Delfoi -kyselylomakkeeksi valittiin Microsoft Forms -kyselyalusta, joka on hyvin tavanomainen 

sähköinen työkalu delfoi-kyselyn toteuttamiseen. Verrattuna esimerkiksi 

haastattelututkimukseen delfoi-kysely mahdollistaa hieman isomman otannan samassa ajassa 
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ja täten erilaisten taustatekijöiden hieman edustavamman tilastoinnin ja vertailun. Kysely 

toimitettiin 128 vastaajaehdokkaalle, joista ensimmäisellä kierroksella vastasi 58 henkilöä ja 

toisella kierroksella 25 henkilöä. Isompi vastaajajoukko oli käyttökelpoinen ensimmäiseltä 

kierrokselta tehtyyn analyysiin tietomalliosaamisen nykytilasta. Toisella kierroksella tehtyyn 

tulevaisuuden skenaarioiden syvempään tarkasteluun pienempi joukko vaikutti riittävältä. 

 

Perinteisesti rakennusalan verkostot rakentuvat hankkeiden ympärille ja ovat voimissaan 

yleensä hankkeen keston ajan. Muilla teollisuuden aloilla projektiluontoiset toimitukset eivät 

ole niin määrääviä ja verkostojen ajallinen kesto ei ole näin rajoitettu. Verkostojen toimintaa 

innovaatioiden luomisen sekä tulevaisuustiedon ja sumean tiedon siirtämisen areenana on 

käsitelty kappaleessa 2.6 Verkostot ja brokerointi. Delfoi-tutkimuksen hengessä tähän 

tutkimukseen muodostettiin anonyymi asiantuntijaverkosto, jossa oli vastaustenkin 

perusteella havaittavissa erilaisia etäisyyksiä. Tutkimuksessa esiin tulleet oleelliset havainnot 

liittyivät usein verkoston sisäisiin rajapintoihin, käsiteltiin niissä sitten esteitä tai 

mahdollisuuksia. Tietomallin käytössä itsessään vallitsee eri käyttäjäorganisaatioiden välisiä 

etäisyyksiä ja rakenteellisia aukkoja, joiden tunnistaminen on tärkeää tietomallin teknologian 

ja käytön organisoinnin kehittämisen näkökulmasta. Niin kauan, kun tietomallin käyttö on 

pirstoutunut eri toimintoihin eri organisaatioissa, vain pieni osa tietomallin sisällä kulkevasta 

tiedosta välittyy rakenteellisten aukkojen yli. Tietomalliosaamisen keskeisenä tavoitteena eri 

organisaatioissa tulisikin olla osaamisen kehittäminen riittävän monipuolisesti, kun nyt 

osaamista on kehitetty erityisesti niissä toiminnoissa, jotka ovat oman organisaation kannalta 

merkittävimpiä. 

 

8.2 Tietomalliosaamisen kypsyysmalli 

 

Tutkimuksen kaksi keskeistä painopistettä tietomalliosaamisen kypsyysmallin luomiseksi 

olivat: 

1. Missä ollaan nyt, eli tietomalliosaamisen nykytila rakentamisen eri organisaatioissa 
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2. Mihin ollaan menossa, eli mitä ovat teoriaosuuden ja kyselytutkimuksen perusteella 

ne skenaariot, joihin viisaat organisaatiot ja työntekijät varautuvat seuraavan 5–10 

vuoden aikana. 

 

Kuvassa 34 on esitetty teoriaosuuden ja kyselytutkimuksen pohjalta kohdeverkostoa 

vastaavan sidosryhmäjaottelun mukainen tietomalliosaamisen kypsyysmalli. Eri sidosryhmien 

kypsyystasot sisältävät kuvauksen osaamisen tasosta nykytilassa ja organisaation 

osaamisevoluution seuraavilla asteilla (vrt. Rohrbeck 2011).  
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Toimialan 

uudistajataso 
 2027–2032 

   Markkinoiden 
edelläkävijätaso 

2027 

  Markkinoiden  
minimitaso 2027 

 
Lähtötaso 2022 Kypsyystaso 

Hankkeen 
sidosryhmät     

Käyttäjät ja 
ylläpito 

Visuaalisten 
havainnekuvien 
hyödyntäminen 

VR/AR-teknologia 
rajoitetussa 

käytössä 

AR/VR-teknologia 
laajamittaisessa 

käytössä 

AR/VR-ympäristöt sekä 
toiminnallisuuden 

mallintaminen  
(asiakasvirrat, tuotanto, 

jne) 

Rakennuttaja-
organisaatio 

Visualisointi, 
ulkoistettu 
asiantuntemus 

Tietomallin 
lukutaito ja kyky 
tietomallisuunnittel
un koordinointiin 

Hankekehitysvaiheen 
tietomallin 
kustannustiedon 
hyödyntäminen 

Aktiivinen 
hankekehityskäyttö 
Aikataulu- ja 
kustannuskertymä-
arviointi  
4D- ja 5D-malleista 

Suunnittelu-
organisaatio 

Erillismallit. 
Päällekkäinen 2D-
suunnittelutyö 

Tietomallikoordi-
naattorin 
avustamana malli 
valmistuu 
toteutusprosessin 
edetessä 

Täysin itseohjautuva 
suunnittelu-
organisaatio. 
Toteutuskelpoinen 
malli valmis 
toteutusvaiheen 
alkaessa 

As Build -mallinnuksen 
digitaalinen integrointi 
toteutusprosessiin 
(digitaalinen kaksonen) 

Urakkalaskenta-
organisaatio 

Ulkoistettu 
asiantuntemus 

Osittain ulkoistettu 
asiantuntemus, 
hankesisällön 
pääpiirteittäinen 
hahmottelu 
tietomallista 

Autonominen määrä- 
ja kustannuslaskenta 
tietomallin avulla. 

Tuotannon 
optimointikyky korvaa 
massoittelun ja 
hinnoittelun 
kilpailutekijänä 

Hankinta-
organisaatio 

Ulkoistettu asian-
tuntemus 
Valmiudet 
laajempaan 
käyttöön 
yksittäisillä 
ihmisillä 

Osittain ulkoistettu 
asiantuntemus, 
hankinta-
asiakirjojen 
itsenäinen 
tuottaminen 
tietomallista 

Hankintasuunnitelman 
integrointi tietomallin 
sisälle 

Toimitusketjun 
integrointi yrityksen 
tietomalliekosysteemiin 

Toteutus-
organisaatio 

Ulkoistettu asian-
tuntemus 
Valmiudet 
laajempaan 
käyttöön 
yksittäisillä 
ihmisillä 

Osittain ulkoistettu 
asiantuntemus, 
valmiudet 
perustason 
käyttöön kaikilla 
organisaation 
jäsenillä 

Tuotannonsuunnittelu 
tietomallissa 

Digitaalinen kaksonen. 
Tukiälyn ja 
automatisoinnin 
hyödyntäminen. 

Alihankinta-
ketju 

Valmiuksia tai 
ylipäätään 
ohjelmistoja 
käytössä 
yksittäisillä 
toimittajilla 

Isoimmilla 
toimijoilla 
käyttövalmiudet. 
Lopuille räätälöidyt 
suunnitelmat tai 
yksilöidyt tulosteet 
mallista 

Manuaalinen 
yhteensopivuus 
tietomallin ja 
esivalmistusprosessin 
välillä 

Kattava digitaalinen 
yhteensopivuus 
tietomallin ja 
esivalmistuksen välillä. 
Robotisaation 
ensiaskeleet. 

Kuva 33 Tietomalliosaamisen kypsyysmalli 
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Kohdeverkoston tuntemus henkilökohtaisen nykytilansa sekä työskentely-ympäristönsä eri 

osapuolien nykytilasta oli oletettavasti vahvaa ja kristallinkirkasta. Tulevaisuutta koskevissa 

kysymyksissä tutkimuksen tekeminen ei ollut ongelmatonta. Rakentamisen kulttuurissa 

tulevaisuus ei ole jokapäiväinen puheenaihe, mitä se saattaa olla kellotaajuudeltaan 

nopeammilla toimialoilla. Vastaajista löytyi niitä, kenelle tulevaisuus on kuin huomiseen 

jatkuva eilinen, jossa muutokset seuraavat toisiaan hyvin ennakoitavassa ja maltillisessa 

tahdissa. Toisilla tulevaisuuteen liittyvä pohdiskelu oli syvällisempää, ja harrastuneisuutta oli 

selvästi myös tämän kyselyn ulkopuolella. Kypsyysmallin kannalta on hyvä, että mallissa on 

sopivia tasoja eriluonteisille organisaatioille ja työntekijöille. 

 

Kyselytutkimuksen valintakysymyksissä tai avoimissa kysymyksissä ei pyritty ensisijaisesti 

ajoittamaan skenaarioita erityisen tarkasti esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden päähän. 

Kypsyysmallin tasoja jäsenneltiin eri käyttäjäryhmissä sen mukaan, miten erilaisia 

tietomalliympäristöön liittyviä teknologioita ja menetelmiä tunnettiin ja koettiin hyödylliseksi. 

Esimerkiksi urakkalaskennan automatisointi tietomallin avulla koettiin aihetta koskevissa 

vastauksissa melko yksimielisesti vääjäämättömäksi tulevaisuuden kuluksi, joka muuttaa 

melko pian työnjakoa. Kypsyysmallissa urakkalaskentaorganisaation useille kypsyystasoille on 

arvioitu, että pääosa urakkalaskennasta tapahtuisi jo nykyisin tietomallista. Markkinoiden 

edelläkävijätasolla määrä- ja kustannuslaskenta toteutettaneen viiden vuoden kuluttua 

digitaalisesti suoraan tietomallista nappia painamalla. Ennakoidut muutokset ja syy-

seuraussuhteet esiintyivät muodostetuissa skenaarioissa pääosin alan ulkopuolelta tulevana 

teknologisena muutosvoimana, jotka käynnistävät alan sisäisiä muutoksia erityisesti 

työmarkkinaan ja toimitusketjuihin (ks. Kuva 19). Neljäs kyselytutkimuksen muutosteema, eli 

regulaation muutos jäi kohdeverkoston skenaarioissa pienimpään rooliin. Kyselyyn pyydettiin 

osallistumaan myös rakennusvalvontaviranomaisia, mutta nämä olivat kaikki lomalla kyselyn 

aikaan. Tämä voi osaltaan selittää sen, miksi regulaation muutosta koskevia skenaarioita tai 

näkemyksiä ei vastauksissa noussut esiin, vaan päinvastoin pidettiin odotusarvoisimpana, että 

regulaatio tulee muihin muutostyyppeihin nähden jälkijunassa. 
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VR- ja AR-teknologia havaittiin tutkimuksessa odotettua vieraammaksi tietomallin 

sovelluskentäksi. Eniten sen hyötyjä nähtiin ylläpidollisissa tehtävissä, sekä jossain määrin 

työmaavaiheen digitaalisen kaksosen käsittelyssä. Kiinteistöhuollon tehtäviin AR-sovelluksista 

on todennäköisesti apua jo 5–10 vuoden kuluttua huoltokohteiden havainnollistamisessa, 

visualisoinnissa ja paikantamisessa. Rakenteiden alla olevan talotekniikan esittäminen 

hologrammeina hyödyttää kiinteistöhuoltotehtävissä, mutta rakentamisvaiheessa 

hologrammien hyödyntäminen koskee lähinnä erikoistapauksia, kuten ahtaiden tilojen 

yhteensovittamista ja digitaalisen kaksosen ylläpitoa. 

 

Yleisesti kypsyysmalliin sisältyvä skenaario kymmenen vuoden päästä on, että digitalisaation 

aste nousee merkittävästi. Kun sekä työmaalogistiikka että toimitusketjut kokonaisuutena 

saadaan integroitua samaan digitaaliseen tiedonkulkukanavaan, materiaalin ja sitä kautta 

työn virtaus voi lisääntyä merkittävästi ja samalla rakennusalan tuottavuus saavuttaa siltä 

odotetun tuottavuusloikan. Tietomallin kehittyminen entistä autenttisemmaksi ja 

toteutussuunnitelmatasoiseksi edellyttää detaljitason tarkkuuden parantumista ja entistä 

tarkempaa käyttötarkoitusten määrittelyä. Näiden osalta kynnys ei ole niinkään teknologinen, 

kuin organisatorinen. 

 

Kypsyysmallin pystyakselilla olevat erilaiset roolit on määritelty nykyisen rakennusalan 

työnjaon mukaan, mutta mallia todennäköisesti joudutaan kymmenen vuoden kuluessa 

päivittämään, jos tehtävät yhdistyvät tai poistuvat samalla, kun tilalle tulee uusia tehtäviä ja 

rooleja, joita varsinkin muutosten yhteydessä tarvitaan fasilitoimaan työn ja teknologian 

yhteensovittamista. 

 

8.2.1 Tietomalliosaamisen kehityksen pullonkaulat 

 

Tutkimuksessa toistuvana havaintona oli iän vaikutus digivalmiuksien heikkenemiseen. Aholan 

ja Hirvosen verkkopalveluiden käyttöä ja digisyrjäytymistä Helsingissä ja Suomessa 

käsittelevässä tutkimuksessa (2021) todettiin digitaitojen erilaistumisen vahvimmaksi 

selittäjäksi ikää. Digiosaaminen säilyy väestötasolla melko vahvana 45-vuotiaaksi asti, mutta 
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alkaa tämän jälkeen nopeasti heiketä. Tämän tutkimuksen ikäluokat olivat jaettu pääasiassa 

tasavuosikymmenittäin, eli muutosta juuri 45 ikävuoden jälkeen ei voitu havaita. Kuitenkin 

50–59- ja 60–69-vuotiailla lukuisat digivalmiutta koskevat kysymykset osoittivat valmiuden 

nopeaa laskua verrattuna nuorempiin ikäryhmiin vastaavalla koulutustaustalla. Osaamisen 

vanavedessä myönteinen asenne uutta teknologiaa ja sen suomia mahdollisuuksia kohtaan 

hiipuu iän myötä.  

 

Osaamisen heikkeneminen itsessään asettaa rajoitteita tietomalliosaamisen kehittämiselle ja 

edelleen tuottavuuden parantamiselle tietomalliin ja digitalisaatioon perustuvilla ratkaisuilla. 

Tämän lisäksi digikuilun kannalta iän puolesta riskiryhmiin kuuluvien osuus on noin kolmannes 

rakennusalan työvoimasta (Rakennusteollisuus 2020). Samalla, kun väestö ikääntyy ja eläkeiät 

nousevat, on todennäköistä, että digikuilun heikommalle puolelle joutuvien osuus kasvaa 

nykyisestä kolmanneksesta. Asiaan ei voida paneutua pelkästään alan 

tuottavuusnäkökulmasta, vaan varteenotettavana riskinä on digivalmiuksien vajeesta 

aiheutuva kohtaanto-ongelma ja suurten ikäluokkien lisääntyvä työttömyys digitaitojen 

vaatimustason kasvun myötä. Vuoden 2013 tilastojen mukaan rakennusalan yli 45-vuotiaiden 

osuus koko maan työllisistä oli noin 6 %. Tämä vastaa karkeasti koko maan tämänhetkistä 

työttömyysprosenttia (Rakennusteollisuus 2020).  

 

Suurten ikäluokkien osallistaminen työpaikkojen digitaaliseen kehittämiseen on haaste, koska 

osaamisen kehittäminen nykyisellään perustuu tämänkin tutkimuksen valossa suurelta osin 

vapaaehtoisuuteen ja itseoppimiseen. Digikuilu-ilmiö yhdistettynä omaehtoiseen oppimiseen 

todennäköisesti kasvattaa osaamiseroja. Tämän tutkimuksen perusteella keskeisimmät 

tietomalliosaamisen oppimisympäristöt, kuten webinaarit, internetin keskustelupalstat ja 

vertaisoppiminen ovat vaikeita instrumentteja digitaalisesti heikommin pärjäävien 

osallistamisen kannalta. Suuremmat ikäpolvet toivoivatkin tämän tutkimuksen uusia 

ammatteja koskevassa kyselyosiossa, että tietomallin kehitys tuottaisi mukanaan uusia 

tehtävänimikkeitä, joille kasattaisiin uuden teknologian edellyttämä osaaminen sen sijaan, 

että uusi osaaminen sisällytettäisiin olemassa oleviin tehtävänimikkeisiin. On kuitenkin 

muistettava, että nuori ikä itsessään ei ole tae tietomalliosaamiselle ja muille digitaalisille 
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valmiuksille. Iäkkäiden vastaajien ohella nuorimmat viiteryhmät eivät olleet vielä omasta 

mielestään pelkkien opintojen myötä valmiita tietomallin riittävän monipuoliseen käsittelyyn. 

Vaikka nuoremmille digitaalisten järjestelmien omaksuminen on helpompaa, koettiin silti 

kaikissa vastaajaryhmissä ainakin jonkinasteista aukkoa oman osaamisen ja yleisen 

vaatimustason välillä. 

 

Tulevaisuustietoon orientoituminen on yksi keskeinen osaamisalue ja absorptiivinen 

kapasiteetti sitä vastaava kyvykkyys, joita tarvitaan tietomalliosaamisen kehittämisessä ja 

uusien tietomallin käyttötapojen synnyttämisessä (soveltaen Levianthal 1990). 

Tarkasteltaessa yleisesti pk-sektorin ja erityisesti rakennusalan yritysten strategioita, 

kirjallisuuden (mm. Malmelin et al. 2020; Åhman, 2016) pohjalta oli havaittavissa, että 

tulevaisuustieto on ylellisyystuote, jota ei juuri hyödynnetä osana yritysten strategian 

muodostamista. Oli kyse sitten alan heikkojen signaalien tunnistamisesta ja teknologisen 

edelläkävijyyden saavuttamisesta tai tavanomaisemmasta megatrendien mukaisesta 

talouden ja toimialan kehityksestä, yritysten strategia perustui tehdyn tarkastelun perusteella 

pääosin nykyhetkeen ja menneeseen.  

 

Yksilötasolla oli havaittavissa tämän kyselytutkimuksen vastausprosenteissa, että 

vastausaktiivisuus nykytilaa koskeviin kysymyksiin oli vastaajien määrässä ja vastausten 

pituudessa mitattuna suurempi. Kun keskustelu kääntyi tulevaisuuden skenaarioihin, 

vastaajien määrä kävi pienemmäksi samalla, kuin tulevaisuuden skenaarioiden pohdintaan 

osallistui aktiivisesti enää hyvin pieni joukko vastaajista. Tämän havainnon perusteella 

yritysten tulisi ensin tiedostaa tulevaisuustiedon merkitys osana strategiansa tekemistä 

merkitykselliseksi ja tämän jälkeen lisätä henkilöstön mahdollisuutta päästä osaksi 

tulevaisuustietoa. Kyselyn perusteella monessa eri organisaatiossa oli kuitenkin visionääristä 

ajattelua ja halua kehittää alaa. Tunnistettaessa tällaisia visionäärejä, joilla on kyky hahmottaa 

mahdollisia maailmoja ja tämän jälkeen toteuttaa niitä, yritysten tulisi rohkaista näitä 

ottamaan vaivihkaa brokerin roolia uusien teknologioiden implementoinnissa osaksi yrityksen 

toimintaa. Uudet teknologiat eivät kävele itse työmaan porteista sisään, vaan jonkun täytyy 

ne tunnistaa ja sen jälkeen osata keksiä niille käytännön sovellus ja vielä lopuksi saada 



96 

 

   

 

työyhteisö vakuuttumaan kokeilun hyödyllisyydestä (soveltaen Parjanen et al. 2011; Kimble et 

al. 2010) 

 

Vertailtaessa vapaa-ajan ja työelämän digitaalisten välineiden tunnettuutta ja käyttöä 

havaittiin yhtäläisyys AR-teknologian muita digitaalisia teknologioita heikommalle 

tunnettuudelle. Vapaa-ajan käytössä Google Lens -palvelu oli vastaajien keskuudessa selkeästi 

heikommin tunnettu, kuin mitä Googlen ilmoittamat sovellusten latausmäärät kertovat 

palvelun yleisyydestä maailmanlaajuisesti. Muiden palveluiden osalta vastaajien profiili 

sovellusten tunnettuuden osalta vastasi melko hyvin globaalia käyttäjäprofiilia huomioiden 

erilaiset painotukset Suomen tai Pohjoismaiden markkinoilta lähtöisin oleville sovelluksille. 

Google Lens toimii pääasiassa konenäkötekniikkaan perustuen, mutta tuottaa käyttäjälleen 

informaatiota myös lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) avulla. Tämän havainnon 

pohjalta on perusteltua olettaa, että vapaa-ajan sovellusten ja teknologioiden utelias kokeilu 

johtaa parempiin valmiuksiin työelämän teknologisten vastineidensa käytössä.  

 

Kysyttäessä esimerkiksi AR-teknologian osalta sopivan kokoista panostusta melko suuri joukko 

vastaajista päätyi samaan euromääräiseen suuruusluokkaan 7500–15 000 €. Vaikka yritysten 

ylempien tai ylimpien toimihenkilöiden mielestä kohtuullinen summa oli noin puolet tästä, oli 

silti olemassa jonkinasteinen halukkuus ja kyvykkyys panostaa uusien teknologioiden 

testaamiseen. Kun työntekijätasolla löytyy halukkuutta kokeilla uutta ja yritystasolla on 

valmius rahalliseen panostamiseen, tarvitaan enää hankkeeseen ryhtyvän päätös sisällyttää 

uuden teknologian soveltaminen osaksi alkavaa hanketta. Tällöin hankkeeseen tarjous- tai 

muun menettelyn kautta osallistuvat yritykset pystyvät ajoissa valitsemaan hankkeeseen 

sellaisia henkilöitä, joilla osaaminen ja motivaatio riittää uuden teknologian optimaaliseen 

pilotointiin. 

 

Lähdettäessä kohottamaan rakennushankkeen digitaalisuuden astetta erilaisin menetelmin, 

kyselyn vastauksissa korostui suunnittelun laadun merkitys monen eri kysymyksen kohdalla. 

Puhuttiin sitten tietomallin hyödyntämisestä digitaaliseen kaksoseen, 

rakennuslupaprosessiin, AR-teknologiaan tai määrä- ja kustannuslaskentaan, kaikessa 
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korostui se, että tietomallisuunnittelun tasoa tulisi tarkentaa nykyisestä, joka usein toimii 2D-

suunnittelun täydentävänä ja havainnollistavana erillisenä ulottuvuutena. Suunnittelun 

laadun lisäämisen suurimmaksi pullonkaulaksi ei osoittautunut raha tai aika, vaan erityisesti 

korjausrakentamisessa keskeinen vanhojen rakenteiden inventointi. Tämän tutkimuksen 

vastauksissa nousi usein esiin, että korjausrakentamisen ominaispiirteenä on hankkeen ja 

prosessin digitalisoinnin vaikeus tai suoranainen mahdottomuus. Vanhojen piilossa olevien 

rakenteiden täsmällistä sijaintia ei välttämättä saada selville tietomallin laatimisvaiheessa, 

vaan tarkkojen sijaintien toteaminen saattaa olla mahdollista vasta rakentamisen aikana, kun 

erilaiset pintarakenteet ja talotekniikka on purettu rakennuksen rungon ja tekniikkakuilujen 

edestä. On kuitenkin eri kysymys, että onko vanhan talon mallintamisen ainoa järkevä tavoite 

kattava oliopohjainen yhtenäismalli, vai voisiko tuottavuutta parantaa mallintamalla 

rakennusta osittain sieltä, mistä luotettavien lähtötietojen kerääminen ja mittaaminen on 

kohtuu vaivalla mahdollista. Oliopohjaisten mallien ohella myös erilaiset pintamallit 

mahdollistaisivat AR-teknologian tai sisäpaikannuksen hyödyntämisen virtuaalisen ja 

todellisen maailman yhteensovittamisessa. Konservointiurakassa pintojen ennallistaminen 

voitaisiin tehdä AR-teknologiaa hyödyntäen pintamallilla ilman täsmällistä oliopohjaista 

suunnitelmaa. Työmaan logistiikan tehostaminen materiaalien ja työntekijöiden 

sisäpaikannusta hyödyntämällä ei välttämättä edellytä tietomallia, vaan tähän riittäisi pelkkä 

pintamalli. 

 

Tietomallin tulevaisuuden skenaarioissa on tullut esiin digitaalisena kaksosena tunnettu 

ominaisuus, jossa yksisuuntaisen suunnittelijoilta toteuttajille kulkevan tiedon sijaan tieto 

alkaa kulkea tietomallin välityksellä molempiin suuntiin. Tutkimuksessa haasteeksi 

tunnistettiin tiedon hallinta ja omistajuus uudessa tilanteessa. Tähän asti on totuttu siihen, 

että suunnittelija on vastuussa tietomallin sisällöstä. Kaksisuuntaisessa tiedonvälityksessä 

tulee vastaan ongelma siitä, että kuka vastaa digitaaliseen kaksoseen lisättävän tiedon 

oikeellisuudesta, kun tietoa lisääviä tahoja voi olla lukematon määrä ja kaiken lisätyn tiedon 

laatua voi olla vaikea varmistaa. Malleja voi olla tarpeen eriyttää eri tasoihin tai versioihin, 

joissa eri suuntiin kulkevaa tietoa voidaan pitää toisistaan erillään ja varmistaa eri tietueiden 

käyttö vain siihen tarkoitukseen, johon se on malliympäristöön luotu. 
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8.2.2 Tietomalliosaamisen kehityksen mahdollisuudet 

 

Tutkimuksen digitalisaatioasenteita koskevissa osioissa valtaosa vastaajista suhtautui 

myönteisesti uusiin teknologioihin töissä ja vapaa-ajalla. 79 % vastaajista oli kiinnostunut 

uusista vapaa-ajan palveluista ja teknologioista. 78 % vastaajista koki digitalisaation 

parantavan rakentamisen laatua, kannattavuutta ja projektinhallintaa. 57 % vastaajista kertoi 

kehittelevänsä mielellään uusia rakentamisen työmenetelmiä. Yritystasolla kehityshankkeita 

ja innovointitoimintaa oli tunnistettu 38 %:ssa vastauksia. Tämän perusteella vain noin 

puolella uudistusmielisistä vastaajista on ollut mahdollisuus osallistua työnantajansa tai 

rakennushankkeensa puolesta fasilitoituun kehitystoimintaan. Kaksinkertaistamalla 

nykyisestä kehitysprojektit yritykset ja hankkeet pystyisivät maksimoimaan kehitys- ja 

innovaatiopotentiaalinsa. 

 

Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL ry:n tuoreessa tietomalleja käsittelevässä Laskutikusta 

tietomalleihin -teoksessa järjestöä edustavat insinöörit arvioivat, että nuorten suosima 3D-

pelaaminen edistää tietomallin käytön edellyttämiä digitaalisia valmiuksia ja ennen kaikkea 

pelaamisen myötä valmiudet toimia työelämän virtuaalisissa ympäristöissä karttuvat 

(Tamminen, 2021, p. 293). Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, että kuinka suosittu 

harrastus pelaaminen on tällä hetkellä, tai on aiemmin ollut vastaajien keskuudessa. 25–49-

vuotiaista vastaajista yli 60 % pelaa edelleen ja tätä vanhemmistakin lähes kaikki ovat 

pelanneet vielä 2010-luvulla. Siinä missä monissa kyselyn vaiheissa 50–69-vuotiaat osoittivat 

digitaitojensa hiipumista, pelaamista koskevassa osiossa kävi ilmi, että joskus ennen hekin 

ovat olleet alle 50-vuotiaita, ja peliharrastus näyttää olevan osa miltei jokaisen historiaa ja 

nuoruutta karkeasti siihen asti, kun ovat täyttäneet 50 vuotta. 

 

Arvioitaessa tietomallin käyttömäärän viimeaikaista lisääntymistä 67 % vastaajista koki, että 

tietomallin käyttö on lisääntynyt hieman tai merkittävästi. Tietomallin käytön vakaa 

yleistyminen mahdollistaa tietomalliosaamisen kasvattamisen työtehtävien kautta ja toisaalta 

helpottaa tietomalliin liittyvän uuden teknologian testaamista ja implementointia. 

Tietomalleilla on oma arvo- ja toimitusketjunsa, joka käsittää ohjelmistoyhtiöt ja tietomallien 
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inventointia varten tehtäviä mittauspalveluita tarjoavat yritykset. Kun tietomallit yleistyvät, 

arvoketjun yritysten määrä ja sitä kautta kilpailu lisääntyy mahdollistaen uusien 

innovaatioiden synnyn selättämään lähtötietojen keräämisen tai ohjelmistojen 

yhteensopivuuden pullonkauloja. Alle 30-vuotiaista 100 % ja alle 50-vuotiaista 75 % koki, että 

tietomallia käytetään nykyisin liian vähän suhteessa vallitseviin suunnittelumenetelmiin. Yli 

50-vuotiaista huomattavasti pienempi osuus oli tietomallin käytön lisäämisen kannalla. On 

huomioitava, että pääsääntöisesti suuremmat ikäluokat tekevät merkittävän osan 

rakennushankkeita koskevista päätöksistä. Vielä tällä hetkellä muita enemmän päätöksiä 

tekevissä ikäluokissa tarve lisätä tietomallin käyttöä on vähemmistössä. Nuorempien 

ikäluokkien vahva yksimielisyys tietomallin käytön lisäämisestä tulee luultavasti 

tulevaisuudessa johtamaan tilanteeseen, jossa tietomalliin myönteisesti suhtautuvat 

ikäluokat saavuttavat päätöksentekijän aseman, jolloin tietomallista tulee viimeistään 

vallitseva suunnittelutapa. 

 

8.2.3 Tietomallin havaitut tulevaisuuden skenaariot 

 

Teoriaosuudessa käsitellyt merkittävimmät tietomallin tulevaisuuden skenaariot kytkeytyvät 

lean-ajatteluun ja erinäisiin viimeaikaisiin teknologian kehitysaskeliin, kuten drone -

kuvaukseen, sisäpaikannusjärjestelmiin, konenäköön ja etätunnistukseen (Seppänen & 

Peltokorpi 2020; Tamminen 2021). Teknologian kehitystä viedään eteenpäin siinä vakaassa 

uskossa, että noin kymmenen vuoden kuluttua hitaasti edennyt kehitys kohtaa 

vallankumousvaiheen tekoälyn saavutettua riittävän kypsyysasteen, että sitä voidaan alkaa 

hyödyntää tietomalliin ja digitaaliseen kaksoseen tuotettavan tiedon prosessoinnissa 

(soveltaen Brynjolfsson & McAfee 2011; Koiranen, et al., 2016; Lehti, et al., 2012). 

Tutkimuksessa haluttiin testata tätä kirjallisuudessa esitettyä visiota alan asiantuntijoilla, jotka 

työssään joutuvat toisinaan tekemisiin mahdollisuuksien lisäksi myös merkittäviin käytännön 

esteisiin. On ymmärrettävää, että alan tutkijoiden, visionäärien ja kehitysjohtajien skenaariot 

tulevaisuudesta ovat radikaalimpia, kuin itse tuottavaan prosessiin osallistuvilla 

asiantuntijoilla ja toimihenkilöillä. Alan visionäärien leipä on kiinni muutoksessa, kun taas 

tuotantotehtävissä työskenteleville toimeentulo on varmemmassa silloin, kun radikaalit 
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muutokset eivät syrjäytä nykyistä ammattia. Sikäli, kuin tulevaisuustutkimus on 

suunnittelutiedettä (Niiniluoto 2013), jossa havainnot vaikuttavat toimintaan ja muokkaavat 

sen kautta tulevaisuutta, toteutuvat skenaariot sijaitsevat jossain radikaalien 

visionäärivaihtoehtojen ja käytäntölähtöisempien vaihtoehtojen välimaastossa. 

 

Vastaajajoukko näki eniten kehitysaskeleita tapahtuvan ennen kaikkea yksittäisten 

työtehtävien ja roolien sisällä. Yleisimpiä tietomallin käytön tulevaisuuden skenaarioita 

liitettiin urakkalaskennan ja kiinteistöhuollon tehtäviin liittyen, joita tunnisti reilu kolmannes 

vastaajista. Digitaalisen kaksosen tai AR-teknologian skenaarioita mainittiin spontaaneissa 

vastauksissa vain noin viidessä prosentissa. Noin 10 % vastaajista piti todennäköisenä, että 

viranomaisten päätöksillä tullaan ohjaamaan tietomallin käyttöä lakisääteiseksi osaksi 

rakentamisen prosesseja. 

 

Kun toisella kyselykierroksella vastaajille esitettiin selvästi heikommin tunnistettua AR-

teknologiaa esittelevää videota, saatiin tämänkin aihepiirin osalta stimuloitua jonkinasteista 

skenaarioajattelua. Vastaajilla oli valmius tyypillisesti noin 7500–15 000 € suuruiseen 

panostukseen teknologian testaamisessa. AR-teknologialla nähtiin potentiaalisia hyötyjä 

erityisesti työmaan sisäisiin toimintoihin, kuten työnjohtoon ja LVI-asennuksiin. Tämän lisäksi 

yksittäiset vastaajat tunnistivat mahdollisuuksia kiinteistön ylläpidossa, sisustussuunnittelussa 

ja suunnitelmien yhteensovituksessa. Vaikka AR- ja VR-teknologia ovat viihdekäytössä jo 

melkein jokaisen länsimaalaisen saatavilla omassa taskussaan, rakennusalan sovelluksissa 

samanlaista trendiä ei ollut näille teknologioille vielä havaittavissa, vaan kyseessä on 

enemmän heikko signaali tai oraalla oleva ilmiö rakentamisen kontekstissa (soveltaen 

Mannermaa 2004; Hiltunen 2013; Coffman 1997). 

 

Sisäpaikannuksen osalta uuden teknologian hyödyt olivat varsin selkeästi tunnistettu. 

Vastaajat ottivat kantaa työmaalogistiikan eriytymiseen muista työmaapalveluista. Aiemmin 

työmaalogistiikka on ollut yksien ja samojen työntekijöiden työmaapalvelu siinä missä siivous 

ja lumityöt. Viime aikoina alalle on syntynyt yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet työmaan 

materiaalivirtojen kokonaisvaltaiseen hallintaan materiaalitoimittajan varastolta 
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asennuskohteelle. Nykyisellään tunnistetaan hyvin hukka, joka kuluu tavaroiden etsimiseen ja 

edestakaisin liikutteluun. Logistiikan eriytyminen omaksi työtehtäväkseen on 

todennäköisemmin ensiaskel kohti systeemistä muutosta, kuin vain sattumanvarainen 

vaihtelu markkinoilla. Logistiikan eriytymisen voi nähdä ennakoivan rakennusalan 

lähentymistä kohti muuta valmistavaa teollisuutta (Seppänen & Peltokorpi 2020). 

Logistiikkapalveluita tarjoavien yritysten ollessa melko pieniä suhteessa rakennusalan 

yrityksiin yleensä, voidaan Rohrbeckin (2010) mukaan ennakoida, että käsillä olevan 

muutoksen perspektiivi on melko lyhyt. 

 

Delfoi-kyselyn ensimmäisen kierroksen ja kirjallisuuden pohjalta pyydettiin arvioimaan 

tarkemmin todennäköisyyksiä digitaalisen kaksosen yleistymiselle eri ajanjaksoina. 

Enemmistö vastaajista piti todennäköisimpänä, että digitaalinen kaksonen valtaa alaa 5–10 

vuoden kuluttua. Vastaajat pitivät digitaalisen kaksosen potentiaalia tuottavuuden 

parantamiseen merkittävänä, eikä teknologiaa nähty niinkään merkittävänä pullonkaulan 

skenaarion toteutumiselle, kuin työn uudelleen organisoinnin tarvetta. 

 

Tietomallin materiaalitietojen kytkemistä koko toimitusketjun infrastruktuuriin arvioitiin 

lähinnä rakennushankkeen sopimuskumppaneiden välisen materiaaliliikenteen kannalta. 

Vastaajien keskuudessa ei nähty alan lehdistössä (Mölsä 2021) havaittuja mahdollisuuksia 

lyhentää toimitusketjuja, pienentää varastoja ja ehkäistä niin sanottua piiskaniskuilmiötä 

kytkemällä kansallisella tasolla tietomallien sisältöjä koko alan toimitusketjujen 

tietoinfrastruktuuriin. Lienee erillisen tutkimuksen aihe, että mitkä ovat nykyisellään 

varastonpitokustannukset heikommasta imuohjauksesta johtuen ja mikä olisi varastojen 

optimoinnin sekä toimitusaikojen lyhentämisen aiheuttama säästö materiaalikustannuksiin ja 

edelleen rakentamisen kustannuksiin. Yleisesti voidaan arvioida, että varastonpitokustannus 

on noin neljännes materiaalin hinnasta ja puolittamalla varastonpitokustannus saataisiin 

materiaalikustannuksia pienennettyä 10 %. Karkeasti arvioiden materiaalien osuus 

rakentamisen kustannuksista on noin puolet, jolloin tehokkaalla imuohjauksella ja 

varastointikustannusten pienennyksellä voitaisiin saavuttaa jopa 5 % säästö rakentamisen 

kustannuksiin. Vastauksissa käsiteltyjen työmaan ja tukkureiden välisen materiaalivirran 
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oikea-aikaistamisessa ja optimoinnissa on kuitenkin vähintään samanlainen 

tehostamispotentiaali, kuin koko toimitusketjun tehostamisessa. Esimerkiksi kipsilevynipun 

ylimäärinen siirto kerroksesta toiseen työmaalla saattaa maksaa siirtoreittien ahtaudesta 

riippuen noin 10–20 % materiaalin hinnasta. Tietomallista saatavien tarkempien 

tuotantolohkokohtaisten materiaalimäärien hyödyntäminen yhdessä logistiikkaan 

erikoistuneen palveluntuottajan kanssa ja ajoittaminen digitaalisen kaksosen avulla olisi 

tehokas keino vähentää materiaalin ylimääräistä ja kallista siirtelyä työmaalla. 

 

8.3 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Saatujen vastausten perusteella oli tarkoitus muodostaa kypsyysmalli kuvaamaan 

tietomalliosaamisen nykytilaa sekä tulevaisuutta huomioiden teknologian ja vaatimusten 

todennäköinen kehittyminen. Kypsyysmalli on laadittu taulukkomuotoon kuvassa 34. Mallissa 

kuvataan yritysten strategiatyön tueksi todennäköisiä skenaarioita rakennushankkeen eri 

tehtävissä vallitsevista tietomalliosaamisen vaatimuksista eri ajankohtina nykyhetkestä 

tulevaisuuteen. Markkinoiden minimitasolla tarkoitetaan tietomallin käytössä taitoja, joiden 

omaksuminen muodostaa karsintatekijän tulevaisuuden rakennushankkeisiin sekä 

yritystasolla että työntekijätasolla. Markkinoiden edelläkävijätasolla tarkoitetaan tietomallin 

käyttötaitoihin liittyviä menestystekijöitä, joilla organisaatiot ja työntekijät voivat erottua 

kilpailussa edukseen. Toimialan uudistajatasolla käsitellään toimintoja, joiden ensimmäiset 

omaksujat ovat niitä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa eniten toimialan tulevaisuuden 

muodostumiseen. 

 

Kypsyysmallin ei ole tarkoitus olla universaali vastaus rakennusalan ja tietomallin 

tulevaisuuden tilaan tai avain jokaisen alan yrityksen strategiatyön umpisolmuihin, vaan aihio, 

joka iteroituu ja kehittyy omalla tavallaan jokaisen yrityksen omista lähtökohdista. 

Tulevaisuutta pohdittaessa ja tutkittaessa prosessi tuottaa vähintään yhtä paljon ajattelun 

aminohappoja, kuin pelkästään sen lopputulos. Tutkimuskysymykseen; miten voi parantaa 

rakennusalan tuottavuutta digitaalisen tietomallin avulla pelkkä lopputuotteena oleva 

kypsyysmalli ei tarjoa riittäviä vastauksia. Yhtenä jatkotutkimusaiheena tämän pohjalta onkin 
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jatkaa yhdessä ja erikseen tietomallin ja muiden alakohtaisten digitaalisten teknologioiden 

tulevaisuuden skenaarioiden pohtimista säännöllisesti. Tässä tutkimuksessa käytetty delfoi-

menetelmä on sekä kysyjälle että vastaajalle matalan kynnyksen toimintaa, joka tuottaa paljon 

laadukasta tietoa suhteessa käytettyyn aikaan. Tämän tutkimuksen perusteella yritysten 

mahdollisuudet delfoi-menetelmän hyödyntämiseen jatkotutkimuksessa eivät pitäisi kaatua 

menetelmän monimutkaisuuteen, vaivalloisuuteen tai sopivan vastaajajoukon löytämisen 

vaikeuteen. Pelkän skenaariotyöskentelyn lisäksi on tärkeää testata ja pilotoida uusia 

teknologioita. Muuten ei voida päästä selvyyteen siitä, mikä teknologia on niin sanotusti kypsä 

implementoitavaksi organisaation käyttöön ja mikä teknologia vaatii vielä aikaa, että 

laitteiden laskentateho tai ohjelmistojen käytettävyys on riittävällä tasolla sen ottamiseksi 

työkalupakkiin. Toisena jatkotutkimuskohteena esiin nousi tietomallin materiaalitietojen 

entistä parempi hyödyntäminen rakennustuoteteollisuuden vuosivolyymien ennakointiin. 

Siinä missä nykyisellään tilastoidaan rakentamisen bruttomäärän kehitystä, jatkossa 

tietomallien materiaalisisältöjen tilastointi hankkeiden alkuvaiheessa voisi auttaa 

tarkentamaan eri materiaalien menekkiennustetta seuraavalle vuodelle. 

 

9 YHTEENVETO 

 

Vuoden 2020 keväällä julkaistussa Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa 

-raportissa kiinnitettiin huomiota alan huonoon tuottavuuskehitykseen ja kehityksen 

parantamisehdotuksena esitettiin muun muassa alan innovaatiotoiminnan lisäämistä ja 

digitaalisen tietomallin entistä parempaa hyödyntämistä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta 

rakennusalan tuottavuuden kehityksessä nähtiin erilaisia tekijöitä, joista osaan on mahdollista 

vaikuttaa esimerkiksi tietomallin ja digitalisaation avulla ja toisiin ratkaisuja tulee hakea 

työvoimapoliittisin tai vientiteollisuuden kilpailukykyä edistävin keinoin. 

Tuottavuuskehityksen eräänä selittäjänä nähtiin rakentamisen arvoketjun tuottavien lohkojen 

siirtyminen rakennushankkeista esivalmistukseen ja rakennustuoteteollisuuden hyväksi. 

Rakentamisen digitalisaation lisääminen on omiaan entisestään lisäämään esivalmistuksen ja 

modulaarisuuden osuutta, mikä osaltaan heikentää edelleen rakentamisen tuottavuutta, kun 

tuottavuuden mittarina on kappaleen alussa mainitun raportin tavoin rakennusalan yritysten 
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kannattavuus. Sen sijaan rakentamisen digitalisaation mahdollisuuksia nähdään enemmän ja 

alan tuottavuuspotentiaali on parempi, kun tarkastellaan arvonlisäystä koko rakentamisen 

arvoketjun osalta. 

 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tiedon ja tietotekniikan hyödyntämistä nykyisen toiminnan 

kehittämiseen tai uuden toiminnan mahdollistamiseen. Digitalisaation käyttöönotto 

yhteiskunnassa tai organisaatiossa johtaa aina vähintään jonkinasteiseen työnjaon 

muuttumiseen. Digitalisaatio on eräänlainen megatrendi, jota on tarkasteltu Kondratjevin 

pitkien aaltojen teorian mukaisena paradigmamuutoksena. Kondratjevin syklien avulla on 

pyritty arvioimaan, onko digitalisaatio jo vähitellen väistyvä vai vasta vähitellen kiihtyvä 

kehityskulku. Tämä on pitkälti riippuvainen siitä, mihin digitalisaation alkuhetki määritellään. 

Perinteinen määritelmä digitalisaation alkuvuosikymmenelle on 1970-luku, jolloin 

mikroprosessorin käyttö on yleistynyt taloudessa ja yhteiskunnassa. Tässä työssä päädyttiin 

käsittelemään digitalisaation alkuhetkenä 1990-lukua, jolloin internet alkoi vaikuttaa 

maailmanjärjestykseen. 

 

Työelämän digitalisaation kehittäminen on vähintään yhtä paljon riippuvainen osaamisesta, 

kuin se on teknologisesta kehityskulusta. Ihmisen digivalmiuksien on todettu kääntyvän 

laskuun noin 45–55 ikävuoden jälkeen. Kyselytutkimuksessa monin paikoin vahvistettiin 

teoriaosuudessa tehty havainto digikuilun syntymisestä alle viisikymppisten ja sitä 

vanhempien välille. Rakennusalalla digikuilun heikommalla puolella on vähintään kolmannes 

alan työllisistä ja suhdeluku heikkenee jatkuvasti väestön ikääntymisen ja eläkeiän 

nousemisen myötä. Sen lisäksi, että nykyisten yli viisikymppisten digitaalisesta integraatiosta 

on huolehdittava, tulee jokaisen pitää mielessä, että valtaosa nykyisistä nuoremmista 

sukupolvista saavuttaa jossain vaiheessa digikuilun kannalta kriittisen iän ja joutuu selviämään 

työelämästä eläkeikään asti vielä yli kaksi vuosikymmentä sen jälkeen. Kun luontainen tai 

sisäsyntyinen taipumus digitalisaation omaksumiseen iän karttuessa ei enää kanna, on 

jokaisen syytä pitää itsensä vaikka väkisin mukana kehityksessä. 
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Rakennusalan tuottavuuden parantaminen digitalisaation avulla kytkeytyy Kondratjevin 

pitkien aaltojen teorian kautta tulevaisuustietoon. Digitalisaatio on teknologiasykli, jonka 

kehityksen ennakointi on keskeisessä asemassa sen suhteen, miten digitalisaatiota pystytään 

implementoimaan osaksi rakennusalaa. Jos alakohtaista teknologista kehitystä odotetaan 

tapahtuvaksi itsestään, mitään ei välttämättä tapahdu. Jos ala kykenee ottamaan aktiivisen 

roolin tulevaisuutensa luomisessa, edellytykset teknologisten kehitysaskelten ottamiseen 

paranevat. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ovat usein kontekstisidonnaisia. 

Tieteellinen lähestymistapa soveltuu laajoihin systeemeihin, kuten globaaliin talouteen ja 

yhteiskuntiin. Mitä lähemmäs tullaan systeemejä, joissa tulevaisuuden tutkijat ovat samalla 

tulevaisuuteen liittyvien päätösten tekijöitä, menetelmistä kehittyy soveltavampia ja 

käytännöllisempiä. Toiminnallisella tasolla tulevaisuuden skenaarioiden arviointikriteerinä ei 

ole niinkään niiden osumatarkkuus tulevaisuuden toteutumisesta, vaan niiden vaikuttavuus 

toiminnan tasolla. 

 

Tutkimuksen tiedonkeruussa pyrittiin soveltamaan tulevaisuustutkimuksen ja 

verkostomaisten ja avoimien innovaatiojärjestelmien toimintaperiaatteita. 

Tutkimuskysymyksiä selvitettiin noin 60 eri yrityksen ja 130 vastaajan muodostamalle 

verkostolle laaditulla delfoi-kyselyllä. Tarkoituksena oli selvittää verkoston asiantuntijoiden 

nykytilan ja tulevaisuuden skenaarioiden avulla keinoja kehittää rakennusalan tuottavuutta 

digitaalisen tietomallin avulla. Tutkimuksessa kyettiin yksilöimään esteitä ja mahdollisuuksia 

tietomallin käytön lisäämiselle ja monipuolistamiselle. 

 

Rakennusalan henkilöstön digitaaliset valmiudet eivät merkittävästi poikkea 

vertailuaineistosta. Vapaa-ajalla digitalisaatiota käytetään vastaavalla tavalla, kuin 

yhteiskunnassa yleensä. Ikääntymisen aiheuttaman digitaitojen heikkenemisen vaikutus 

näkyy samanlaisena rakennusalan henkilöstön parissa niin vapaa-ajan, kuin työtehtävienkin 

saralla. Uudet teknologiat ovat helpompia omaksua nuoremmille ikäluokille, mikä johtaa 

taitotasojen eriytymiseen, mikäli osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen ei panosteta 

aktiivisesti kaikkien ikäluokkien kohdalla. 
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Kohdeverkoston selkeä enemmistö tunnistaa tietomallin käytön lisäämisen hyödyt 

tuottavuudelle ja rakentamisen laadulle. Kaksi kolmasosaa vastaajista havaitsi omassa 

työympäristössään tietomallin käytön lisääntyneen viime aikoina vähintään kohtalaisesti. 

Kolme neljästä kokee, että tietomallia ei käytetä tarpeeksi verrattuna perinteisiin 

suunnittelumenetelmiin. Tietomallin käytön lisäämisen esteeksi ei koettu niinkään sen hintaa 

tai vaikutusta suunnittelun kestoon, vaan osaamisvajetta. Tietomallin käyttötapausten 

nykyistä paremmalla etukäteissuunnittelulla voidaan kiertää esimerkiksi 

korjausrakentamisessa ilmenevään lähtötietojen keräämisen vaikeuteen liittyviä esteitä. 

 

Tietomallin uusilla sovelluksilla, kuten sisäpaikannuksella ja digitaalisella kaksosella nähtiin 

runsaasti potentiaalia rakennusalan tuottavuuden tehostamisessa. Työmaan logistiikan 

eriyttäminen muista työmaapalveluista tuottaa hyötyjä, kun materiaalivirtoja pystytään 

suunnittelemaan tietomallipohjaisesti ja materiaalin sijainti pystytään lisäämään digitaaliseen 

kaksoseen sisäpaikannuksen avulla. Tietomallien kytkemisen rakennustuoteteollisuuden 

tietoinfrastruktuuriin paremman imuohjauksen mahdollistamiseksi muodostaa potentiaalisen 

jatkotutkimuskohteen alan ja aihepiirin tutkijoille. 
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Taustatiedot

Tässä osiossa kysellään vastaajien taustatietoja. Tarkoitus on selvittää iän, työkokemuksen, 
koulutustaustan ja ammattiryhmän vaikutusta digitalisaation käyttöasteeseen.

(valitse yksi tai useampi)

1

Koulutus  * 

Kansakoulu

Peruskoulu

Ammattikoulu

Lukio

Rakennusmestari tai muu teknikko

Rakennusinsinööri, LVI/S-insinööri tai rakennusarkkitehti (opisto tai AMK)

Diplomi-insinööri tai arkkitehti

Tekniikan lisensiaatti tai tohtori

Muu

1/9/2022

Liite 1. Kyselytutkimuksen 1. kierros



2

Ikä * 

16-19 vuotta

20-24 vuotta

25-29 vuotta

30-39 vuotta

40-49 vuotta

50-59 vuotta

60-69 vuotta

70 tai yli

1/9/2022

Liite 1. Kyselytutkimuksen 1. kierros



Jos useampia rooleja, valitse se, josta käsin helpoin arvioida tietomallin käyttöä

3

Tyypillinen roolini rakennushankkeessa * 

Asentaja / työntekijä

Työmaatoimihenkilö / työnjohtaja

Hankinta

Urakkalaskenta

Vastaava työnjohtaja

Arkkitehti / pääsuunnittelija

Rakennesuunnittelija

LVIA-suunnittelija

Sähkösuunnittelija

Valvoja

Rakennuttajapäällikkö

Käyttäjän edustaja

Muu erityisasiantuntija (Palo, akustiikka, AV tms.)

Viranomainen (rakennusvalvonta tai pelastuslaitos)

Ylempi tai ylin toimihenkilö suunnittelutoimistossa

Ylempi tai ylin toimihenkilö rakennuttajatoimistossa

Ylempi tai ylin toimihenkilö urakointiliikkeessä

Muu

1/9/2022

Liite 1. Kyselytutkimuksen 1. kierros



4

Työkokemus rakennusalalla suunnittelu- ja/tai tuotantopainotteisissa tehtävissä * 

0-2 vuotta

2-5 vuotta

6-10 vuotta

11-20 vuotta

21-30 vuotta

31-40 vuotta

Yli 40 vuotta

5

Onko digitalisaatio vaikuttanut jollain tavalla uravalintaasi? * 

Päädyin rakennusalalle muista syistä. Digitalisaatio ei ole vaikuttanut uravalintaani.

Olen valinnut rakennusalan osittain sen takia, että pääsisin mahdollisimman vähällä tietotekniikan ja
digitalisaation suhteen

Olen valinnut rakennusalan osittain sen takia, että alalla pääsisi hyödyntämään digitalisaation suomia
mahdollisuuksia

1/9/2022

Liite 1. Kyselytutkimuksen 1. kierros



Vapaa-ajan digitottumukset

Tässä osiossa kysellään laaja-alaiselta joukolta ihmisiä heidän tottumuksistaan digitalisaation 
käyttöön vapaa-ajallaan. Tutkimusten perusteella eri taustaisilla ihmisillä on eri tyyppiset 
tottumukset erilaisten digitaalisten palveluiden käyttöön. Tutkimushypoteesina on, että 
digitottumukset vapaa-ajalla heijastelevat työelämän digivalmiuksiin.
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Valitse seuraavista ne väittämät, jotka kuvaavat parhaiten suhtautumistasi 
digitalisaatioon ja innovaatioihin vapaa-ajalla * 

Olen kiinnostunut uusista palveluista ja teknologioista

Innovaatiot ovat Suomen ainoa mahdollisuus selvitä tulevaisuuden haasteista, kuten väestön
ikääntyminen ja kansainvälisen kilpailun lisääntyminen

Innovaatiot ovat poliitikkojen keksimä hämäys

Innovaatiot ja digitalisaatio vievät huomiota todelliselta osaamiselta

Kaikki nykyaikaiset järjestelmät ahdistavat ja toivon, että olisin syntynyt 30 vuotta aikaisemmin

Olen aikeissa hankkia sähköauton tai jo hankkinut sellaisen

Käytän urheilukelloa, aktiivisuusranneketta ja/tai älysormusta

Kotonani on älytelevisio, älyuuni tai älyleivänpaahdin

Luen tai kuuntelen e-kirjoja

Luen sanoma- ja aikakausilehdet sähköisesti

Hoidan maksuliikenteeni sähköisesti

Suostun tankkaamaan autoani vain fossiilisella polttoaineella

Luen vain paperisia lehtiä

Olen käyttänyt vapaa-ajallani 3D-tulostinta, VR-laitteita tai IoT-laitteita (esimerkiksi kesämökin
lämpötilan seuranta etänä)

Omistan tarvitsemani hyödykkeet, kuten auton, kesämökin tai veneen mieluiten itse

Pyrin hyödyntämään eri hyödykkeiden, kuten auton, kesämökin tai veneen käytössä
yhteiskäyttöalustoja
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Olen kuullut seuraavista kuluttajille suunnatuista palveluista tai sovelluksista 
(valitse yksi tai useampi): * 

Facebook

WhatsApp

YouTube

LinkedIn

Skype

Teams

Über

Wolt

Google Lens

Spotify

Deezer

iTunes

Mobile Pay

PayPal

EasyPark

AirBnB

Supersaver

Booking.com (http://booking.com)

Pivo

Tinder

En ole kuullut koskaan mistään näistä
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Olen käyttänyt viimeisen kuukauden aikana seuraavia sovelluksia tai palveluita 
(valitse yksi tai useampi): * 

Facebook

WhatsApp

YouTube

LinkedIn

Skype

Teams

Über

Wolt

Google Lens

Spotify

Deezer

iTunes

Mobile Pay

PayPal

EasyPark

AirBnB

Supersaver

Booking.com (http://booking.com)

Pivo

Tinder

Verkkopankki

En ole käyttänyt mitään näistä koskaan
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Rakennusalan digitalisaation visionäärit ovat esittäneet, että 3D-pelaamiseen liittyvät harrasteet 
edistävät käsitystä myös työelämän kolmiulotteisissa virtuaaliympäristöissä toimimisesta. 3D-
pelaamista ovat esimerkiksi lentosimulaattorit, rallipelit ja ensimmäisen tai kolmannen persoonan 
ammunta-, tasohyppely- tai seikkailupelit. 

9

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten pelaamistasi? * 

En myönnä pelanneeni koskaan 3D-pelejä

Olen pelannut viimeksi 80-luvulla

Olen pelannut viimeksi 90-luvulla

Olen pelannut viimeksi 2000-luvulla

Olen pelannut viimeksi 2010-luvulla

Pelaan edelleen 3D-pelejä konsolilla tai tietokoneella

Pelaan edelleen 3D-pelejä JA hyödynnän pelaamisessa VR-laseja
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Rakennusalaa koskevien 
innovaatioiden tunnistaminen 
ja omaksuminen

Tässä osiossa kartoitetaan rakennusalalla eri tehtävissä työskenteleviltä ihmisiltä heidän 
kokemustaan erilaisista rakennusalan digitaalisista sovelluksista.

Tarvitsen opastusta ohjelmistojen, tietojärjestelmien, työsovellusten, tallennustilojen, pilvipalveluiden 
tai tiedostojen käytössä

10

Valitse seuraavista se väittämä, joka kuvaa parhaiten teknisiä valmiuksiasi 
työtehtävissä * 

Useamman kerran viikossa

2-4 kertaa kuukaudessa

Satunnaisesti tai en lainkaan

Opastan muita ohjelmistojen, tietojärjestelmien, työsovellusten, tallennustilojen, pilvipalveluiden tai 
tiedostojen käytössä

11

Valitse seuraavista se väittämä, joka kuvaa parhaiten teknisiä valmiuksiasi 
työtehtävissä * 

Useamman kerran viikossa

2-4 kertaa kuukaudessa

Satunnaisesti tai en lainkaan

1/9/2022
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Olen kuullut seuraavista rakentamisen työkaluista tai palveluista (valitse yksi tai 
useampi): * 

Tietomallinnus

VR-teknologia

AR-teknologia

IoT-teknologia (esimerkiksi työmaan olosuhdeseuranta)

Sähköinen rakennustyömaan tarkastusasiakirja

Congrid

Kotopro

Laserkeilaus

3D-tulostus

En ole kuullut mistään näistä
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Olen käyttänyt työssäni seuraavia rakentamisen työkaluja tai palveluita (valitse yksi 
tai useampi): * 

Tietomallit

VR-teknologia

AR-teknologia

IoT-teknologia (esimerkiksi työmaan olosuhdeseuranta)

Sähköinen rakennustyömaan tarkastusasiakirja

Congrid

Kotopro

Laserkeilaustiedostot

3D-tulosteet

En ole käyttänyt mitään näistä
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En ole käyttänyt, mutta haluaisin oppia käyttämään työssäni seuraavia 
rakentamisen työkaluja tai palveluita (valitse yksi tai useampi): * 

Tietomallit

VR-teknologia

AR-teknologia

IoT-teknologia (esimerkiksi työmaan olosuhdeseuranta)

Sähköinen rakennustyömaan tarkastusasiakirja

Congrid

Kotopro

Laserkeilaustiedostot

3D-tulosteet

Kaikki on tuttuja

Muu
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Valitse seuraavista ne väittämät, jotka kuvaavat parhaiten suhtautumistasi 
digitalisaatioon ja innovaatioihin työtehtävissä * 

Arvostan mahdollisuutta käyttää työtehtävissä perinteisiä välineitä, kuten kopiokonetta, faksia,
ruutuvihkoa ja paperisia piirustuksia

Arvostan mahdollisuutta käyttää työtehtävissä moderneja välineitä, kuten vaikkapa Sharepointia,
Congridia ja IoT-antureita

Digitalisaatio parantaa rakentamisen laatua, kannattavuutta ja projektinhallintaa

Monimutkaiset uudet järjestelmät ja laitteet lisäävät työmäärää ja vaikeuttavat töistä selviämistä

Kehittelen ja kokeilen mielelläni uusia rakentamisen työmenetelmiä

Tunnistan projekteissani käytetyn jotain uutta tai kehitysasteella olevaa digitalisaatioon perustuvaa
innovaatiota

Tunnistan projekteissani tehdyn jonkun innovaation projektin tai työtehtävien organisoinnissa

Olen osallistunut projekteissani digitaaliseen kehityshankkeeseen tai innovointiin

Toivoisin työskentelyyni enemmän mahdollisuuksia ja tukea uusien menetelmien löytämiseen ja
kehittämiseen
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Tietomallin käyttö ja 
tietomalliosaaminen

Tässä osiossa kartoitetaan eri tehtävissä toimivien rakennusalan ammattilaisten kokemusta ja 
osaamista tietomallien käytöstä työssään.

16

Miten olet tähän asti kehittänyt käytännön osaamistasi tietomallien parissa? * 

Ammattiin liittyvien opintojeni parissa

Työnantajan järjestämässä ulkopuolisessa koulutuksessa

Työnantajan järjestämässä sisäisessä koulutuksessa (esimerkiksi kokeneempi kollega on pitänyt
koulutuksia)

Kyselemällä yksittäisiä neuvoja työkavereilta

Itsekseni pähkäilemällä

Muu
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Nykyisissä tehtävissäni tietomallin käyttöä kuvaa parhaiten seuraava väittämä:

Olen välttynyt tietomallin käyttämiseltä tyystin

Seuraan sivusta, kun kollegat tutkivat tai laativat tietomallia

Saatan avata tietomallin omalla koneellani muutaman kerran vuodessa

Avaan tietomalleja omalla koneellani useammin kuin kerran kuussa

Laadin suunnitelmia tietomalliin suunnittelutehtäviäni täydentävänä suoritteena

Tuotan tai omaksun tietoa hankkeesta pääasiallisesti tietomalliympäristössä

18

Mitkä olisivat sinulle mielekkäitä ja ensisijaisia tapoja kehittää 
tietomalliosaamistasi? * 

Perinteinen kurssi kertarykäisyllä kaikilla herkuilla

Säännöllisin välein järjestettävät tunnin tai kahden mittaiset webinaarit

Vertaisoppiminen työkavereiden ja hankkeen muiden osapuolien kanssa työskennellessä

Itseoppiminen käyttöohjeita lukemalla

Muu
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Miten arvioisit tietomallin käyttöasteen muuttuneen omien työtehtäviesi kannalta 
viimeisen KOLMEN vuoden aikana? * 

Käyttöaste on pysynyt kohtuullisen samana

Käyttöaste on lisääntynyt hieman

Käyttöaste on vähentynyt hieman

Käyttöaste on lisääntynyt merkittävästi

Käyttöaste on vähentynyt merkittävästi

20

Miten koet, että tietomallin käyttöä tulisi kehittää peilaten työtehtäviisi ja 
hankkeisiisi?

Tietomallin käyttöaste on sopivalla tasolla

Tietomallia käytetään nykyisin liikaa soveltuvampien tai tehokkaampien suunnittelumenetelmien
kustannuksella

Tietomallia käytetään nykyisin liian vähän suhteessa vallitseviin suunnittelumenetelmiin

21

Miten arvioisit tietomallin käyttöön liittyvien vaatimusten kehittyneen suhteessa 
osaamiseesi viimeisen KOLMEN vuoden aikana? * 

Osaamiseni ja käyttövaatimusten suhde on pysynyt suhteellisen samana

Osaamiseni on lisääntynyt hieman vaatimuksia enemmän

Vaatimukset ovat lisääntyneet hieman osaamistani enemmän

Osaamiseni on lisääntynyt merkittävästi vaatimuksia enemmän

Vaatimukset ovat lisääntyneet merkittävästi osaamistani enemmän
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Häiritseekö tietomallin liiallinen käyttö hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen 
optimaalista etenemistä? Jos häiritsee, niin kerro muutama esimerkki.

 

23

Olisiko nykyisessä hankkeessasi voitu saavuttaa hyötyjä kattavammalla tietomallin 
hyödyntämisellä? Jos kyllä, niin kerro miten.
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Tietomallin tulevaisuus

Tietomallin tulevaisuutta koskevat kysymykset ovat vapaaehtoisia. Monivalintavastauksia ja avoimia 
vastauksia hyödynnetään jatkokyselyssä, jossa paneudutaan tarkemmin tietomalliteknologian 
tulevaisuuden näkymiin.

24

Millaiselta tietomallin tulevaisuus näyttää omasta työtehtävästäsi käsin?

Uusissa alkavissa hankkeissa ei ole oleellista muutosta tietomallin käyttötapoihin- tai määriin

Viime aikoina tietomallin käyttöaste omissa työtehtävissäni tuntuu lisääntyneen

Viime aikoina tietomallin käyttöaste omissa työtehtävissäni tuntuu laskeneen

Tietomallille on kehittynyt viime aikoina uusia käyttötapoja vanhojen rinnalle

Työssäni on vaikeaa tai mahdotonta arvioida tietomallin tulevaisuutta
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Nykyisin hankeorganisaatioissa on varmasti osapuolia, jotka eivät hyödynnä tietomallia työssään, 
mutta joiden ehkä kannattaisi näin tehdä. Jos olet samaa mieltä, nimeä vähintään yksi tällainen 
osapuoli, ja esitä lyhyt perustelu. 

Laajassa kuvassa hankeosapuolia ovat muun muassa: 
Urakkalaskenta 
Hankintatoimi 
Asentajat 
Aliurakoitsijat 
Työnjohto 
Rakennuttajat 
Suunnittelijat 
Viranomaiset 
Kiinteistöhuolto 
Kiinteistön omistajat 
Käyttäjät

25

Kenen kannattaisi mielestäsi erityisesti lisätä tietomallin käyttöä?
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Mikä tai mitkä seikat mielestäsi vaikeuttavat tietomallin käytön lisäämistä 
nykyisestä tulevaisuuden rakennushankkeissa?

Tietomallin tarkkuus detaljien esittämiseen ei ole riittävä

Tietomallisuunnittelun kustannustaso on liian korkea verrattuna perinteiseen suunnitteluun

Tietomallisuunnittelu on hitaampaa verrattuna perinteiseen suunnitteluun, eikä hankkeiden aikataulu
usein mahdollista tietomallintamista

Korjausrakentamisen osuus rakentamisessa tulee lisääntymään ja tietomallin lähtötietojen saamisen
vaikeus korjaushankkeissa ei tule vähenemään.

Tietomallin käytön lisääminen edellyttäisi osaltani käyttökoulutusta

Tietomallin käytön lisääminen edellyttäisi muilta kuin itseltäni käyttökoulutusta

Asentajille ei löydy työskentely-ympäristöön soveltuvia päätelaitteita tai ohjelmistoja tietomallin
käsittelyyn

Muu
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Tämä ei ole Microsoftin luomaa tai suosittelemaa sisältöä. Lähettämäsi tiedot lähetetään lomakkeen omistajalle.

Microsoft Forms

27

Minulla on kokemusta tietomallin käytöstä seuraavissa tehtävissä (tehtävät listattu 
YTV: Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 mukaan)

Lähtötilanteen mallinnus sisältäen laserkeilaustyöt

Arkkitehtisuunnittelu

Talotekninen suunnittelu (LVISA)

Rakennesuunnittelu

Laadunvarmistus

Määrälaskenta

Mallien käyttö havainnollistamisessa (tekninen tai visuaalinen näkökulma)

Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä

Energia-analyysit

Tietomallipohjaisen projektin johtaminen

Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana

Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa

Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa

Ei mitään näistä
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Tässä osiossa kysellään vastaajien taustatietoja. Tarkoitus on selvittää iän, työkokemuksen, 
koulutustaustan ja ammattiryhmän vaikutusta digitalisaation käyttöasteeseen.

(valitse viimeisin tai keskeisin)

1

Koulutus  * 

Ammattikoulu

Lukio

Tekniikan tai muun tieteen kandidaatti

Rakennusmestari tai muu teknikko

Rakennusinsinööri, LVI/S-insinööri tai rakennusarkkitehti (opisto tai AMK)

YAMK

Diplomi-insinööri tai arkkitehti

Muu

2

Ikä * 

16-19 vuotta

20-24 vuotta

25-29 vuotta

30-39 vuotta

40-49 vuotta

50-59 vuotta

60-69 vuotta

70 tai yli
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Jos useampia rooleja, valitse se, josta käsin helpoin arvioida tietomallin käyttöä

3

Tyypillinen roolini rakennushankkeessa * 

Asentaja / työntekijä

Työmaatoimihenkilö / työnjohtaja

Hankinta

Urakkalaskenta

Vastaava työnjohtaja

Arkkitehti / pääsuunnittelija

Rakennesuunnittelija

LVIA-suunnittelija

Sähkösuunnittelija

Valvoja

Rakennuttajapäällikkö

Käyttäjän edustaja

Muu erityisasiantuntija (Palo, akustiikka, AV tms.)

Viranomainen (rakennusvalvonta tai pelastuslaitos)

Ylempi tai ylin toimihenkilö suunnittelutoimistossa

Ylempi tai ylin toimihenkilö rakennuttajatoimistossa

Ylempi tai ylin toimihenkilö urakointiliikkeessä

Muu
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Uudet teknologiat

Tässä osiossa selvitetään näkemyksiä uuden teknologian soveltamisesta ja yhdistelystä 
tietomalliympäristöön

Oheisella 1:14 pituisella videolla on esitelty erään palveluntuottajan AR- sovellusta rakennustyömaan 
käyttöön. 

4

Ensimmäisessä kyselyssä kävi ilmi, että AR-teknologia oli vähiten tunnettu 
rakennusalan digitalisaatioon liittyvistä uusista teknologioista. Mikä olisi mielestäsi 
siedettävä budjetti AR-teknologian kokeiluun tai jopa laajempaan käyttöön 
seuraavassa hankkeessasi? * 

0-1000€

1000-2500€

2500-7500€

7500-15 000€

15 000-30 000€

30 000 - 50 000€

50 000 - 100 000€

5

Edellisen kysymyksen videoon tai aiempaan kokemukseesi peilaten, kenen uskoisit 
erityisesti hyötyvän AR-teknologian hyödyntämisestä rakennushankkeessa, ja mitä 
nykyisiä haasteita sillä voitaisiin selättää? * 
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Jos tunnet jo AR-teknologiaa, mitä esteitä tai haasteita olet sen käyttöön liittyen 
havainnut?

 

7

Mitä oman työtehtäväsi kannalta tai muuten hyödyllisiä käyttötarkoituksia keksisit 
sisäpaikannukselle?
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Digitaalinen kaksonen ja tietomallin kaksisuuntainen käyttö

Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan tietomallin kaksisuuntaista käyttöä, jossa työmaa kerää ja 
tuottaa tietomalliin tietoa. Digitaalisesta kaksosesta voidaan työmaan aikana seurata asennusten 
valmiusastetta ja järjestystä.
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Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä EOS

Melko samaa
mieltä

Täysin samaa
mieltä

Tuottavuuden parannus
kompensoi
suunnittelutyön
lisääntymisen

Skenaario on
todennäköinen viiden
vuoden kuluessa

Skenaario on
todennäköinen 5-10
vuoden kuluessa

Skenaario ei ole
todennäköinen

Skenaario edellyttää
enemmän
organisaointia kuin
teknologiaa

8

Ensimmäisellä vastauskierroksella eräs tietomallin tulevaisuutta pohtinut vastaus 
kuului: "Elementtiasennuksen tilannetta tulisi seurata ja valvoa 
elementtikohtaisesti   tietomallin avulla. Muidenkin tuotteiden, kuten esimerkiksi   
talotekniikkatuotteiden asennukset tulisi merkitä valmiiksi   kappalekohtaisesti 
tietomalliin, jotta tiedettäisiin kyseisten työvaiheiden   tarkka valmiusaste. 
Asennusten oikea sijoittuminen voitaisiin varmistaa   ar-teknologian ja tietomallin 
yhdistämisellä. Samalla saataisiin tietomalliin   oma taso punakynäpiirustuksia 
varten." 

Mitä ajatuksia ylläoleva visio herättää?

9

Mitä erityistä panostusta digitaalisen kaksosen toteutuminen edellyttäisi joko 
teknologisesta tai organisatorisesta näkökulmasta?
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Tietomallin kytkeytyminen 
toimitusketjuun tai 
lohkoketjuun

Tietomalli sisältää materiaalitietoja ja niistä saa ulos nopeasti määräluetteloita. Tietomallia voi 
hyödyntää nykyistä enemmän urakkalaskennassa, hankintatoimessa ja pitkällä tähtäimellä koko 
toimitusketjun optimoinnissa.
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Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä EOS

Melko samaa
mieltä

Täysin samaa
mieltä

Tietomalleista tulee
pakollinen
rakennusluvan liite
viiden vuoden kuluessa

Tietomalleista tulee
pakollinen
rakennusluvan liite 10
vuoden kuluessa

Rakennushankkeiden
massojen kattava
tilastointi
rakennuslupa-
aineistosta johtaa
varastokapasiteetin
tarpeen merkittävään
pienenemiseen

Massojen kattavalla
tilastoinnilla pystytään
lisäämään
kiertotaloutta

Toimitusketjun
tehostamispotentiaali
on vähintään 5 %
materiaalikustannuksist
a

Ensimmäisen kierroksen vastauksissa uumoiltiin, että rakennusvalvonta alkaa tulevaisuudessa 
edellyttämään tietomalleja osana rakennuslupahakemusta. Nykyisten rakennuslupien 
kappalemäärien, rakennustyyppien, ja bruttotilavuuksien lisäksi tietomallin avulla voidaan tilastoida 
ja ennakoida kaikki rakentamisen materiaalimenekki. Toimitusketjut pystyvät reagoimaan tähän 
isoon dataan ja tehostamaan logistiikkaa ja optimoimaan varastojaan.

10

Miten suhtaudut seuraaviin skenaarioihin?

1/24/2022

Liite 2. Kyselytutkimuksen 2. kierros



11

Mitä muita näkökohtia tietomallin kytkemisessä materiaali- ja alihankintavirtoihin 
voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon?
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Uudet ammatit

Edellisellä kysymyskierroksella kävi ilmi, että merkittävä osa tietomallin käytön lisäämisen 
haasteista liittyy rajalliseen osaamiseen. Monelta osin osaamista voidaan kehittää nykyisellä 
organisaatiorakenteella. Joihinkin väleihin voi olla kuitenkin viisainta allokoida uuteen teknologiaan 
erikoistuneita ammattilaisia

12

Mitkä seuraavista ajatuksista kuvaavat parhaiten tuntemuksiasi koskien tietomallin 
ja digitalisaation myötä mahdollisesti syntyviä uusia tehtäviä ja ammatteja?

Saan niistä itselleni mielekästä vaihtelua työhön

Hyvä, että joku muu tulee ja hoitaa tietomallin käytön, niin itseni ei tarvitse enää stressata siitä

Pääsen kehityksen myötä eroon joistain nykyisistä tylsistä ja turhalta tuntuvista tehtävistäni

Vaarallisimmat ammatit jäävät historiaan.

Katson parhaimmaksi vaihtaa alaa kokonaan jossain vaiheessa

Muu
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Tämä ei ole Microsoftin luomaa tai suosittelemaa sisältöä. Lähettämäsi tiedot lähetetään lomakkeen omistajalle.

Microsoft Forms

13

Mitkä tulevat mielestäsi olemaan edellä käsiteltyjen teemojen pohjalta 
ensimmäisenä katoavia ammatteja rakennusalalla?
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