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Rakennusteollisuudessa projektinhallinnan ja -seurannan merkitys korostuu, sillä yhä 

useammin vastuualueet on jaettu tarkasti eri osapuolten välillä. Rakennuselementtejä 

valmistava yritys valmistaa tarvittavat elementit rakennuspiirustusten pohjalta, 

kuljetusyritys hoitaa elementtien kuljetukset työmaalle ja asennusryhmä asentaa elementit 

paikoilleen piirustusten mukaisesti. Kun tähän lisätään useampi elementtejä valmistava 

tehdas kuljetuksineen sekä verrattain pitkät etäisyydet eri osapuolten välillä, muodostuu 

tiedonvaihdosta tärkeä osatekijä esimerkiksi aikataulujen ja poikkeustilojen hallinnan 

kannalta. Projektinhallinnan näkökulmasta tätä kaikkea pitäisi pystyä myös seuraamaan 

mahdollisimman reaaliajassa ja siten, että projektin aikana syntyvä tieto on jälkikäteen 

analysoitavissa ja raportoitavissa. 

 

Tässä diplomityössä on suunniteltu ja toteutettu seurantajärjestelmä, jonka avulla 

rakennusprojektin yksittäisiä komponentteja, esimerkiksi betonielementtejä, voidaan 

seurata. Seurantajärjestelmän toiminta perustuu mobiiliteknologioiden, eli kannettavien 

päätelaitteiden ja langattomien tiedonsiirtotekniikoiden, hyödyntämiseen. Kehitetty 

järjestelmä koostuu kolmesta pääkomponentista: matkapuhelinsovelluksesta, 

palvelinohjelmistosta sekä rajapinnasta Tekla Structures-suunnitteluohjelmistoon. 

Rakennuselementit, projektit sekä käyttäjät tunnistetaan 2D-viivakoodien avulla, jotka 

luetaan matkapuhelimen kameralla. Vaihtoehtoisena tunnistusmenetelmänä voidaan 

hyödyntää RFID-tunnisteita soveltuvine lukulaitteineen. Tunnistuksen jälkeen 

rakennuselementeille kohdistetaan tilakuittauksia ja virheraportteja, jotka lähetetään ja 

tallennetaan palvelimelle. Kerätyt seurantatiedot ovat nähtävissä järjestelmän WWW-

sivuilla sekä synkronoitavissa rakennuksen 3D-malliin Tekla Structures-rajapinnan avulla. 

Synkronoinnin avulla säilytetään tiedon jäljitettävyys sekä voidaan visuaalisesti esittää 

projektin edistyminen ja nykyinen tila. 
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Keywords: mobile technology, construction industry, project monitoring 

 

In the construction industry, the role of project management and monitoring is emphasized, 

because the responsibilities have been carefully planned and divided. A concrete element 

factory manufactures the units based on construction drawings, while a transport company 

is responsible of transporting the elements to the worksite. At the worksite, an installation 

team assembles the elements according to plans. Usually, there are several manufacturers 

and transport companies involved in the construction process and the distances between 

different parties can be rather long. Therefore, the role of information exchange is critical 

in order to control, for example, schedules and exceptions. From the viewpoint of project 

management, the whole process should be controlled and monitored in realtime - in such a 

way that the managers are able to analyze and report the data afterwards. 

 

In this master’s thesis, a mobile-aided construction project monitoring system is designed 

and implemented. The monitoring system consists of three main components: mobile 

phone application, server software and an interface application to Tekla Structures BIM-

software. Precast construction components, projects and users are identified by using 2D-

barcodes that are read with the camera of a mobile phone. An option would be to use RFID 

tags and readers. After successful identification, the precast component can be tagged with 

monitoring data, including state acknowledgments and error reports that are sent and saved 

to the server. Collected data can be viewed through the www-pages of the monitoring 

system. In addition, the data can be synchronized to the Tekla Structures-software that is 

running the 3D-model of the whole building. Synchronization maintains and enhances the 

traceability of monitoring data, as well as, helps to visualize the progression of the project. 
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1 JOHDANTO 

 

Yksi projektinhallinnan keskeisimmistä tehtävistä on projektin seuranta, jonka 

onnistuminen edesauttaa aikataulussa ja budjetissa pysymistä ja siten koko projektin 

onnistumista. Rakennusteollisuudessa tämä konkretisoituu, sillä yhä useammin 

vastuualueet on jaettu tarkasti eri osapuolten välillä. Rakennuselementtejä valmistava 

yritys valmistaa tarvittavat elementit rakennuspiirustusten pohjalta, kuljetusyritys hoitaa 

elementtien kuljetukset työmaalle ja asennusryhmä asentaa elementit paikoilleen 

piirustusten mukaisesti. Kun tähän lisätään useampi elementtejä valmistava tehdas 

kuljetuksineen sekä verrattain pitkät etäisyydet eri osapuolten välillä, muodostuu 

tiedonvaihdosta tärkeä osatekijä esimerkiksi aikataulujen ja poikkeustilojen hallinnan 

kannalta. Haasteita aiheutuu myös rakennusprojektien yksilöllisyydestä, sillä kohteet, 

suunnitelmat, piirustukset, aliurakoitsijat sekä työntekijät voivat vaihdella projektista 

toiseen. Projektinhallinnan näkökulmasta tätä kaikkea pitäisi pystyä myös seuraamaan 

mahdollisimman reaaliajassa ja siten, että projektin aikana syntyvä tieto on jälkikäteen 

analysoitavissa ja raportoitavissa. 

 

Tämä diplomityö on toteutettu osana MobTool-tutkimusprojektia, joka perustuu 

rakennusteollisuuden tarpeeseen tehostaa tuotteisiin sidotun tiedon hyödyntämistä koko 

rakennusprojektin ajan. Tuotetiedon keräämiseen käytetään mobiiliteknologiaan perustuvia 

lähestymistapoja eli kannettavia päätelaitteita ja langattomia tiedonsiirtotekniikoita. 

Hankkeen tavoitteena on tutkia kerätyn tuotetiedon hyödyntämistä esimerkiksi 

laadunvalvonnan apuvälineeksi, toimitusketjun tehostamiseksi tai, kuten tässä tapauksessa, 

rakennustyömaan seurantaan ja hallintaan.  

 

1.1 Työn tavoite 

 

Tämän työn tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa seurantajärjestelmä, jonka avulla 

rakennusprojektin yksittäisiä komponentteja, esimerkiksi betonielementtejä, voidaan 

seurata reaaliajassa mobiililaitteella suoritettavien tilakuittausten sekä virheraporttien 

muodossa. Mobiililaitteella lähetettävät seurantatiedot tallennetaan keskitetysti 
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tietokantaan, jolloin tieto on myös jälkikäteen analysoitavissa. Tällöin pitkällä aikavälillä 

tietokannan sisällöstä voidaan suodattaa yrityksen johdolle hyödyllistä trendi- ja laatutietoa 

erilaisten raporttien muodossa, joita voidaan hyödyntää apuvälineenä yrityksen toiminnan 

tehostamisessa. Raportit voivat sisältää tietoa yleisimmistä virhetyypeistä tai 

rakennuskomponenteista, joihin kohdistuu suhteellisesti eniten poikkeamia.  

 

Tavoitteena on myös synkronoida mobiililaitteella kerätyt seurantatiedot rakennuksen 

tietomalliin (BIM, Building Information Model), jolloin voidaan säilyttää 

rakennuskomponenttien jäljitettävyys sekä visualisoida rakennusprojektin edistyminen. 

Virtuaalinen 3D-malli linkittyy reaalimaailman fyysisiin rakennuselementteihin ja niiden 

toteutuneisiin asennus- ja seurantatietoihin. Synkronoinnin tuloksena siirrytään kohti 4D-

mallia, sisältäen aikatauluja sekä projektinhallintatietoja. Seurantajärjestelmän toimintaa 

testataan ja pilotoidaan käytännön olosuhteissa ja kerätyn palautteen perusteella 

järjestelmän komponentteja voidaan kehittää edelleen. Vaikka seurantajärjestelmä on 

suunniteltu rakennusteollisuuden tarpeita silmällä pitäen, voidaan sen yleistä logiikkaa 

soveltaa myös muihin valmistaviin yrityksiin.  

 

1.2 Tutkimusongelma 

 

Diplomityön tutkimusongelmana on selvittää miten mobiiliteknologioita hyödyntävä 

rakennusprojektin seurantajärjestelmä voidaan toteuttaa. Tämän selvittämiseksi sekä 

tavoitteiden saavuttamiseksi diplomityössä on vastattava seuraaviin, tarkentaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

 Mitä haasteita mobiiliympäristö tuo järjestelmän toiminnalle ja mitä 

erityisvaatimuksia rakennusteollisuus asettaa käytetylle päätelaitteelle sekä 

tiedonsiirtotekniikalle? 

 Miten rakennuselementit voidaan tunnistaa yksilöllisesti, jolloin reaalimaailman 

fyysinen objekti voidaan linkittää tietokannassa oleviin tietoihin? 

 Miten tietoa siirretään eri ohjelmistokomponenttien välillä ja miten mobiililaitteella 

lähetettävät seurantatiedot voidaan synkronoida rakennuksen tietomalliin? 
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1.3 Työn rakenne 

 

Diplomityön rakenne jakautuu seuraavasti. Luvussa 2 esitellään mobiiliympäristön 

haasteita sovelluskehityksen kannalta sekä erilaisten mobiililaitteiden ja langattomien 

tiedonsiirtoverkkojen soveltuvuutta rakennusteollisuuden tarpeisiin. Luvussa 3 käsitellään 

erilaisia tunnistusmenetelmiä, joiden avulla kohteet ja tuotteet voidaan tunnistaa 

yksilöllisesti. Tämä on yksi kehitettävän järjestelmän perusedellytyksistä. Käsittelyssä ovat 

1D-viivakoodeihin, 2D-viivakoodeihin sekä RFID-tunnisteisiin (Radio Frequency 

Identification) perustuvat tunnistusmenetelmät. Luku 4 käsittelee seurantajärjestelmän 

suunnitteluprosessia, jossa määritellään järjestelmän fyysinen rakenne sekä 

teknologiavalinnat, eri ohjelmistokomponenttien käyttötapaukset ja 

tiedonsiirtomenetelmät. Luvussa 5 puolestaan esitellään seurantajärjestelmän toteutusta 

suunnitelmien pohjalta. Seurantajärjestelmän testaus, pilotointi ja jatkokehitys ovat 

tarkastelussa luvussa 6 ja diplomityön johtopäätökset on esitetty viimeisessä luvussa 7. 
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2 MOBIILIYMPÄRISTÖ JA PÄÄTELAITTEIDEN SOVELTUVUUS 

RAKENNUSTEOLLISUUTEEN 

 

Mobiiliympäristö koostuu kannettavista päätelaitteesta, eli mobiililaitteista, jotka 

kykenevät tiedon sisäiseen prosessointiin, visuaaliseen esittämiseen sekä tiedonsiirtoon 

langattomia tiedonsiirtotekniikoita hyödyntäen (Wesolowski 2002). Matkapuhelimet, 

älypuhelimet, kannettavat tietokoneet sekä kämmentietokoneet, eli PDA-laitteet (Personal 

Digital Assistant), ovat esimerkkejä mobiiliympäristön päätelaitteista. Kasvanut 

mobiliteetti sekä langattomien verkkojen hyödyntäminen tekevät laitteiden käytöstä 

vapaampaa ja joustavampaa langallisiin työasemiin nähden (Schiller 2003). Tällöin valittu 

kannettava päätelaite voi kommunikoida tietojärjestelmän kanssa langattomasti - 

riippumatta käyttäjän fyysisestä sijainnista. Tämä on yksi kehitettävän seurantajärjestelmän 

perusedellytyksistä. 

 

Mobiiliympäristö asettaa kuitenkin lukuisia haasteita sekä järjestelmän suunnittelun että 

sovelluskehityksen näkökulmasta. Schillerin (2003) mukaan päätelaitteet ovat yleensä 

resursseiltaan rajoittuneita, jolla viitataan mobiililaitteiden vähäiseen laskentatehoon, 

keskusmuistin määrään sekä pienen näytön ja näppäimistön asettamiin haasteisiin. Lisäksi 

langaton tiedonsiirto on usein suorituskyvyltään sekä luotettavuudeltaan langallisia 

tiedonsiirtotekniikoita jäljessä. Langattomat verkot eroavat esimerkiksi 

kuuluvuusalueeltaan, tiedonsiirtonopeudeltaan, viiveeltään sekä virrankulutukseltaan, 

jolloin käytetyn tekniikan tulee soveltua sovelluskohteen asettamiin vaatimuksiin. Oman 

haasteensa muodostaa myös mobiililaitteen virrankulutus (Jing et al. 1999) sekä 

rakennusteollisuuden asettamat vaatimukset mobiililaitteiden toiminnalle (Kimoto et al. 

2005). Nämä tulee ottaa huomioon järjestelmän suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä 

teknologiavalinnoissa. 
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2.1 Mobiililaitteet ja rakennusteollisuuden haasteet 

 

Kirjallisuudessa mobiililaitteet määritellään kannettaviksi päätelaitteiksi, jotka kykenevät 

tiedon sisäiseen prosessointiin, esittämiseen sekä tiedonsiirtoon langattomia 

tietoliikenneverkkoja hyödyntäen (Schiller 2003). Matkapuhelimet, älypuhelimet, 

kannettavat tietokoneet sekä kämmentietokoneet, eli PDA-laitteet, ovat esimerkkejä 

mobiiliympäristön päätelaitteista. Tyypillisiä mobiililaitteita on esitetty kuvassa 1 

vertailtaessa laitteiden ominaisuuksien ja hinnan välistä suhdetta Schillerin (2003) 

mukaisesti. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikissa tapauksissa laitteiden eroavaisuudet 

eivät ole enää niin merkittäviä - kämmentietokoneille tyypilliset kosketusnäytöt sekä 

WWW-ominaisuudet (World Wide Web) ovat integroituneet osaksi modernien 

älypuhelimien, kuten Apple iPhone sekä Nokia N900, toimintaa. Lisäksi ominaisuuksiltaan 

karsitumman kannettavan tietokoneen hinta on jopa edullisempi kuin raskaasti 

varusteltujen uusien älypuhelinmallien. 

 

Suorituskyky ja ominaisuudet

Hinta

Sensorit, 
langattomat 

ohjaimet, 
hakulaitteet

Matka
puhelimet

PDA-laitteet, 
älypuhelimet

Kannettavat
tietokoneet

 

Kuva 1: Mobiililaitteet (Schilleriä 2003 mukaillen) 

 

Schillerin (2003) mukaan kannettavat tietokoneet ovat kaikkein kehittyneimpiä 

mobiililaitteita, kun mitataan päätelaitteen suorituskykyä, tiedon esittämisen ja syöttämisen 

tarkkuutta sekä sovellusten yhteensopivuutta. Ne tarjoavat suuren ja kirkkaan näytön, 

hyvät ohjausvälineet täysikokoisen näppäimistön ja ohjauslevyn muodossa sekä perinteisiä 

pöytätietokoneita vastaavan suorituskyvyn ja ohjelmistotarjonnan. Mobiililaitteiden 

toisessa ääripäässä ovat erilaiset langattomat ohjaimet, sensorit sekä hakulaitteet, joiden 
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ominaisuudet ovat rajallisia sekä yleensä ennalta ohjelmoituja. Matkapuhelimet ja 

kämmentietokoneet sijoittuvat suorituskyvyn ja ominaisuuksiensa puolesta 

mobiililaitteiden keskiluokkaan.  

 

Leskisen (2006) mukaan tietotekniikka sekä osittain myös mobiiliteknologiat ovat tulleet 

osaksi päivittäisiä rakennusteollisuuden työrutiineja. Rakennustyömaanjohtajat sekä muut 

projektin johtohenkilöt hyödyntävät matkapuhelimia päivittäiseen kommunikointiin sekä 

esimerkiksi materiaalien hankintoihin, joko suoraan soittamalla tai tekstiviestien avulla. 

Räätälöityjen, tiettyyn tarkoitukseen kehitettyjen, mobiilisovellusten hyödyntäminen on 

kuitenkin harvinaista.   

 

Mobiiliteknologian hyödyntämien rakennusteollisuudessa sekä erityisesti 

rakennustyömaalla ja elementtitehtaalla asettaa omat haasteensa päätelaitteiden ja 

sovellusten toiminnalle. Mobiililaitteet altistuvat helposti ympäristön vaikutuksille ja 

joutuvat siten kestämään kosteutta, pölyä, pakkasta sekä mahdollisia kolhuja. Nämä 

ympäristön asettamat rajoitteet harventavat soveltuvien mobiililaitteiden määrää, sillä 

kaikki päätelaitteet eivät siedä esimerkiksi kosteutta tai sadetta. Kimoto et al. (2005) 

tutkivat erilaisten mobiililaitteiden soveltuvuutta rakennustyömaalla liikkuvan 

rakennusjohtajan tukena. Kehitetty järjestelmä mahdollisti rakennuspiirustusten 

tarkastelun, tarkistuslistat sekä lopputulosten ja edistymisen tarkasteluun suunnitellut 

työkalut. Heidän mukaansa rakennusteollisuuden mobiililaitteelle voidaan asettaa 

seuraavanlaiset vaatimukset: 

 

 Päätelaitteiden tulee kestää kosteutta, pölyä sekä kolhuja. 

 Laitteiden tulee olla taskukokoisia ja siten helposti siirrettäviä. 

 Järjestelmien tulee tukea erilaisia laitteita ja käyttöjärjestelmiä. 

 Laitteiden tulee olla yhteensopivia tietokoneiden kanssa, joka mahdollistaa 

tiedonsiirron, varmuuskopioinnin ja synkronoinnin. 

 Mobiililaitteen näytön tulee olla riittävän suuri ja pystyä esittämään grafiikkaa sekä 

kuvia. 

 Käytetyn päätelaitteen ja niiden ohjelmistojen tulee toimia luotettavasti. 

 Sovelluksien käyttöliittymät tulee suunnitella niin, että ne ovat helposti käytettäviä. 

Sovelluksen käytön tulee onnistua niin kovalla pakkasella kuin hansikkaat kädessä. 
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 Sovelluksen tulee toimia nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sovelluksen 

nopeaa käynnistymistä sekä reagointia käyttäjän toimintoihin. 

 Järjestelmän tulee olla pitkäikäinen. 

 

Vickers et al. (2002) tutkivat ja vertailivat matkapuhelimen ja PDA-laitteen käytettävyyttä 

suhteessa työmäärään, toiminnon suorittamiseen kuluvaan aikaan, käyttäjätyytyväisyyteen 

sekä syntyvien virheiden määrään. Tutkimuksen mukaan matkapuhelimen käytössä syntyy 

astetta enemmän virheitä verrattuna kämmentietokoneeseen, jota perustellaan pienemmällä 

näytöllä sekä kasvaneella näytön vieritystarpeella. Työmäärässä sekä suoritusajassa ei 

kuitenkaan havaittu merkittäviä eroja laitteiden väillä. Kokonaisuutena tutkimuksen 

koehenkilöt olivat tyytyväisempiä matkapuhelimen käyttöön, sillä sen toiminnallisuus oli 

kaikille tuttua. Vain murto-osa tutkimuksen koehenkilöistä oli aikaisemmin käyttänyt 

kämmentietokonetta, jolloin laitteen tuntemattomuus sekä tarve opiskella toimintojen 

suorittaminen heikensivät käyttäjätyytyväisyyttä. 

 

Vastaavia tuloksia esittää Leskinen (2006), jonka tutkimusten mukaan matkapuhelimet 

ovat sopivin alusta rakennusteollisuuden mobiilisovelluksille, koska ne ovat jo 

entuudestaan tuttuja laitteita ihmisille. Tällä viitataan perinteisiin matkapuhelinmalleihin, 

joissa ohjaus ja tiedon syöttäminen tapahtuvat perinteisillä näppäimillä kosketusnäyttöjen 

sijaan - hyvänä esimerkkinä toimivat Symbian S60-alustan matkapuhelimet. Väitettä 

tukevat myös Matinmikko et al. (2009) havainnot. Oletuksena on, että rakennustyöntekijät 

omistavat jo joka tapauksessa matkapuhelimen ja sen toiminnallisuus henkilökohtaisen 

viestinnän apuvälineenä on tuttua. Tämä alentaa Leskisen (2006) mukaan järjestelmän 

käyttöönottokynnystä ja helpottaa sovelluksen lisäämistä päivittäisten työrutiinien 

joukkoon. Haastattelujen perusteella PDA-laitteet saivat vähemmän positiivista palautetta, 

koska niiden toimintalogiikka ja sovellukset ovat tavallisille käyttäjille vieraita. Muita 

matkapuhelimille laskettavia etuja ovat halvempi hinta sekä yleinen kestävyys. 

Matinmikko et al. (2009) lisäävät, että mobiiliteknologiaa hyödyntävien ratkaisuiden 

oleellisimpia edellytyksiä ovat laitteiden ja sovellusten helppokäyttöisyys, luotettavat 

yhteydet sekä edullinen hinta. 
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2.2 Langattomat tiedonsiirtoverkot 

 

Langaton tiedonsiirto on yksi seurantajärjestelmän perusedellytyksistä, kun ajatellaan 

rakennustyömaalla liikkuvaa kenttätyöntekijää, sillä kaapelit sotkeutuvat ja katkeavat 

helposti (Leskinen 2006). Kirjallisuudessa langaton tietoliikenne määritellään tavaksi 

siirtää tietoa ilman fyysisiä johtimia ja kommunikointi voi tapahtua esimerkiksi ääntä, 

valoa, radiotaajuuksia tai mikroaaltotaajuuksia hyödyntäen (Schiller 2003). Langattomat 

ratkaisut tekevät päätelaitteiden käytöstä vapaampaa ja joustavampaa langallisiin 

tiedonsiirtomenetelmiin verrattuna, mutta samalla ne häviävät suorituskyvyssä sekä 

luotettavuudessa. Langattomat verkot eroavat esimerkiksi kuuluvuusalueeltaan, 

tiedonsiirtonopeudeltaan, viiveeltään sekä virrankulutukseltaan, jolloin käytetyn tekniikan 

tulee soveltua sovelluskohteen asettamiin vaatimuksiin. Erilaisia langattomia 

tiedonsiirtotekniikoita on kehitetty paljon ja Cordeiro et al. (2006) mukaan yksi 

yleisimmistä lajitteluperusteista langattomille ratkaisuille on kuuluvuusalueeseen perustuva 

lajittelu. Tällöin langattomat verkkotekniikat voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:  

 

 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

 WLAN (Wireless Local Area Network) 

 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

 WWAN (Wireless Wide Area Network) 

 

Kuuluvuusalueeseen perustuva lajittelu sekä eri verkkotyyppien yleisimmät standardit ja 

tiedonsiirtonopeudet on esitetty kuvassa 2. 

 

WPAN < 10 m

802.15.3 > 20 Mbps
802.15.1 (Bluetooth) < 1 Mbps
802.15.4 (Zigbee) < 250 Kbps

WLAN < 150 m

802.11 a/b/g 11-54 Mbps
802.11 n > 100 Mbps

WMAN < 5 km

802.16 a/d/e 70 Mbps
802.16.1 (LMDS) 38 Mbps

WWAN < 15 km

GSM, GPRS, CDMA, EDGE, 3G
10 Kbps – 2.4 Mbps

HSDPA 1.8 – 14.4 Mbps

 

Kuva 2: Langattomia verkkotekniikoita (Cordeiro et al. 2006 mukaillen) 

 

WPAN-verkoilla eli ns. langattomilla henkilökohtaisilla verkoilla viitataan IEEE 802.15 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) työryhmän (IEEE 802.15 2010) 
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mukaisiin verkkotekniikoihin, jotka on suunniteltu henkilön läheisyydessä olevien 

laitteiden verkottamiseen. Tekniikat, kuten Bluetooth (Bluetooth 2009) ja Zigbee (IEEE 

802.15.4 2006), mahdollistavat henkilökohtaisten laitteiden, kuten matkapuhelimen, 

kannettavan tietokoneen sekä tulostimen, välisen langattoman tiedonsiirron. WLAN-verkot 

eli langattomat lähiverkot kattavat puolestaan kokonaisia rakennuksia tai niiden osia sekä 

tarjoavat verrattain korkean tiedonsiirtonopeuden. Cordeiro et al. (2006) mukaan käytetyin 

standardi on IEEE 802.11, jonka uusin versio julkaistiin vuonna 2007 (IEEE 802.11 2007).  

 

WMAN-verkot eli langattomat kaupunkiverkot tarjoavat jo useiden kilometrien 

kuuluvuusalueen sekä korkean tiedonsiirtonopeuden. WMAN-verkot määritellään IEEE 

802.16 työryhmän (IEEE 802.16 2010) standardissa, jonka uusin versio julkaistiin vuonna 

2009. Standardiin perustuvia verkkotekniikoita ovat esimerkiksi WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access) sekä LMDS (Local Multipoint Distribution 

Service). Kuluvuusalueen kärkipäässä ovat WWAN-verkot eli langattomat laajaverkot, 

joilla viitataan erilaisiin matkapuhelinverkon tiedonsiirtotekniikoihin, kuten GPRS 

(General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) ja 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). Näiden standardoinnista on 

vastuussa 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) yhteistyöorganisaatio (3GPP 

2010). 

 

Seuraavaksi esitellään tarkemmin tyypillisiä mobiililaitteiden tukemia langattomia 

tekniikoita, kuten Bluetooth, langattomat lähiverkot sekä matkapuhelinverkot. WMAN-

verkkoihin laskettava WiMAX on rajattu tämän käsittelyn ulkopuolelle, koska tekniikoita 

hyödyntävien mobiililaitteiden määrä on vähäinen - esimerkiksi Nokia hylkäsi oman 

suunnitellun WiMAX-laitteensa vuonna 2009 (Tietokone 2009). 

 

2.2.1 Bluetooth 

Bluetooth (Bluetooth 2009) on lyhyen kantaman tiedonsiirtotekniikka, joka toimii vapaalla 

2.4 GHz:n ISM (Industrial, Scientific and Medical) taajuudella. Kuuluvuusaluetta rajoittaa 

Bluetooth-radion alhainen lähetysteho, jonka perusteella laitteet voidaan jakaa kolmeen 

teholuokkaan: 
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 20 dBm (100 mW) 

 4 dBm (2.5 mW) 

 0 dBm (1 mW) 

 

Cordeiro et al. (2006) mukaan tyypillisellä 0 dBm lähetysteholla voidaan saavuttaa noin 10 

metrin kantama ja maksimilähetysteholla 20 dBm jopa 100 metrin kantama. Teoreettinen 

tiedonsiirtonopeus alkuperäisen Bluetooth 1.1 spesifikaation mukaisilla päätelaitteilla on 1 

Mbps, mutta käytännössä jäädään 720 Kbps nopeuteen tai sen alapuolelle (Bluetooth 

2009). Bluetooth 2.0 versio toi kuitenkin mukanaan Enhanced Data Rate (EDR) 

ominaisuudet, jonka avulla teoreettista tiedonsiirtonopeutta voidaan kasvattaa jopa 3 

Mbps:iin (Bluetooth 2009). Vastaavasti Bluetooth 3.0 High Speed (HS) spesifikaatio 

määritteli jo 24 Mbps teoreettiset tiedonsiirtonopeudet (Bluetooth 2009). Bluetooth 4.0 on 

standardin nykyisin versio, joka keskittyi tekniikan virransäästöominaisuuksien 

kehittämiseen (Bluetooth 2009). 

 

Bluetooth-radion etuna on alhainen virrankulutus, sillä lyhyillä kantomatkoilla ei vaadita 

suurta lähetystehoa. Teoriassa Bluetooth-tekniikan avulla voidaan luoda suurempiakin 

verkkoja linkittämällä päätelaitteita toisiinsa sekä muodostamalla ns. Piconet ja Scatternet 

verkkoja, mutta tähän sitä ei ole alun perin suunniteltu (Cordeiro et al. 2006). Bluetoothin 

ensisijainen käyttökohde on toimia fyysisen kaapelin korvikkeena lukuisille oheislaitteille, 

kuten tulostimille, kuulokkeille sekä matkapuhelimille ja muille mobiililaitteille. 

 

2.2.2 Langattomat lähiverkot 

Cordeiro et al. (2006) mukaan langattomilla lähiverkoilla eli WLAN-verkoilla viitataan 

lähes poikkeuksetta IEEE 802.11 standardiin, jonka uusin versio julkaistiin vuonna 2007 

(IEEE 802.11 2007). Uusin standardi sulautti aikaisemmin parannuksina tai lisäyksinä 

tunnettujen työryhmien määrittelyt saman kantastandardin alaisuuteen. Näitä ovat IEEE 

802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i sekä 802.11j. Langattomat 

lähiverkot toimivat Bluetoothin ja monen muun langattoman tekniikan tapaan vapaalla 2.4 

GHz:n ISM-kaistalla, jolloin radiohäiriöt sekä kilpailu siirtotiestä aiheuttavat ongelmia. 

Poikkeuksen muodostaa IEEE 802.11a, joka hyödyntää 5 GHz:n taajuusaluetta (IEEE 

802.11 2007).  
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Langattomien lähiverkkojen avulla saavutetaan suuri tiedonsiirtonopeus, joka vaihtelee 

käytetystä standardista riippuen 11 Mbps:sta yli 100 Mbps:iin, mutta yhdellä tukiasemalla 

voidaan kattaa vain rajattu alue. Tyypillinen WLAN-verkon kuuluvuusalue vaihtelee 

sisätilojen kymmenistä metreistä ulkotilojen noin sataan metriin. Kuuluvuusaluetta 

heikentää myös laitteiden lähetystehoihin liittyvät rajoitukset, jotka on tyypillisesti 

Euroopassa asetettu 20 dBm:iin (100 mW) (ETSI 2001). Tällöin suuren rakennustyömaan 

kattaminen langattomilla lähiverkoilla vaatii useita tukiasemia ja voi olla haasteellista. 

 

2.2.3 Matkapuhelinverkot 

Matkapuhelinverkossa toimivat pakettikytkentäiset tiedonsiirtopalvelut, kuten GPRS, 

EDGE sekä 3G (3rd Generation) teknologioita edustavat UMTS ja HSPA (High-Speed 

Packet Access) tarjoavat langattomiin lähiverkkoihin sekä Bluetooth-yhteyksiin verrattuna 

huomattavasti laajemman kuuluvuusalueen. Lisäksi verkkoinfrastruktuuri on jo valmiiksi 

rakennettu kotimaisten teleoperaattorien toimesta ja nykyinen hinnoittelu mahdollistaa 

liittymätyypistä riippuen kuukausimaksuihin perustuvan tiedonsiirron. Tällöin 

matkapuhelinverkot soveltuvat hyvin seurantajärjestelmän tiedonsiirtotarpeisiin. Nykyisin 

matkapuhelinverkkojen standardoinnista huolehtii 3GPP (3GPP 2010) organisaatio, joka 

on muodostettu yhteistyössä monien standardisointijärjestöjen, kuten ETSI:n (European 

Telecommunications Standards Institute) ja CCSA:n (China Communications Standards 

Association), toimesta. 

 

GPRS on GSM-verkossa (Global System for Mobile Communications) toimiva 

pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu, joka tarjoaa teoreettisen 21.4 Kbps 

tiedonsiirtonopeuden yhtä aikaviipaletta kohti tehokkaimmalla CS-4 koodaustasolla (ETSI 

2004). Tällöin hyödyntämällä kaikkia GSM:n kahdeksaa aikaviipaletta voidaan saavuttaa 

teoreettinen 171.2 Kbps tiedonsiirtonopeus. Käytännön nopeudet jäävät kuitenkin 

huomattavasti teoreettisten maksimiarvojen alapuolelle jo pelkästään siitä syystä, että 

teoreettiset arvot sisältävät protokollan otsikkotiedot sekä erilaiset signalointiviestit. 

Lisäksi päätelaitteet voivat rajoittaa rinnakkaisesti kuunneltavien aikaviipaleiden määrää. 

Chakravorty et al. (2002) mittausten mukaan käytännön latausnopeus kolmea aikaviipaletta 

hyödyntävällä päätelaitteella on noin 4 kB/s hyvissä olosuhteissa. Tämä voi 

nykystandardien mukaan tuntua hitaalta varsinkin suuria tiedostoja siirrettäessä. GPRS:n 
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etuina on kuitenkin GSM-verkon kattavuus, joka peittää lähes koko Suomen pieniä 

katvealueita lukuun ottamatta.  

 

EDGE on fyysisen kerroksen parannus GPRS:ään verrattuna (ETSI 2004). 

Tehokkaammalla moduloinnilla sekä tukiasemapäivityksellä saavutetaan 59.2 Kbps 

tiedonsiirtonopeus aikaviipaletta kohden, jolloin teoreettinen tiedonsiirtonopeus nousee 

473,6 Kbps:iin. 3G-teknologioita edustavat UMTS sekä HSDPA (High-Speed Downlink 

Packet Access) tarjoavat jo huomattavasti suuremman tiedonsiirtonopeuden, mutta 3G-

verkon kattavuus on varsin vaatimaton GSM-verkkoon verrattuna, kattaen lähinnä 

kaupungit ja taajama-alueet. Tällöin seurantajärjestelmän on sopeuduttava myös 

heikompiin olosuhteisiin ja GPRS/EDGE-tason tiedonsiirtonopeuksiin. 

Kuuluvuusaluekartat Suomessa ovat nähtävissä palveluntarjoajien, kuten TeliaSoneran, 

DNA:n ja Elisan, WWW-sivuilta. 

 

2.3 Mobiiliympäristön haasteet 

 

Mobiiliympäristö asettaa sovelluskehittäjille lukuisia haasteita, jotka on otettava huomioon 

järjestelmien suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Päätelaitteiden tallennuskapasiteettia 

voidaan kasvattaa helposti muistikorttien avulla, mutta mobiililaitteiden paino sekä pieni 

fyysinen koko rajoittavat käytössä olevan prosessointitehon ja keskusmuistin määrää sekä 

asettavat ylärajan näytön ja akun koolle (Schiller 2003). Tällöin algoritmien suunnittelun, 

käyttöliittymäsuunnittelun ja virrankulutuksen haasteet on tiedostettava sovellustasolla. 

Kannettavat päätelaitteet ovat myös perinteisiä, kiinteitä laitteita alttiimpia 

vahingoittumiselle sekä katoamiselle, jolloin syntyvät tietoturvariskit on otettava 

huomioon, mikäli mobiililaitteeseen on tallennettu luottamuksellista tietoa. Lisäksi 

mobiililaitteiden sekä erityisesti matkapuhelimien toiminnalta vaaditaan enemmän 

luotettavuutta kuin perinteisiltä tietokoneilta, eikä virheilmoituksia tai laitteen 

uudelleenkäynnistyksiä haluta suorittaa. Käyttäjät kantavat laitteita jatkuvasti mukanaan ja 

olettavat niiden olevan alati toimintavalmiudessa esimerkiksi hätäpuheluiden soittamista 

tai puheluiden/tekstiviestien vastaanottamista varten.  
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Mobiiliohjelmointi vaatii osittain ajattelumallin muutoksia, sillä suurin osa haasteista ei ole 

läsnä perinteisiä työpöytäsovelluksia ohjelmoitaessa. Kirjallisuudessa ja tutkimuksessa 

mobiiliympäristön haasteita käsittelevät mm. Rouvinen (2004), Schiller (2003), Jing et al. 

(1999), Forum Nokia (2010), Pentinkous (2010), Rahimian (2008) sekä Satyanarayanan 

(1996). 

 

Jing et al. (1999) mukaan yksi suurimmista mobiililaitteiden ominaisuuksia rajoittavista 

tekijöistä ovat virrankulutus sekä akkuteknologia. Mitä enemmän ominaisuuksia 

mobiililaitteeseen integroidaan, sitä enemmän virtaa laite kuluttaa toimiakseen (Schiller 

2003). Vastaavasti suorituskyvyn ja tietoliikenneominaisuuksien parantaminen sekä 

esimerkiksi näyttöjen koon ja kirkkauden kasvattaminen lisäävät laitteen virrankulutusta. 

Pentikousiksen (2010) mukaan suurin osa mobiililaitteen virrankulutuksesta kuluu 

langattomaan tiedonsiirtoon, sisäiseen prosessointiin sekä grafiikan esittämiseen ja näytön 

ylläpitämisen. Esimerkiksi 384 kb/s videon suoratoisto 3G-verkon matkapuhelimella 

kuluttaa 1.2 W verkkotoimintoihin, 1 W äänen ja videon toistoon sekä 0.8 W suoritin- ja 

muistitoimintoihin. Tätä tukevat myös Sagahyroon (2006) tutkimukset. Optimoitavia 

parametreja on useita, jolloin kokonaisvirrankulutuksen kannalta on otettava huomioon 

sekä tiedonsiirto ja esittäminen että prosessointi. Perinteinen tekniikka on lähettää 

laskennallisesti raskaat toiminnot suoritettavaksi palvelimelle mobiililaitteen sijaan 

(Rudenko et al. 1998). Tässä tulee kuitenkin huomioida tiedonsiirron virrankulutus, joka ei 

välttämättä riitä kompensoimaan prosessoinnissa säästettyä virtaa. Mikäli laitteen 

valmiusaika halutaan säilyttää samana, niin vaihtoehtoina on joko kehittää fyysisesti 

suurempia laitteita akkuineen tai vähemmän virtaa kuluttavia teknologioita tiedon 

esittämiseen, siirtämiseen sekä prosessointiin. Virrankulutuksen asettamat haasteet on 

myös tiedostettava sovellustasolla sekä ohjelmistosuunnittelussa, jolloin oikeilla 

ratkaisuilla voidaan vähentää kokonaisvirrankulutusta. 

 

Tätä sovelluskehityksen näkökulmaa virrankulutuksen kannalta käsittelee Forum Nokia 

(2010), jonka mukaan jatkuva prosessointi sekä ajastettujen tai alati juoksevien ajastimien 

käyttö kuluttavat paljon virtaa. Tällöin mobiililaitteen prosessori ei pääse siirtymään 

missään vaiheessa virransäästötilaan ja akku tyhjenee nopeasti. Jatkuvalla prosessoinnilla 

viitataan myös verkko-ohjelmoinnissa yleisesti käytettyihin kiertokyselyihin poll() tai 

select() - tyyppisillä funktioilla. Tästä johtuen mobiiliohjelmoinnissa kannattaa suosia 
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asynkronisia metodeja, jotka suoritetaan taustalla ja joiden valmistumisesta tiedotetaan 

rajapintojen, signaalien tai tapahtumien avulla. Mobiililaitteen resursseja ja palveluita 

kannattaa käyttää vain silloin, kun niitä tarvitaan ja sulkea välittömästi käytön jälkeen. 

Tällöin päätelaitteen keskusmuistia ei varata turhaan ja laitteistokomponentit, kuten 

Bluetooth ja matkapuhelinradio, voivat siirtyä virransäästötilaan. Sovellukseen kannattaa 

myös toteuttaa mekanismeja, jotka havaitsevat käyttäjän olevan joutilaana, jolloin 

laitteistoresurssit, kuten kamera, voidaan pysäyttää hetkellisesti virran säästämiseksi. 

Ylimääräisiä käyttöliittymäefektejä, tehosteita, animaatioita sekä esimerkiksi sovelluksen 

kannalta liian tarkkojen valokuvien käsittelyä kannattaa välttää, sillä ne kuluttavat paljon 

virtaa. Lisäksi tietoa kannattaa siirtää mahdollisimman tehokkaasti ja radiopääte sulkea 

tiedonsiirron jälkeen. Kuljetuskerroksen protokollista käytettäväksi suositellaan TCP:tä 

(Transmission Control Protocol) UDP-yhteyksien (User Datagram Protocol) sijaan. 

 

Virrankulutuksen lisäksi haasteita aiheutuu myös mobiililaitteiden vähäisestä 

prosessointitehosta sekä keskusmuistin määrästä, jotka juontuvat päätelaitteen akkukeston 

ja fyysisen koon asettamista rajoituksista (Rouvinen 2004). Tämä pätee varsinkin 

matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden yhteydessä, jolloin kaikkein raskaimpien 

algoritmien, kuten tiettyjen salausalgoritmien, suorittaminen ei ole välttämättä mahdollista 

valitulla päätelaitteella. Sovelluskehittäjän on huolehdittava, että riittävästi laskentatehoa 

on jäljellä käyttäjän toimintojen ja komentojen käsittelyyn. Oman haasteensa muodostaa 

myös vähäinen keskusmuisti, jonka käyttöä voidaan rajoittaa sovelluskohtaisesti. Tällöin 

sovellus saa käyttöönsä vain pienen osan kokonaismuistista, joka voi olla vain muutamia 

megatavuja. Esimerkiksi Symbian ympäristössä sovellus saa oletuksena käyttöönsä vain 

yhden megatavun dynaamista muistia (Forum Nokia Wiki 2008). Tämä aiheuttaa ongelmia 

esimerkiksi suuria kuva- tai videotiedostoja käsiteltäessä, jolloin kaikki tavut eivät 

välttämättä mahdu sovelluksen sisäiseen muistiin ja puskureihin.  

 

Matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden pieni koko rajoittaa prosessointitehon sekä 

keskusmuistin lisäksi päätelaitteen näytön ja näppäimistön fyysistä kokoa (Rahimian 

2008). Tämä aiheuttaa haasteita sovelluskehityksen kannalta, sillä yksi Jakob Nielsenin 

käyttöliittymäsuunnittelun ohjenuorista (Nielsen 2005) korostaa sovelluksen tilan ja 

tapahtumien välittämistä käyttäjälle. Matkapuhelimen ruudulle mahtuu kuitenkin vain 

rajallinen määrä tekstiä ja ikoneja, jolloin sovelluksen käyttöliittymä on pidettävä selkeänä 
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ja kaikki ylimääräiset resurssit on karsittava pois. Tällöin kaikki sovelluksen tilaan ja 

tapahtumiin liittyvät tiedot eivät välttämättä mahdu samaan aikaan ruudulle.  

Matkapuhelinsovelluksissa näkymää joudutaan vierittämään tavallista enemmän, mikä 

vaikeuttaa pitkien tekstien lukemista ja tekstikokonaisuuksien hahmottamista. Lisäksi 

mobiilisovellus peittää yleensä koko näytön, jolloin perinteinen ikkunointi ja useamman 

sovelluksen tarkasteleminen rinnakkaisesti on haasteellista.  Tiedon syöttäminen 

perinteisillä matkapuhelimen näppäimillä on hidasta, koska tiettyjen kirjaimien 

valitseminen vaatii monta peräkkäistä painallusta. Modernit älypuhelimet, kuten Nokia 

N900, tarjoavat jo täyden QWERTY-näppäimistön, mutta tällöin ongelmia aiheutuu 

näppäimien pienestä koosta. Sovelluksen kannattaa minimoida näppäimillä syötettävän 

tiedon määrää, sillä tämä hidastaa ja vaikeuttaa haluttujen toimintojen suorittamista ja siten 

heikentää käytettävyyttä. 

 

Mobiiliteknologioita hyödyntävien järjestelmien suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta 

haasteita aiheutuu myös langattomista yhteyksistä, jotka ovat sekä suorituskyvyltään että 

luotettavuudeltaan vaihtelevia (Rahimian 2008). Lisäksi päätelaitteiden mobiliteetti, eli 

siirrettävyys paikasta toiseen, tuo mukanaan riskejä. Esimerkiksi suurien binääritiedostojen 

siirtäminen GPRS-luokan yhteyksillä kestää kauan, jolloin työnteko saattaa keskeytyä 

tiedonsiirron ajaksi. Lisäksi langattomien yhteyksien ei voida aina olettaa toimivan, jolloin 

sovelluksen ja protokollan on tuettava yhteydettömiä tilanteita, esimerkiksi hyödyntämällä 

tietojen lokaalia tallennusta päätelaitteen tietojärjestelmään tai keskusmuistiin. Tällöin 

yhteyden jälleen toimiessa halutut tiedot voidaan lähettää palvelimelle prosessointia varten. 

 

2.4 Aikaisemmat ratkaisut 

 

Mobiiliteknologioiden hyödyntämistä rakentamisen apuvälineenä on tutkittu viimeaikoina 

paljon (mm. Leskinen 2006; Matinmikko et al. 2009; Kimoto et al. 2005; Lin et al. 2007; 

Mobilding 2008; Vilkko et al. 2007; Yin et al. 2009) ja toteutetut pilottihankkeet on todettu 

onnistuneiksi. Varsinkin RFID-tunnisteiden käyttäminen betonielementtien, tai muiden 

rakennuskomponenttien, yksilölliseen tunnistamiseen on herättänyt verrattain paljon 

kiinnostusta (mm. Kallonen 2006; Akinci et al. 2002; Ergen et al. 2007; Hämäläinen et al. 

2008; Jaselskis et al. 2003). 
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Leskinen (2006) on kartoittanut Suomen rakennusteollisuudessa toteutettuja 

pilottihankkeita sekä mobiiliteknologian käyttöönotosta saatavia hyötyjä. TeliaSoneran 

Jobsite Logistics hanke toteutettiin elokuussa 2005 yhdessä Nokian, Skanskan, Fonestra 

Oy:n, Enterprixe Software Ltd:n sekä RKL A. Taskinen Oy:n kanssa. Pilottihankkeessa 

keskityttiin rakennusprojektin logistiikan seurantaan mobiiliteknologian avulla ja 

tutkimusongelmana oli linkittää virtuaalinen tieto reaalimaailman fyysisiin 

rakennuselementteihin mahdollisimman reaaliaikaisesti. Tällöin hankkeen perusidea on 

hyvin samankaltainen kuin tässä diplomityössä kehitettävässä seurantajärjestelmässä. 

 

Motivaationa Jobsite Logistics hankkeessa oli rakennuslogistiikan sujuvuuden 

kehittäminen. Rakennustyömaanjohtajat joutuvat lähes päivittäin tekemään kaksi tuntia 

projektin logistiikkaan liittyviä paperitöitä, ja tästä virhealttiista tarkistusmekanismista 

haluttiin päästä eroon. Osa Taskinen Oy:n rakennuselementeistä ja Fonestra Oy:n 

ikkunoista varustettiin RFID-tunnisteella ja linkitettiin projektin Enterprixe-malliin. RFID-

tunnisteet luettiin Nokia 5140i matkapuhelimella ja niitä seurattiin koko rakennusprosessin 

läpi. Pilottihanke koettiin onnistuneeksi, koska mobiiliteknologian avulla kyettiin 

kehittämään rakennuslogistiikan sujuvuutta. Tiedonvälitys rakennusprojektin osapuolten 

välillä tehostui, mikä avusti pitämään projektin aikataulussa. Lisäksi oikeat 

rakennuskomponentit saapuivat oikeaan aikaan rakennustyömaalle, jolloin saavutettiin 

säästöjä projektin työkustannuksissa. 
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3 TUNNISTUSMENETELMÄT 

 

Elektronisia tunnistusmenetelmiä hyödynnetään kasvavissa määrin teollisuudessa, 

logistiikassa sekä kaupan alalla tarjoamaan tietoa henkilöistä, tuotteista sekä toimituksista 

(Finkenzeller 2003). Niiden ensisijainen käyttökohde on kohteiden tai kohderyhmien 

yksilöllinen tunnistaminen - hyvänä käytännön esimerkkinä toimivat elintarvikkeiden 

tuotepakkauksiin kiinnitetyt viivakooditunnisteet. Varsinainen tunnistusjärjestelmä koostuu 

tunnisteesta sekä lukijalaitteesta, jonka avulla tunnisteen tietosisältö voidaan lukea ja 

prosessoida tai lähettää ulkoisen tietojärjestelmän käsiteltäväksi. Tiedonsiirto lukijalaitteen 

ja tietojärjestelmän välillä voidaan toteuttaa esimerkiksi USB-kaapelin (Universal Serial 

Bus), Bluetooth-yhteyden tai muun tietoliikenneyhteyden avulla. Finkenzeller (2003) 

jaottelee elektroniset tunnistusmenetelmät kuvan 3 mukaisesti. 

 

 

Kuva 3: Tunnistusmenetelmät (Finkenzelleriä 2003 mukaillen) 

 

Tässä luvussa keskitytään etätunnistusmenetelmiin, jotka eivät vaadi fyysistä kontaktia 

tunnisteen ja lukijalaitteen välillä. Luvussa esitellään RFID-tunnisteisiin (Radio Frequency 

Identification), viivakoodeihin sekä 2D-viivakoodeihin perustuvat tunnistusmenetelmät. 

Lisäksi pohditaan kyseisten tekniikoiden hyviä ja huonoja ominaisuuksia sekä esitellään 

aikaisempia ratkaisuja menetelmien käytöstä rakennusteollisuudessa. Muut 

tunnistusmenetelmät on rajattu tämän käsittelyn ulkopuolelle, sillä esimerkiksi 
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biometriseen tunnistukseen ja älykortteihin perustuvat teknologiat eivät sovellu tuotteiden, 

tässä tapauksessa rakennuselementtien, tunnistukseen. Niiden ensisijainen käyttökohde on 

toimia autentikoinnin ja kulunvalvonnan apuvälineenä, sillä tunniste, esimerkiksi 

sormenjälki tai SIM-kortti (Subscriber Identity Module), on yleensä vahvasti sidottu 

tiettyyn identiteettiin.  

 

3.1 RFID 

 

Kirjallisuudessa RFID määritellään etätunnistusmenetelmäksi, jonka toiminta perustuu 

radiotaajuuksien käyttöön (Finkenzeller 2003). Toimiva RFID-järjestelmä koostuu 

tunnisteesta, lukijalaitteesta sekä näiden antenneista ja toimintaa ohjaavasta elektroniikasta 

(Lahiri 2005). RFID-tunniste kiinnitetään tunnistettavaan kohteeseen ja lukijalaitteen 

tehtävänä on havainnoida läheisyydessä olevat tunnisteet sekä lukea niiden tietosisältö 

langattomasti. Jaselskis et al. (2003) toteavat, että teoreettinen lukuetäisyys vaihtelee 

tunnistetyypin, lukijalaitteen ja käytetyn radiotaajuusalueen mukaan muutamasta 

senttimetristä jopa 30 metriin. Lahirin (2005) mukaan RFID-järjestelmä voi teoriassa 

toimia myös itsenäisesti, mutta käytännössä RFID-lukijan on kommunikoitava ulkoisen 

tietojärjestelmän kanssa, sillä se ei itse kykene prosessoimaan lukemaansa tunnistetta. 

Tiedonsiirto RFID-lukijan sekä ulkoisen järjestelmän välillä voidaan toteuttaa fyysisesti 

esimerkiksi USB- tai sarjaliitännän avulla sekä langattomasti hyödyntämällä Bluetooth- ja 

infrapunayhteyksiä. Tällöin RFID-lukija voi kommunikoida halutun päätelaitteen ja siellä 

suoritettavan ohjelmiston kanssa. Ohjelmisto voi hakea esimerkiksi tuotteen hintatiedot 

palvelimelta. Yleinen RFID-järjestelmän toimintaperiaate on esitetty kuvassa 4, jossa 

RFID-tunniste luetaan kannettavalla RFID-lukijalla. Tämän jälkeen RFID-tunnisteen 

sisältämät tiedot siirretään ulkoisen tietojärjestelmän, esimerkiksi kannettavan tietokoneen, 

käsiteltäväksi. Tietokoneella suoritettava ohjelmisto vastaanottaa tunnistetiedot, hakee 

halutut tiedot palvelimelta sekä suorittaa tiedon prosessoinnin. 
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RFID-tunnisteita

RFID-lukija

USB, Bluetooth...

Tietokanta

Ulkoinen tietojärjestelmä

Palvelin

Tiedon hakeminen
ja prosessointi

 

Kuva 4: RFID:n yleinen toimintaperiaate 

 

3.1.1 Taajuusalueet ja tiedonsiirto 

Lahirin (2005) mukaan yksi yleisimmistä lajitteluperusteista RFID-tunnisteille on käytetty 

radiotaajuusalue, joka vaikuttaa olennaisesti tunnisteen ominaisuuksiin ja radiosignaalin 

etenemiseen ilmassa ja muissa väliaineissa. Yleisesti ottaen korkeataajuisten 

radiosignaalien aallonpituus on pienempi kuin matalataajuisten signaalien, jolloin 

matalataajuiset signaalit läpäisevät paremmin esteitä ja väliaineita, mutta sisältävät 

vähemmän informaatiota. RFID-järjestelmien käyttämät radiotaajuusalueet voidaan jakaa 

neljään luokkaan: LF (Low Frequency), HF (High Frequency), UHF (Ultra High 

Frequency) ja mikroaaltoalue (Finkenzeller 2003). Nämä on esitetty taulukossa 1. 

Vastaavat RFID-järjestelmien käyttämät radiotaajuusalueet sekä radiotien käyttö on 

standardoitu ISO/IEC 18000 (The International Organization for Standardization / 

International Electrotechnical Commission) standardiperheessä (ISO/IEC 2008). Standardi 

koostuu seitsemästä eri osasta, joista jokainen keskittyy tietyn radiotaajuusalueen sekä 

protokollan määrittelyyn tuotteiden tunnistukseen käytettävissä RFID-tunnisteissa. Tämän 

lisäksi ISO (ISO 2010) on luonut erillisiä standardeja mm. RFID-tunnisteista, joita 

hyödynnetään eläinten tunnistukseen (ISO 11784-11785) sekä älykortteihin (ISO 15961-

15963).  
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Taulukko 1: RFID-järjestelmien radiotaajuusalueet 

Luokka Radiotaajuusalue 

LF 9–135 KHz 

HF 6.78, 13.56, 27.125 ja 40.680 MHz 

UHF 433.920, 869 ja 915 MHz 

Mikroaallot 2.45, 5.8 ja 24,125 GHz 

 

Omaksi kokonaisuudekseen voidaan erotella myös NFC (Near Field Communication) 

teknologiat, jotka toimivat 13.56 MHz taajuudella ja hyvin lyhyillä lukuetäisyyksillä 

(ISO/IEC 2004). Tyypilliset lukuetäisyydet NFC-teknologialla varustetulla 

matkapuhelimella ovat noin 2.5 - 3cm (Kelkka 2007). NFC-laitteet ovat kuitenkin 

monipuolisempia kuin perinteiset tunniste-lukija yhdistelmät, sillä ne toimivat sekä 

lukijalaitteena että tunnisteena. Tämä mahdollistaa kahden NFC-teknologialla varustetun 

laitteen välisen tiedonsiirron keskenään. 

 

RFID-järjestelmät komponentit luokitellaan radiolaitteiksi, jolloin niiden toiminta ei saa 

häiritä kriittisten radiojärjestelmien, kuten televisio-, matkapuhelin- ja 

viranomaissignaalien toimintaa (Finkenzeller 2003). Tästä johtuen RFID-tunnisteet 

toimivat vapailla ISM-radiotaajuusalueilla, jotka on suunniteltu teollisuuden, lääketieteen 

ja tutkimuksen tarpeisiin eivätkä siten vaadi mitään erityistä lisenssiä. ISM-taajuusalueita 

käyttävät myös monet muut tunnetut järjestelmät, kuten IEEE 802.11 standardin mukaiset 

langattomat lähiverkot sekä Bluetooth. 

 

Tiedonsiirtoon lukulaitteen ja tunnisteen välillä käytetään kahta eri toimintaperiaatetta: 

lähikenttää sekä kaukokenttää. Lähikentässä tiedon ja energian siirtoon käytetään 

lukulaitteen antennin lähettämän magneettikentän vaihteluita, kun taas kaukokentässä 

sähkömagneettista säteilyä (Finkenzeller 2003). Tiedonsiirtomenetelmä on myös lähes 

poikkeuksetta suoraan verrannollinen käytettyyn radiotaajuusalueeseen. Matalilla 

taajuuksilla toimivat LF ja HF luokkien RFID-tunnisteet hyödyntävät lähikenttää, kun taas 

korkeammilla UHF ja mikroaaltotaajuuksilla toimivat RFID-tunnisteet käyttävät 

kaukokenttää. 
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3.1.2 Tunnistetyypit 

RFID-tunnisteen tehtävänä on auttaa tunnistamaan kohde, johon se on kiinnitetty. Se on 

pieni elektroninen laite, joka sisältää muistin, radioantennin sekä tunnisteen toimintaa 

ohjaavaa elektroniikkaa (Finkenzeller 2003). RFID-tunnisteita valmistetaan eri 

materiaaleista (muovi, lasi) ja erimuotoisina (tarra, kapseli, avaimenperä, kortti) 

käyttötarkoituksen mukaan. Sovelluskohteista tunnetuimpia ovat Finkenzellerin (2003) 

mukaan tuotteiden tunnistus sekä kulunvalvonta. Käytännön tasolla RFID-tunniste voidaan 

joko sisällyttää valmistettavaan tuotteeseen tai kiinnittää jälkikäteen esimerkiksi tuotteen 

pakkausmateriaaliin. Tällöin rakennusteollisuuden näkökulmasta RFID-tunnisteita voidaan 

valaa betonielementtien sisään näiden valmistusvaiheessa. Tätä ovat tutkineet mm. 

Kallonen (2006), Jaselskis et al. (2003) sekä Hämäläinen et al. (2008). Radiotaajuusalueen 

lisäksi RFID-tunnisteita voidaan kategorisoida esimerkiksi virransaannin, yleisen 

toimintaperiaatteen tai tallennuskapasiteetin perusteella (Finkenzeller 2003). 

 

Lahiri (2005) jaottelee RFID-tunnisteet virransaannin perusteella aktiivisiin, passiivisiin ja 

semiaktiivisiin tunnisteisiin. Passiiviset RFID-tunnisteet eivät sisällä omaa virtalähdettä, 

vaan saavat kaiken tarvitsemansa virran lukijalaitteen lähettämästä sähkömagneettisesta 

kentästä. Tällöin saavutetaan halpa ja kestävä rakenne sekä virtalähteestä riippumaton 

elinikä, mutta lukuetäisyydet jäävät lyhyeksi. Finkenzellerin (2003) mukaan tämä johtuu 

siitä, että lukulaitteesta saatavan energian määrä pienenee huomattavasti etäisyyden 

kasvaessa. Tang et al. (2009) nostavat esiin myös muita passiivisten RFID-tunnisteiden 

lukuetäisyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten antennin vahvistuksen, lukulaitteen 

herkkyyden, käytettyjen elektroniikkakomponenttien laadun, sovellusympäristön ja 

väliaineet sekä radiotaajuusalueen ja modulointitavan. Lahirin (2005) mukaan passiivisten 

RFID-tunnisteiden lukuetäisyydet vaihtelevat muutamasta senttimetristä muutamaan 

metriin.  

 

Aktiiviset RFID-tunnisteet sisältävät puolestaan oman virtalähteen, mutta niiden fyysinen 

rakenne on monimutkaisempi (Lahiri 2005). Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös 

yksittäisten tunnisteiden hintaan, joka voi Kallosen (2006) mukaan olla moninkertainen 

passiivisiin RFID-tunnisteisiin verrattuna. Tämä käy ilmi myös RFID-tunnisteita ja 

lukijalaitteita myyvästä verkkokaupasta (RFID Infotek 2010). Aktiivisten RFID-

tunnisteiden etuna ovat voimakkaammat radiosignaalit, jolloin teoreettiset lukuetäisyydet 
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kasvavat jopa 30 metriin (Lahiri 2005). Kolmannen kategorian semiaktiiviset RFID-

tunnisteet hyödyntävät sisäistä virtalähdettä sisäistä prosessointia varten, mutta tiedonsiirto 

tapahtuu passiivisten RFID-tunnisteiden tapaan lukulaitteen magneettikentän avulla. 

 

Finkenzellerin (2003) mukaan RFID-tunnisteita voidaan lajitella myös yleisen 

toimintaperiaatteen ja tiedontallennuskapasiteetin perusteella. Yksinkertaisimmillaan 

RFID-tunniste lähettää ainoastaan tiedon olemassaolostaan, jolloin puhutaan 1-bittisestä 

piiristä. Tätä voidaan hyödyntää kauppojen varashälyttimissä tai muissa 

kulunvalvontasovelluksissa. Mikäli RFID-tunnisteen muistiin on tallennettu tuotteen 

sarjanumero tai muu yksilöivä merkkijono, mutta tunnisteen tietosisältöä ei voida 

jälkikäteen muokata, puhutaan vain luettavista tunnisteista. Kolmas toimintaperiaatteeseen 

perustuva tunnistetyyppi mahdollistaa tiedon lukemisen, muokkaamisen ja 

uudelleenkirjoittamisen. Tyypillinen RFID-tunnisteiden tiedontallennuskapasiteetti 

vaihtelee muutamasta tavuista useisiin kilotavuihin (Finkenzeller 2003). Lahiri (2005) 

tarkentaa, että teoriassa RFID-tunnisteiden tallennuskapasiteettia voidaan kasvattaa 

tietokoneiden tapaan, mutta tällöin tunnisteiden hinta ja kompleksisuus kasvavat. 

 

3.1.3 RFID-tekniikan hyödyntäminen rakennusteollisuudessa 

RFID-tunnisteiden hyödyntämistä rakennusteollisuudessa on tutkittu paljon esimerkiksi 

rakennuskomponenttien ja betonielementtien tunnistamiseen (Hämäläinen et al. 2008; 

Jaselskis et al. 2003; Akinci et al. 2002; Umetani et al. 2006). Yin et al. (2009) esittelevät 

RFID-tekniikalla ja PDA-laitteilla avustetun rakennuskomponenttien 

tuotannonohjausjärjestelmän, jossa tunnistetuille kohteille voidaan suorittaa 

laatutarkistuksia ja tiedottaa tuloksista sekä materiaalivirroista vastuuhenkilöille. 

Vastaavaa RFID:n, PDA-laitteiden ja tiedonsiirtoteknologioiden yhdistelmää on käytetty 

mm. toimitusketjun hallinnan (Lin et al. 2007) ja laadunvalvonnan (Wang 2008) 

tehostamiseen. Tämän lisäksi RFID-tunnisteisiin perustuvia tunnistusmenetelmiä on 

käytetty rakennustyökalujen seurantaan (Goodrum et al. 2006) sekä betonielementtien 

paikantamiseen varastoalueella yhdessä GPS-paikannusjärjestelmän (Global Positioning 

System) kanssa (Ergen et al. 2007).  
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Kallonen (2006) tutki Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tekemässään diplomiyössä 

betonielementtien tunnistamista RFID-tunnisteiden avulla. Passiiviset HF-luokan RFID-

tunnisteet upotettiin tunnistettaviin elementteihin valmistuksen yhteydessä ja pyrittiin 

tunnistamaan jälkikäteen työmaalla. Molemmat RFID-tunnisteet olivat toiminnaltaan 

identtisiä, ISO 15693 standardin mukaisia ja toimivat 13.56 MHz:n taajuudella, mutta 

erosivat muodoltaan ja kooltaan. Suurempi tunniste oli neliönmuotoinen ja kooltaan 60 x 

60 mm, kun taas pienempi tunniste oli pyöreä, halkaisijaltaan 45 mm. Valitut tunnisteet on 

esitetty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5: Testeissä käytetyt ISO 15693 RFID-tunnisteet (Kallonen 2006) 

 

Testeissä RFID-tunnisteita upotettiin 40 mm:n ja 65 mm:n syvyyteen eri väliaineisiin ja 

lukuetäisyys mitattiin väliainemateriaalin pinnasta.  Taulukossa 2 on esitetty toteutuneet 

lukuetäisyydet eri väliaineissa, kannettavalla lukulaitteella sekä valituilla tunnisteilla. 

Esitetyt arvot kuvaavat kokonaisetäisyyttä lukulaitteen ja tunnisteen välillä. Esimerkiksi 

suuremman, neliönmuotoisen tunnisteen kokonaislukuetäisyys oli 130 mm, kun se oli 

upotettuna 40 mm:n syvyyteen betonin sisään. Tällöin mitattu etäisyys betonin pintaan oli 

90 millimetriä. 

 

Taulukko 2: Toteutuneita lukuetäisyyksiä eri väliaineissa (Kallosta 2006 mukaillen) 

Tunniste Ilma 40mm betoni 65mm betoni 40mm vesi 40mm jää 

Pyöreä 

(45mm) 

80 75 ei luettavissa 65 75 

Neliö  

(60x 

60mm) 

160 130 100 110 150 

 

Kallosen (2006) tulosten perusteella passiivisia HF-luokan RFID-tunnisteita voidaan 

käyttää betonielementtien tunnistamiseen jopa silloin, kun tunniste on upotettuna betonin 

sisään. Sähkömagneettista säteilyä hyödyntävät UHF-luokan RFID-tunnisteet karsittiin 
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pois lopullisista testeistä, sillä niillä todettiin olevan ongelmia erilaisten väliaineiden 

kanssa. UHF-signaali ei esimerkiksi läpäise vettä tai metallia, mikä hankaloittaa UHF-

tunnisteiden hyödyntämistä tiettyjen tuoteryhmien kanssa. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

myös HF-luokan tunnisteet kärsivät metallipintojen aiheuttamista häiriöistä. 

 

3.2 Viivakoodit 

 

Toinen suosittu etätunnistusmenetelmä on viivakoodit, joita käytetään yleisesti mm. 

elintarvikkeiden tuotepakkauksissa, kirjoissa sekä laskuissa. Kirjallisuudessa viivakoodit 

määritellään tunnisteiksi, joiden toiminta perustuu informaation visuaaliseen esittämiseen 

erilaisten symbolien avulla, jotka ovat koneellisesti luettavassa muodossa (Lahiri 2005). 

Tällöin viivakoodien tietosisältö voidaan lukea optisella viivakoodinlukijalla tai 

prosessoida valokuvasta tai muusta visuaalisesta informaatiosta. Erilaisia 

viivakoodityyppejä ja symbologioita on kehitetty paljon - hyvä johdanto löytyy Taltechin 

(2010) WWW-sivuilta. Viivakoodit voidaan jakaa kahteen kategoriaan käytettyjen 

symbolien perusteella: 1D- sekä 2D-viivakoodeihin.  

 

3.2.1 1D-viivakoodit 

1D-viivakoodeissa informaatio esitetään eripaksuisten, yleensä pystysuorien viivojen 

avulla, jotka erotetaan toisistaan vaihtelevan levyisillä tyhjillä väleillä (Lahiri 2005). Viivat 

ja niitä ympäröivät välit muodostavat elementtejä, joiden erilaiset kombinaatiot vastaavat 

tiettyä merkkiä. Tällöin viivojen paksuudet sekä etäisyydet toisistaan käytännössä 

määrittelevät viivakoodin sisältämän informaation. Erilaisia 1D-viivakoodityyppejä on 

kehitetty paljon eri käyttötarkoituksiin: UPC (Universal Product Code), EAN-13 

(European Article Numbering), EAN-8, Code 39 ja Code 128. Kuvassa 6 on esitetty 

kansainvälisessä vähittäiskaupassa yleisesti käytetty EAN-13-viivakoodi, joka sisältää 

nimensä mukaisesti 13 numeroa. Ensimmäiset kaksi merkkiä on varattu maatunnisteelle ja 

sitä seuraavat viisi identifioivat valmistavan yrityksen. Tätä seuraavat viisi merkkiä 

yksilöivät varsinaisen tuotteen ja viivakoodin viimeinen merkki on varattu 

virheentarkistukselle (Taltech 2010). Mikään ei kuitenkaan estä käyttämästä 
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sovelluskohtaista merkintätapaa 1D-viivakoodien yhteydessä, jolloin kaikki viivakoodin 

merkit käytettävissä halutulla tavalla. 

 

 

Kuva 6: EAN-13 viivakoodi 

 

1D-viivakoodeja käytetään yleisesti elintarvikkeiden tuotepakkauksissa sekä kirjoissa, 

jolloin viivakoodin sisään tallennetaan kirjan ISBN (International Standard Book Number) 

tai ISSN (International Standard Serial Number) numero. Kato et al. (2005) mukaan 1D-

viivakoodien tiedontallennuskapasiteetti on rajoittunut ja tästä johtuen ne sisältävätkin 

yleensä vain tuotteen identifioivan tuotenumeron tai muun vastaavan merkkijonon. Tämä 

voidaan lukea tarkoitukseen soveltuvalla lukijalaitteella, esimerkiksi laser- tai CCD-

lukijalla (Charge-Coupled Device), ja lähettää sitten ulkoisen tietojärjestelmän 

käsiteltäväksi. Yleensä 1D-viivakoodin sisältämä informaatio on kirjoitettu myös 

sanallisesti viivakoodisymbolien alapuolelle, jolloin sitä voidaan hyödyntää ilman 

lukijalaitetta tai mikäli viivakoodi on vahingoittunut esimerkiksi lian, kosteuden tai 

repeämän takia.  

 

3.2.2 2D-viivakoodit 

2D-viivakoodeissa symbolit eli solut muodostuvat pisteistä, neliöistä, ympyröistä tai 

muista geometrisista kuvioista sekä niitä ympäröivistä tyhjistä alueista (Lahiri 2005). Kato 

et al. (2005) mukaan 2D-viivakoodien ensisijainen suunnitteluperiaate oli tarjota suurempi 

tallennuskapasiteetti 1D-viivakoodeihin verrattuna. Tämä mahdollistaa 1D-viivakoodeista 

poikkeavia käyttöskenaarioita, sillä esimerkiksi tuotteen ja valmistajan tiedot voidaan 

tallentaa tarvittaessa myös suoraan viivakoodin sisään. Tällöin yhteyttä ulkoiseen 

tietojärjestelmään ei tarvita esimerkiksi tuotteen hintatietojen hakemista varten. Kato et al. 

(2005) lisäävät, että 2D-viivakoodeissa on myös korkeampi tiedontallennustiheys kuin 1D-

viivakoodeissa. Sama tavumäärä voidaan tallentaa pienempään tilaan, jolloin itse 

tunnisteen fyysistä kokoa voidaan kasvattaa. Tällöin 2D-symbologian käyttämien 

datasolujen fyysinen koko kasvaa verrattuna 1D-viivakoodien palkkien leveyteen, mikä 
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tekee viivakoodin lukemisesta helpompaa myös heikomman resoluution ja optiikan 

lukulaitteilla.  

 

Korkeampi tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös kehittyneempien 

virheenkorjausalgoritmien ja tarkistussummien hyödyntämisen, jolloin 2D-viivakoodit 

eivät ole niin alttiita ympäristön ja sääolojen aiheuttamille vaurioille kuin 1D-viivakoodit 

(Kato et al. 2005). Erilaisia 2D-viivakoodityyppejä on kehitetty lukuisia, joista 

mainittakoon Data Matrix, QR Code, VSCode, Shotcode, Vericode ja Visualcode. Koska 

kehitettävässä seurantajärjestelmässä ensisijaisena käyttöympäristönä on kannettava 

mobiililaite, on selvitettävä mobiiliympäristöön sopiva 2D-symbologia. Kato et al (2005), 

Semacode (2007) ja Falas et al (2007) johtopäätösten mukaisesti datamatriisi valittiin 

jatkokäsittelyä varten. 

 

Datamatriisi on yksi käytetyimmistä ja tunnetuimmista 2D-viivakoodityypeistä, jota 

käytetään paljon mm. auto- ja elektroniikkateollisuudessa sekä lääketeollisuuden tuotteissa 

(IET 2005). Falas et al. (2007) mukaan tämä johtuu osittain siitä, että datamatriisin 

symbologia on julkisesti käytettävissä eikä vaadi erityistä lisenssiä tai 

tekijänoikeusmaksuja. Kuvassa 7 on esitetty merkkijono ”12345678910” koodattuna 2D-

datamatriisin sisään ja Internetistä löytyy paljon työkaluja näiden generoimiseen (Kaywa 

2010; Id Automation 2009). 

 

 

Kuva 7: 2D-datamatriisi merkkijonosta ”12345678910” 

 

Falas et al. (2007) mukaan datamatriisin sisään voidaan tallentaa paljon tietoa pienelle 

pinta-alalle. Symbologia mahdollistaa kaikkien 8-bittisten ASCII merkkien 

hyödyntämisen, jolloin viivakoodin sisään voidaan tallentaa myös pieni valokuva tai muu 

binääritiedosto. Kato et al (2007) mukaan datamatriisin maksimi tallennuskapasiteetti on 

suoraan verrannollinen käytettyyn merkistöön sekä itse tunnisteen kokoon. Suurimpaan 
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144x144 pikselin kokoiseen datamatriisin voidaan tallentaa 3116 numeerista merkkiä, 

2334 alphanumeerista merkkiä tai 1556 8-bittistä ASCII merkkiä.  

 

Kattavan ja joustavan merkistön sekä suuren tallennuskapasiteetin lisäksi datamatriisin 

eduiksi luokitellaan suuntautumisesta riippumaton lukuprosessi (IET 2005). Tällöin 

lukulaitetta ei tarvitse asetella tiettyyn suuntaan viivakoodiin nähden, vaan se voidaan 

lukea missä asennossa tahansa. Kato et al (2007) lisäävät, että datamatriisi hyödyntää 

ylimääräiset tavut tallennuskapasiteetissa tarjoamalla tehokkaan Reed Solomon 

virheenkorjauksen ECC200 (Error Correcting Code) virheenkorjaustasolla, jolloin 

tunnisteen tietosisältö on luettavissa, vaikka huomattava osa viivakoodista olisi 

vaurioitunut esimerkiksi kosteuden tai lian vaikutuksesta. Reed Solomon algoritmi on 

yleisesti käytetty myös muissa tiedontallennusformaateissa kuten kiintolevyissä, CD-, 

DVD- ja Blu-ray-levyissä sekä tietoliikenneverkoissa. 

 

3.2.3 Viivakoodin lukeminen matkapuhelimella 

Mobiililaitteet ja matkapuhelimet ovat kehittyneet paljon viime vuosina ja varsinkin 

kamera löytyy jo vakiovarusteena monesta mallista. Vuonna 2004 kaksi kolmasosaa 

valmistetuista matkapuhelimista olivat kamerapuhelimia ja niiden menekki yhdeksän 

ensimmäisen kuukauden aikana oli 56 % kaikista myydyistä malleista (CommsDesign 

2004). Gartnerin (2006) arvioiden mukaan kuluvana vuonna 2010 myytävistä 

matkapuhelimista jopa 81 % on varustettu sisäänrakennetulla kameralla. 

Kamerapuhelimien yleistyminen on mahdollistanut monia mielenkiintoisia sovelluksia. 

Kehitettävän seurantajärjestelmän kannalta mielenkiintoisin sovelluskohde on 

viivakoodien lukeminen sisäänrakennettua kameraa hyödyntämällä, jolloin tarvetta 

ulkoiselle, esimerkiksi Bluetooth-yhteyden avulla kytketylle, lisälaitteelle ei ole. 

Tutkimusta aiheesta on tehty viime vuosien aikana paljon (Chai et al. 2005; Falas et al. 

2007; Kato et al. 2005; Ohbuchi et al. 2004; Pöyhönen 2009; Semacode 2007; Wang et al. 

2005; Wachenfeld et al. 2008). 

 

Wang et al. (2005) tutkivat 1D-viivakoodien lukemista matkapuhelimen kameralla. Heidän 

mukaansa 1D-viivakoodien lukemisen ongelmana on, että ne vaativat lukijalaitteelta 

korkeaa resoluutiota sekä hyvät optiset ominaisuudet. Tällä viitataan perinteisiin 
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viivakoodien tulkintamenetelmiin, jotka hyödyntävät toisen asteen derivaattoja, huippujen 

sijainteja, valikoivaa otantaa sekä EM algoritmia. Artikkelissa esitellään menetelmä, joka 

perustuu viivakoodien tulkintaan niiden tilastollisten ominaisuuksien perusteella 

perinteisten tekniikoiden tueksi. Testit suoritettiin EAN-13 viivakoodeilla sekä Nokia 3650 

matkapuhelimella, jolloin kaikkiaan 250 kaikista 292 viivakoodista kyettiin tunnistamaan 

onnistuneesti. 

 

Vastaavia tuloksia esittävät Wachenfeld et al. (2008), jotka mittasivat EAN-13 

viivakoodien tunnistustarkkuutta Nokia N95 matkapuhelimella. Ensimmäisessä vaiheessa 

matkapuhelinta käytettiin ainoastaan valokuvien ottamiseen, jonka jälkeen viivakoodikuvat 

tallennettiin tietokantaan ja analysoitiin Matlab-ohjelmalla. Valokuvia tallennettiin noin 

1000 kappaletta eri resoluutioilla, jolloin kuvatarkkuuden vaikutusta kyettiin arvioimaan. 

Tulosten perusteella korkeimmalla tarkkuudella (2592 x 1944 px) kuvatuista valokuvista 

99.2 % kyettiin tunnistamaan. Vastaavasti heikoimmalla 640 x 480 pikselin tarkkuudella 

otetuista EAN-13 valokuvista ainoastaan 90.5 % tunnistettiin onnistuneesti. Ero on 

huomattava, jolloin 1D-viivakoodien yhteydessä kannattaa käyttää korkeinta mahdollista 

resoluutiota. Näiden välimaastoon sijoittuu 1024 x 768 resoluution valokuvat, jotka 

tunnistettiin 93.7 % tarkkuudella. Toisessa vaiheessa EAN-13 viivakoodeja tunnistettiin 

suoraan N95-matkapuhelimella, jolloin 150 viivakoodista kaikki onnistuttiin tunnistamaan 

1024 x 768 pikselin kuvatarkkuudella. 

 

Wang et al. (2005) mukaan kamerapuhelimien optiikka on suunniteltu siten, että kuvia 

harvoin otetaan alle 50 senttimetrin etäisyydeltä.  1D-viivakoodeja luettaessa kameralla on 

kuitenkin kuvattava niin läheltä, että symbolit sekä palkkien leveydet ovat selvästi 

erottuvia sekä mitattavissa. Tällöin heikompien kamerapuhelimen optiset rajoitukset 

tulevat helposti vastaan. Tätä on havainnollistettu kuvassa 8, jossa vertailtiin 1D-

viivakoodia sekä 2D-datamatriisia kahdella eri päätelaitteella. Vasemmanpuoleinen kuva 

on otettu Nokia N80-puhelimella, jossa on kolmen megapikselin kamera sekä yleisesti 

heikompi optiikka. Oikeanpuoleinen kuva on otettu Nokia N82-puhelimella, joka on 

varustettu viiden megapikselin kameralla sekä laadukkaammalla optiikalla ja 

automaattitarkennuksella. Molemmissa käytettiin parhainta mahdollista kuvanlaatua ja 

kuvat otettiin 15 senttimetrin päästä tavallisessa toimistovalaistuksessa. Viivakoodien 

sisään tallennettiin sama merkkijono ”4796001100011”, jolloin 1D-viivakoodin fyysinen 
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koko on 47 x 40 mm ja 2D-datamatriisin 35 x 35 mm. Heikomman resoluution ja optiikan 

N80-puhelimessa ei ole automaattitarkennusta, joka käy kuvasta selkeästi ilmi. Osa 1D-

viivakoodien palkeista on sumeita ja siten heikosti tunnistettavissa. Korkeamman 

resoluution ja paremman optiikan N82-puhelimella otettu kuva on huomattavasti tarkempi 

ja jopa 1D-viivakoodien palkit erottuvat selkeämmin. 

 

  

Kuva 8: 1D-viivakoodin ja 2D-datamatriisin vertailu kahdella eri kamerapuhelimella 

 

Kuvasta 8 käy myös hyvin ilmi tallennustiheyden merkitys vertailtaessa 1D- ja 2D-

viivakoodeja keskenään. 2D-viivakoodissa sama tavumäärä voidaan tallentaa pienempään 

tilaan, jolloin tunnisteen datasolujen fyysistä kokoa voidaan kasvattaa viivakoodin pinta-

alaan nähden sekä 1D-viivakoodin palkkien leveyteen verrattuna. 2D-viivakoodin 

fyysisesti suuremmat datasolut tekevät viivakoodin lukemisesta helpompaa myös 

heikomman resoluution ja optiikan lukulaitteilla. Kuvan 8 tapauksessa 2D-viivakoodi on 

jopa fyysisesti pienempi kuin 1D-viivakoodi, mutta helposti luettavissa molemmilla 

laitteilla. 1D-viivakoodia voidaan tietysti pienentää pystysuunnassa, mutta mikäli 

tunnistetta pienennetään vaakasuunnassa, niin kuva sumenee entisestään. Lisäksi 1D-

viivakoodien vahingoittuminen yleensä estää koko lukuprosessin, koska symbologia ei 

sisällä lainkaan virheenkorjausta. 2D-viivakoodien tapauksessa symbolien 

vahingoittuminen ei ole niin suuri ongelma kehittyneiden virheenkorjausalgoritmien 

ansioista.  

  

Vartiainen et al. (2008) suorittivat käytännön mittauksia datamatriisin lukemisesta 

matkapuhelimen kameralla erilaisissa olosuhteissa. Valitun datamatriisin fyysinen koko oli 

20 x 20 mm (12 x 12 px). Osa viivakoodeista kasteltiin vedellä, jolloin kosteuden 

vaikutusta lukuprosessiin ja lukuetäisyyteen voitiin arvioida. Lisäksi osa viivakoodeista 
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asetettiin muovitaskuun, jolloin väliaineen ja heijastusten vaikutusta kyettiin 

tarkastelemaan. Mittaukset suoritettiin sekä normaalissa että himmeässä valaistuksessa 

Nokia N70 matkapuhelimella siten, että päätelaitetta liikutettiin kohti tunnistetta kunnes 

lukutapahtuma havaittiin. Mittausten tulokset on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3: Käytännön lukuetäisyyksiä 2D-datamatriisin lukemisesta matkapuhelimen kameralla 

 Kuiva Kostea Muovin takana 

Normaali valaistus 23 cm 19 cm 22,5 cm 

Himmeä valaistus 18 cm 13 cm 18 cm 

 

Kuten taulukosta 3 on nähtävissä, niin valaistus vaikuttaa käytännön lukuetäisyyteen. 

Mikäli 2D-viivakoodeja hyödynnetään rakennustyömaalla tai elementtitehtaalla tulee 

huolehtia riittävästä valaistuksesta, jotta lukuprosessi sujuu mahdollisimman joustavasti. 

Matkapuhelimen kameran salamaa voidaan tarvittaessa hyödyntää. Lisäksi 2D-viivakoodit 

kannattaa asettaa muovitaskuun, sillä taulukon 3 perusteella kosteiden 2D-viivakoodien 

lukuetäisyys on alhaisempi kuin muovin takana olevien tunnisteiden. 
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4 SEURANTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

 

Aikaisemmissa luvuissa esitetyn teoriakatsauksen ja nykytilan kartoituksen jälkeen 

diplomityössä lähdettiin suunnittelemaan MobiTrace-seurantajärjestelmää, jonka avulla 

rakennusprojektin yksittäisiä komponentteja, esimerkiksi betoni- tai teräselementtejä, 

voidaan seurata reaaliajassa mobiilisovelluksella suoritettavien tilakuittausten sekä 

virheraporttien muodossa. Tavoitteena on myös synkronoida mobiililaitteella kerätyt 

seurantatiedot rakennuksen tietomalliin, jolloin voidaan säilyttää rakennuskomponenttien 

jäljitettävyys sekä visualisoida rakennusprojektin edistyminen. Tällöin virtuaalinen 3D-

malli linkittyy reaalimaailman fyysisiin rakennuselementteihin ja niiden toteutuneisiin 

asennus- ja seurantatietoihin. Tässä luvussa esitellään järjestelmän suunnitteluprosessi, 

teknologiavalinnat, fyysinen arkkitehtuuri, kehitettävien sovellusten käyttötapaukset sekä 

tiedonsiirtomenetelmät. Tavoitteiden lisäksi suunnitteluvalinnoissa kiinnitetään erityistä 

huomiota sekä mobiiliympäristön että rakennusteollisuuden asettamiin rajoitteisiin ja 

vaatimuksiin. 

 

4.1 Päätelaitteen valinta ja kohdeympäristö 

 

Luvussa 2 esitettyjen tutkimusten perusteella matkapuhelin valittiin seurantajärjestelmän 

mobiilipäätelaitteeksi, koska niiden toiminta on tuttua rakennusteollisuuden työntekijöille. 

Tämä alentaa seurantajärjestelmän käyttöönottokynnystä sekä helpottaa sovelluksen 

lisäämistä päivittäisten työrutiinien joukkoon. Käyttöjärjestelmäksi sekä sovellusalustaksi 

valittiin Symbian S60 3rd edition, jota hyödyntävät matkapuhelimet edustavat perinteistä, 

ei kosketusnäytöllistä, älypuhelinmallistoa. Kuvassa 9 on esitetty seurantajärjestelmän 

toteutuksen ja testauksen aikana käytössä olleet Nokia N80 sekä N82, joista varsinkin N82 

soveltuu metallikuorien sekä laadukkaan kameran ansiosta rakennusteollisuuden haastaviin 

ympäristöihin. 
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Kuva 9: Vasemmalla Nokia N80 ja oikealla N82 

 

Langattomista tiedonsiirtoverkoista matkapuhelinverkkojen toiminnallisuus on sopivin 

seurantajärjestelmän tarpeisiin, koska ne tarjoavat hyvän kuuluvuusalueen ja 

verkkoinfrastruktuuri on jo valmiiksi rakennettu teleoperaattorien toimesta. Vaihtoehtona 

olisi käyttää esimerkiksi langattomia lähiverkkoja, mutta kokonaisen rakennustyömaan 

kattaminen erillisillä WLAN-tukiasemilla voi olla haasteellista.  Alustavien suunnitelmien 

mukaan lähetettävät viestit ovat verrattain pieniä, jolloin 3G-verkon sekä 2G-verkossa 

toimivan GPRS-tiedonsiirtopalvelun tiedonsiirtonopeudet riittävät hyvin 

seurantajärjestelmän tarpeisiin. Esimerkiksi rakennuselementin tunnistusta varten 

matkapuhelinsovelluksen on vähintään lähetettävä viestityypin identifioiva tunnus sekä 

elementtitunnisteen sisältämät tiedot. Tällöin tarvetta korkealle tiedonsiirtonopeudelle ei 

ole. Haasteita aiheutuu kuitenkin suurempia binääritiedostoja sekä virheraportteja 

lähetettäessä, jolloin varsinkin GPRS-verkon tiedonsiirtonopeus saattaa tuntua hitaalta 

nykystandardien mukaan. Optimitilanteessa sovellus tunnistaa läheisyydessä olevat 

tiedonsiirtoverkot ja valitsee parhaimman mahdollisen tiedonsiirtoa varten. Tässä 

diplomityössä hyödynnetään kuitenkin vain matkapuhelinverkkojen tiedonsiirtopalveluja. 

 

4.2 Rakennuselementtien tunnistaminen 

 

Rakennuselementtien tai muiden komponenttien tunnistaminen yksilöllisesti sekä 

linkittäminen järjestelmän tietoihin on yksi kehitettävän järjestelmän perusedellytyksistä. 

Rakennuselementit on perinteisesti tunnistettu manuaalisesti, kiinnittämällä päällystetty 

tunnistelappu itse fyysiseen elementtiin (Vilkko et al. 2007). Tunnistelappu voi sisältää 
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elementtitunnuksen lisäksi myös yksityiskohtaisempia tietoja, kuten painon sekä elementin 

mitatut ja suunnitellut dimensiot. Manuaalinen tunnistusprosessi on kuitenkin hidas ja 

mikäli tunnistetiedot on syötettävä käsin sovellukseen, niin näppäilyvirheet ovat yleisiä. 

Esimerkki tunnistelapusta on esitetty seuraavassa kuvassa 10. 

 

 

Kuva 10: Elementin tunnuslappu (Vilkko et al. 2007) 

 

Tunnistekorttiin kirjataan yleensä vain elementtiryhmän tunnus, jolloin 

rakennuselementtien tunnistaminen yksilötasolla ei ole mahdollista. Mikä tahansa, samaan 

ryhmään kuuluva, elementti voidaan rakennusprojektin aikana korvata identtisellä 

vastakappaleella. Manuaalisesti prosessoitavan tunnistekortin haittoja ovat myös 

mahdollinen kortin irtoaminen, jolloin tunnistetiedot menetetään. Lisäksi tunnistekortti 

irrotetaan viimeistään asennusvaiheessa, eikä tunnistaminen tämän jälkeen ole enää 

mahdollista. 

 

4.2.1 RFID-tunnistuksen hyödyt ja haitat 

Sekä RFID-järjestelmät että viivakoodeihin perustuvat järjestelmät on kehitetty tarjoamaan 

tietoa tuotteista tai henkilöistä. Kun tunniste on koneellisesti luettavassa muodossa, niin 

tämä nopeuttaa itse tunnistusprosessia manuaaliseen tunnistukseen verrattuna sekä 

pienentää näppäilyvirheestä aiheutuvaa virhemarginaalia. RFID-tunnisteisiin perustuvat 

järjestelmät edustavat uudempaa teknologiaa ja tarjoavat lukuisia etuja perinteisiin 

viivakoodeihin nähden (Lahiri 2005): 
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 RFID-lukija ei vaadi näköyhteyttä tunnisteeseen. 

 Tiettyjen RFID-tunnisteiden sisältö voidaan kirjoittaa uudelleen. 

 Pitkät teoreettiset lukuetäisyydet. 

 RFID-tunnisteen sisään voidaan tallentaa enemmän tietoa. 

 RFID-tunnisteet ovat yleisesti ottaen kestävämpiä ympäristön ja olosuhteiden 

vaikutukselle. 

 

Lisäksi RFID-tunniste ei ole visuaalinen haitta betonielementin sisään valettuna, jolloin 

rakennuselementtien tunnistaminen on mahdollista myös asennuksen jälkeen. Luvussa 3 

esitettyjen aikaisempien tutkimusten perusteella käytännön lukuetäisyydet betoniin 

upotetuilla, passiivisilla HF-luokan RFID-tunnisteilla jäävät kuitenkin teoreettisten arvojen 

alapuolelle. Kun tämä yhdistetään siihen, että tunniste ei ole visuaalisesti näkyvillä, niin 

rakennuselementtien tunnistaminen voi olla haastavaa ja hidasta (Kallonen 2006). 

Joustavan ja nopean tunnistusprosessin edellytyksenä on, että RFID-tunnisteen fyysinen 

sijainti betonielementin sisässä on tiedossa etukäteen. Kyseinen ongelma voidaan kiertää 

käyttämällä tarratyyppisiä RFID-tunnisteita, mutta tällöin tunniste on viivakoodien tapaan 

irrotettava.  

 

Hämäläinen et al. (2008) mukaan valettujen RFID-tunnisteiden hyödyntäminen 

rakennuselementtiteollisuudessa vaatii huolellista yhteistyötä rakennusprojektin osapuolten 

välillä sekä yhtiön sisäisten sääntöjen luomista ja niiden noudattamista. Toiminnallisuuden 

takaamiseksi tunnistusprosessi tulee ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa - 

RFID-tunnisteiden paikat tulee suunnitella huolellisesti, jolloin toiset elementit tai 

rakennuskomponentit eivät häiritse tai jopa estä lukuprosessia. Tätä on havainnollistettu 

kuvassa 11, jossa on esitetty kaksi asennettua elementtiä. Toisen elementin sisään on 

valettu kolme RFID-tunnistetta, mutta vain yksi niistä on luettavissa. Kaksi muuta RFID-

tunnistetta eivät ole luettavissa, koska ne ovat joko valettu elementin väärälle puolelle, ja 

ovat siten liian syvällä betonin sisässä, tai upotettu kohtaan, jossa toinen rakennuselementti 

estää lukuprosessin. 
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Kuva 11: RFID-tunnisteiden paikat betonielementin sisässä (Hämäläinen et al. 2008) 

 

Tunnisteiden paikkojen tarkka suunnittelu voi vaatia ylimääräisiä resursseja ja ongelmana 

on, että pelkän elementtipiirustuksen perusteella ei välttämättä pysty päättelemään mihin 

paikkaan ja asentoon elementti lopullisesti asettuu. Tämä johtuu siitä, että identtisiä 

elementtejä ei nykykäytäntöjen mukaan käsitellä yksilöllisesti, vaan se voidaan korvata 

millä tahansa vastaavanlaisella elementillä. Käyttämällä tehokkaampia lukulaitteita sekä 

UHF-luokan RFID-tunnisteita, voidaan kasvattaa tunnistusprosessin lukuetäisyyttä (Ergen 

2007). Tällöin tunnisteen fyysistä sijaintia betonielementin sisässä ei välttämättä tarvitse 

tietää etukäteen. Ongelmia aiheutuu kuitenkin toistuvista lukuoperaatioista, jolloin RFID-

lukija tunnistaa kaikki läheisyydessä olevat rakennuselementit tietyltä säteeltä. Tällöin 

kohteiden yksilöllinen tunnistaminen on hankalaa ja käyttäjän tulisi valita haluamansa 

elementti esimerkiksi sovelluksen ponnahdusikkunasta. Tämä voi olla haasteellista 

varsinkin silloin, kun RFID-tunnisteen sisään on tallennettu mielivaltainen, 

rakennuselementin identifioiva, merkkijono, esimerkiksi " E004010000B51306". 

 

4.2.2 Viivakooditunnistuksen edut ja haitat 

Viivakoodeilla on pitkät perinteet tunnistusmenetelmänä ja Lahirin (2005) mukaan ne 

ovatkin yksi maailman käytetyimmistä teknologioista. Tämän lisäksi viivakoodit omaavat 

myös käytännön etuja RFID-tekniikoihin verrattuna. Viivakoodijärjestelmien tunnisteet 

sekä lukulaitteet ovat huomattavasti edullisempia kuin RFID-järjestelmien - halvimmillaan 

viivakoodijärjestelmät aiheuttavat vain tulostuskustannuksia laitehankintojen jälkeen 

(Lahiri 2005). Lisäksi materiaalivalinnat tuotteissa tai niiden pakkauksissa eivät häiritse 

viivakoodien toimintaa. Vastakohtana RFID-järjestelmät, ja varsinkin UHF-luokan 
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tunnisteet, kärsivät metallin tai metallipinnoitteiden aiheuttamista ongelmista (Kallonen et 

al. 2007). Lahirin (2005) mukaan muita viivakoodijärjestelmien etuja ovat lukutarkkuus 

sekä kansainvälisistä rajoituksista vapaa toiminta. 

 

Seurantajärjestelmän kannalta mielenkiintoisinta on kuitenkin 2D-viivakoodien lukeminen 

matkapuhelimen kameralla, jolloin tarvetta ulkoiselle lukijalaitteelle ei ole. RFID-

tekniikoita integroivia matkapuhelimia on huomattavasti vähemmän, jolloin mahdollinen 

laitekanta supistuisi huomattavasti. Vaihtoehtona olisi tietysti kantaa ulkoista, esimerkiksi 

Bluetooth-yhteyden avulla toimivaa, RFID-lukijaa, mutta ylimääräiset lisälaitteet 

heikentävät sovelluksen käytettävyyttä. Toinen tärkeä valintakriteeri, jonka perusteella 2D-

viivakoodit valittiin seurantajärjestelmän käyttöön, on 2D-viivakoodien yksinkertainen 

linkittäminen fyysiseen rakennuselementtiin. Yksinkertaisimmillaan 2D-viivakoodi 

voidaan joko liimata elementin kylkeen tai tulostaa rakennuselementin tunnuslappuun. 2D-

viivakoodien käyttäminen rakennuselementtien tunnistukseen on joustavaa, koska 

tunnisteen sisältö voidaan määritellä dynaamisesti tulostusvaiheessa. Vastaavan 

joustavuuden saavuttamiseksi RFID-tunnisteiden tapauksessa tulisi käyttää tunnisteita, 

jotka mahdollistavat tiedon uudelleenkirjoittamisen. Halvimmat RFID-tunnisteet sisältävät 

kuitenkin vain ennalta ohjelmoidun sarjanumeron, jota ei voida muokata jälkikäteen 

(Kallonen 2006). Tällöin RFID-tunnisteen sisältö ja ennalta määritellyt merkkijonot tulee 

linkittää jälkikäteen tietokannassa olevaan tietoon ja elementtitunnuksiin esimerkiksi 

WWW-työkalun avulla. 

 

Esimerkki 2D-datamatriisin sisältävästä elementin tunnuslapusta on esitetty kuvassa 12, 

jossa viivakoodin sisään on tallennettu rakennuselementin yksilöivä merkkijono 

”200.61236.150”. Viivakoodin ensimmäinen osa yksilöi rakennuselementin valmistavan 

tehtaan, seuraava tilauksen ja viimeinen yksilön. Lisäksi tunnuslappuun on kirjattu 

yksityiskohtaisia elementtitietoja, kuten pituus, paino, kuorma, elementtitunnus, 

varastotunnus sekä valupäivämäärä. 
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Kuva 12: Rakennuselementin tunnuslappu 2D-viivakoodilla 

 

2D-viivakoodien hyödyntäminen elementtien tunnuslapuissa asettaa kuitenkin omat 

haasteensa järjestelmän toiminnalle. Elementtien tunnuslaput voivat irrota, jolloin 

tunnistetiedot menetetään. Lisäksi rakennustyömaan olosuhteet, kuten kosteus ja pöly, 

voivat vaurioittaa tunnistetietoja, jolloin rakennuselementtien tunnistaminen ei onnistu. 

Matkapuhelimen kameran optiikka sekä erottelutarkkuus asettavat myös rajoitteet itse 2D-

viivakoodin fyysiselle koolle. 2D-viivakoodit tulee tulostaa riittävän suurina, jolloin niiden 

lukeminen onnistuu helposti ilman ylimääräistä tarkennusta tai kameran kohdistamista. 

Lisäksi tulee huolehtia riittävästä valaistuksesta, sillä 2D-viivakoodien lukeminen 

pimeässä ei onnistu ilman tehokasta salaman hyödyntämistä.  

 

4.3 Seurantajärjestelmän rakenne 

 

Suunniteltu MobiTrace-seurantajärjestelmä on esitetty kuvassa 13 ja koostuu kolmesta 

pääkomponentista:  

 

1. Symbian S60-alustan matkapuhelinsovelluksesta. 

2. Palvelinohjelmistosta. 

3. Rajapintasovelluksesta rakennuksen Tekla Structures tietomalliin. 

 

Matkapuhelinsovellus on rakennustyöntekijän liityntä ja osuus seurantajärjestelmän 

käyttämisessä, sillä matkapuhelinta hyödynnetään seurantatietojen tuottamiseen sekä 

tiedon hakemiseen rakennuselementin toimitusketjun eri vaiheissa. Kehitettävällä 
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matkapuhelinsovelluksella henkilöt, projektit ja rakennuselementit tunnistetaan 

matkapuhelimen kameralla luettavan 2D-datamatriisi viivakoodin avulla. Tunnistuksen 

jälkeen matkapuhelinsovelluksella tuotetaan seurantatietoa, joka voi olla yksinkertainen 

rakennuselementin tilakuittaus tai virheraportti. Seurantajärjestelmän ytimen muodostaa 

palvelintietokone, johon on asennettu tarkoitukseen sopiva tietokantajärjestelmä sekä 

WWW-palvelinohjelmisto. Tietokanta sisältää tiedot järjestelmään tallennetuista 

projekteista, henkilöistä, rakennuselementeistä sekä näiden tilakuittauksista ja 

virheraporteista. Tällöin palvelin toimii koko järjestelmän keskitettynä yhdyspisteenä. 

Palvelimen asetukset on määriteltävä niin, että se näkyy julkisessa verkossa ja hyväksyy 

yhteydenottopyynnöt järjestelmän käyttämiin portteihin. Palvelintietokoneelle rakennetaan 

myös WWW-sivut, joiden avulla voidaan seurata projektin edistymistä tavallisen WWW-

selaimen avulla. 

 

Palvelin

Tiedon tallennus

Tiedon hakeminen

Tietokanta

BIM-ohjelmisto (Tekla Structures)
Rakennuksen 3D-malli

Rajapintaohjelmisto
Tekla Structures 3D-malliin

Seurantatiedot

Elementtitiedot

Synkronointi

Kirjautuminen

Projektikohtaiset WWW-sivut

Vastaus
viestit

Seurantatiedon
tuottaminen

Tiedon
hakeminen

Matkapuhelinsovellus

Rakennuselementti

Tunnistus

Tietojen selaus

 

Kuva 13: Seurantajärjestelmän pääkomponentit 
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Järjestelmän kolmas komponentti on rajapintasovellus projektin käyttämään Tekla 

Structures BIM-ohjelmistoon ja rakennuksen tietomalliin. Sovelluksen avulla voidaan 

synkronoida rakennuksen tietomallin sisältämä tieto sekä palvelimen tieto keskenään. 

Tämä tarkoittaa uusien projektien luomista ja elementtitietojen viemistä 3D-mallista 

palvelimelle sekä seurantatietojen päivittämistä palvelimelta malliin. Yksittäisten 

rakennuskomponenttien edistymistä toimitusketjussa voidaan seurata suoraan 

suunnitteluohjelmassa, jolloin projektin edistyminen voidaan esittää visuaalisesti 3D-

tietomallin avulla. Rajapintasovellus toimii asiakasohjelman roolissa, jolloin synkronointi 

ei tapahdu automaattisesti, vaan käyttäjän syötteestä. Tämä voidaan toteuttaa myös 

ajastetusti, jolloin rajapintasovellus hakee ja päivittää uusimmat seurantatiedot halutuin 

väliajoin. 

 

2D-viivakoodin sisään tallennettava tieto voidaan määrittää automaattisesti palvelimelle 

vietävien elementtitietojen perusteella, jolloin eri järjestelmien käyttämät 

rakennuselementtien ID:t linkittyvät yhteen. Tällöin tarvetta erilliselle WWW-työkalulle ei 

ole. Vaatimuksena on kuitenkin sopia yleinen käytäntö elementtejä valmistavan tehtaan 

kanssa, jotka tulostavat ja kiinnittävät elementtien tunnuslaput. 2D-viivakoodin sisältämän 

tiedon tulee vastata merkilleen tietokannassa olevaa tunnistetietoa. Formaattina voidaan 

hyödyntää aikaisemmin kuvassa 12 esitettyä tehdastunnuksen, tilausnumeron sekä 

elementtitunnuksen yhdistelmää pisteellä eroteltuna.  

 

4.4 Rakennuselementtien seurantaprosessi 

 

Kehitettävän seurantajärjestelmän avulla rakennusprojektin yksittäisiä komponentteja, 

esimerkiksi betonielementtejä, voidaan seurata mobiililaitteella suoritettavien 

tilakuittausten muodossa. Tästä johtuen onkin tarpeen määrittää varsinaiset tilat, joita 

mobiililaitteella tullaan kuittaamaan yksittäisen rakennusprojektin aikana. Yleisesti ottaen 

rakennuksen elinkaari, joka on esitetty kuvassa 14, alkaa asiakkaan tarpeista, joka johtaa 

tarjouskilpailun jälkeen rakennuksen suunnitteluun. Rakennuselementit valmistetaan 

suunnitelmien pohjalta ja kuljetetaan rakennustyömaalle niiden asentamista varten. 

Asennustyön ja projektin lopputuloksena on valmis rakennus, jota huolletaan ja korjataan 

sopimuksen mukaisesti, kunnes se puretaan ja tilalle rakennetaan uusi rakennus. 
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Asiakkaan 
tarve

Suunnittelu Elementtien 
valmistus ja 
varastointi

Kuljetukset Elementtien 
asennus

Valmis rakennus Huolto & 
korjaukset

 

Kuva 14: Rakennuksen elinkaari 

 

Rakennusprojektin seurannan kannalta mielenkiintoisimmat rakennuselementtien tilat 

sijoittuvat kuvassa 14 kehystetylle alueelle. Tilakuittausten on tarkoitus olla yleispäteviä ja 

siten soveltua mahdollisimman monelle elementtityypille. Tästä johtuen liian tarkka, vain 

tietyn tyyppisille rakennuselementeille soveltuva, tilojen mallintaminen ei ole järkevää. 

Seuraavat rakennuselementtien yleispätevät tilat tallennettiin järjestelmän tietokantaan: 

 

 Suunniteltu 

 Valmistuksessa 

 Valmis 

 Varastossa 

 Kuljetuksessa 

 Rakennustyömaalla 

 Asennettu 

 

Vaikka tilakuittauksilla onkin tietty sekvenssi, niin ei ole järkevää sovellustasolla estää 

tiettyjen tilojen ohittamista. Kyseinen tilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että elementti on 

ahtaassa paikassa, jolloin elementin tunnistetta ei päästä lukemaan, tai matkapuhelimesta 

on akku loppu. Lisäksi kokematon käyttäjä voi vahingossa kuitata elementin kuljetukseen, 

vaikka tarkoituksena oli suorittaa varastokuittaus. Mikäli käyttäjä haluaa korjata tilanteen, 

niin sovelluksen on hyväksyttävä myös ajallisesti taaksepäin sijoittuvat kuittaustapahtumat 

sekä duplikaatit. Yksinkertaisimmassa tapauksessa rakennuselementit valmistetaan ja 

varastoidaan yhdessä tehtaassa, jolloin tilat suunnitellusta kuljetukseen voidaan hoitaa 

yhdellä matkapuhelimella. Tällöin käyttäjänä on esimerkiksi elementtitehtaan työntekijä tai 

vastaava työnjohtaja. Mikäli elementtitehtaalla on jo yleinen käytäntö valmistusprosessiin 

liittyvien tilatietojen päivittämiseen yrityksen tietojärjestelmään (ERP, Enterprise Resource 

Planning), niin seurantajärjestelmään kannattaa toteuttaa rajapinta, jonka avulla nämä 

statustiedot voidaan lähettää ajastetusti seurantajärjestelmän palvelimelle esimerkiksi 
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XML-tiedostona (Extensible Markup Language). Varsinaisen rakennustyömaan puolella 

hoidetaan elementtien kuittaus vastaanotetuksi sekä asennetuksi joko 

rakennustyömaanjohtajan tai asennusryhmän edustajan toimesta. 

 

Virheraportit tarkentavat rakennuselementtiin kohdistettuja seurantatietoja sekä toimivat 

laadunhallinnan apuvälineenä. Poikkeamien havaitseminen mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa vähentää kustannuksia, sillä varsinkin rakennuselementtien kuljettaminen 

rakennustyömaalta takaisin tehtaalle, esimerkiksi korjausta tai uudelleenmaalausta varten, 

on valmistavalle yritykselle kallista. Virheraportteja voidaan kohdistaa kaikissa eri 

vaiheissa, jolloin aikaleimojen avulla voidaan palata tarkastelemaan hetkeä, jolloin 

poikkeama havaittiin. Havaituista poikkeamista on myös tiedotettava projektin sisällä, 

jolloin niihin ehditään reagoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Virheraportti 

kohdistetaan joko tiettyyn rakennuselementtiin tai yleisesti projektiin. Yksinkertaisin 

virheraportti sisältää virhetyypin sekä vakavuusasteen, jotka on esitetty taulukossa 4. Nämä 

valittiin keskusteluissa rakennustyöntekijöiden kanssa ja niitä voidaan tarvittaessa helposti 

lisätä. 

 

Taulukko 4: Virheraporttien virhetyypit ja vakavuusasteet 

Rakennuselementtien 

virhetyypit 

Rakennusprojektin 

virhetyypit 

Virheiden vakavuusasteet 

Pintavaurio 

Mittavirhe 

Rakenteellinen virhe 

Asennusvirhe 

Hajonnut 

Muu virhe 

Aikatauluvirhe 

Lastausvirhe 

Muu virhe 

Vähäinen 

Normaali 

Vakava 

 

Vakavuusasteella määritellään virheraportin käsittelyyn liittyvät toimenpiteet. Vakavan 

luokan virhe estää koko rakennusprojektin edistymisen ja vaatii siten välitöntä käsittelyä. 

Tällöin seurantajärjestelmä lähettää sähköpostiviestin valituille rakennusprojektin 

kontaktihenkilöille. Normaalin vakavuusasteen virheraporteista järjestelmä kasaa yleisen 

raportin, joka lähetetään kontaktihenkilöille sähköpostitse valittuun kellonaikaan. Vähäisen 

vakavuusasteen virheraportti ei vaadi käsittelyä, eikä niistä tiedoteta projektin sisäisesti. 

Tällöin ne ainoastaan tallentuvat merkintöinä tietokantaan. Pakollisen virhetyypin ja 

vakavuusasteen lisäksi virheraporttiin voidaan liittää yksityiskohtaisempaa tietoa. Käyttäjä 

voi kirjoittaa sanallisen kuvauksen matkapuhelimen näppäimillä, ottaa valokuvan 
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poikkeamasta tai nauhoittaa äänitiedoston, jossa selostetaan virheen kuvaus sekä 

poikkeaman käsittelyyn tarvittavat toimenpiteet. Toiminnot suoritetaan suoraan 

kehitettävässä matkapuhelinsovelluksessa, eikä käyttäjän tarvitse vaihdella eri sovellusten 

välillä tiedostojen tuottamiseksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että liitetiedostojen 

määritteleminen ei ole pakollista ja niistä voidaan muodostaa erilaisia yhdistelmiä.  

 

4.5 Rakennuksen tietomallinnus ja rakennuselementtien jäljitettävyys 

 

Rakennuksen tietomallinnus määritellään prosessiksi, jolla pyritään esittämään 

digitaalisesti koko rakennusprosessin aikana tarvittavat tiedot (Jeong et al. 2009). BIM-

ohjelmistoista onkin kehittymässä tärkeä rakennusprojektien suunnittelu- ja 

hallintatyökalu. Tietomallinnus muuttaa rakennusten suunnittelun kaksiulotteisista 

piirustuksista kolmiulotteiseksi, olioperustaiseksi tietojärjestelmäksi, jossa dokumentaatio 

on koneellisesti luettavassa muodossa (Eastman 2009). Jeong et al. (2009) mukaan 

tietomalliin voidaan määrittää esimerkiksi rakennuksen ominaisuudet ja kolmiulotteinen 

geometria sekä tiedot erilaisten komponenttien, esimerkiksi betoni- ja teräselementtien, 

ominaisuuksista ja suhteista. Lisäksi tietomalliin voidaan sisällyttää mm. 

projektinhallintaan liittyvää tietoa, kuten aikatauluja ja kustannuksia. Tietomallin ja siihen 

liittyvän ohjelmiston avulla voidaan esittää havainnollinen, kolmiulotteinen kuva 

kehitteillä olevasta rakennuksesta sekä generoida rakennuspiirustuksia projektia varten. 

Muita tyypillisiä BIM-ohjelmiston ominaisuuksia suunnittelutyön näkökulmasta on esitetty 

kuvassa 15. Näitä ovat mm. mahdollisuus generoida raportteja ja spesifikaatioita sekä 

suorittaa simulointeja ja projektinhallintaan liittyviä tehtäviä. 

 

BIM-ohjelmisto
Analysointi
Simulaatiot

Piirustukset

Visualisointi
Spesifi-
kaatiot

Laskelmat
Aikataulut
Materiaalit

 

Kuva 15: Tyypillisiä BIM-ohjelmiston toiminnallisuuksia (Jeong et al. 2009 mukaillen) 
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Projektin käytössä ollut Tekla Structures (Tekla 2010) on kotimainen, Tekla Oyj:n 

kehittämä, mallinnusohjelmisto, jolla voidaan luoda yksityiskohtaisia rakennemalleja 

pystytettävästä rakennuksesta sekä suorittaa tyypillisiä BIM-ohjelmiston tehtäviä. 

Tietomallia voidaan hyödyntää kaikissa rakennusprojektin eri vaiheissa: alkaen luonnos- ja 

rakennesuunnittelusta sekä jatkuen elementtivalmistuksen kautta rakennuksen 

pystytykseen ja hallintaan. Kuvassa 16 on esitetty seurantajärjestelmän kehitystyön aikana 

käytössä ollut Tekla Structures-malli, jossa on mallinnettu yksinkertaistettu 

hallirakennelma. Diplomityön kannalta kiinnostavinta on Tekla Structures-ohjelmiston 

tarjoama .NET-ohjelmointirajapintaan (API, Application Programming Interface), jonka 

avulla päästään käsittelemään rakennuksen tietomallin tietoja. Tämä sisältää 

mahdollisuuden tietojen hakuun, prosessointiin sekä päivittämiseen takaisin malliin. 

 

 

Kuva 16: Kehitystyön aikana käytetty Tekla Structures malli 

 

Mikäli matkapuhelinsovelluksella lähetettävät seurantatiedot synkronoidaan rakennuksen 

tietomalliin, voidaan rakennuselementtien jäljitettävyys säilyttää 2D-viivakoodin sisältävän 

tunnuslapun irrottamisen jälkeen. Synkronoinnin avulla virtuaalinen 3D-malli linkittyy 

reaalimaailman fyysisiin rakennuselementteihin ja niiden toteutuneisiin asennus- ja 

seurantatietoihin. Samalla voidaan myös visualisoida rakennusprojektin edistyminen.  

Rakennuselementtien jäljitettävyydellä voidaan varmistaa, että jokainen yksilöllinen 

rakennuselementti voidaan löytää asennuksen jälkeen. Skenaariona toimii esimerkiksi 
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tilanne, jossa elementtejä valmistava tehdas huomaa jälkikäteen valmistaneensa 

heikomman betonierän, jolloin kyseisestä erästä valmistetut betonielementit on löydettävä 

pystytetystä rakennuksesta. 

 

Rakennuselementtien jäljitettävyyden kannalta ongelmia aiheutuu siitä, että identtisiä 

elementtejä ei nykykäytäntöjen mukaan käsitellä yksilöllisesti rakennusprojektin aikana. 

Elementti voidaan asennusvaiheessa korvata millä tahansa vastaavanlaisella elementillä, 

joka suunnitelmien mukaan sopii kyseiselle paikalle. Tämä pätee myös lastattaessa 

elementtejä kuljetusta varten, jolloin yleensä helpoiten saatavilla oleva elementti, 

esimerkiksi varastonipun päällimmäinen, lastataan kuljetukseen kustannusten ja ajan 

säästämiseksi. Tämä aiheuttaa haasteita synkronoitaessa matkapuhelimella lähetettäviä 

seurantatietoja rakennuksen Tekla Structures malliin, sillä suunnitellut, viivakoodin 

määrittelemät, asennustiedot eivät välttämättä vastaa toteutumaa. Tätä on havainnollistettu 

kuvassa 17, jossa ryhmän P37-pilari tunnistetaan 2D-viivakoodin avulla (1) ja kuitataan 

asennetuksi (2). Alkuperäisen suunnitelman ja tietomallin mukaan 2D-viivakoodi on 

linkitetty pilariin P37-3, mutta se asennettiinkin pilarin P37-2 paikalle. Tällöin suunnitelma 

ja 2D-viivakoodi eivät vastaa toteutunutta asennuspaikkaa ja seurantatiedot synkronoidaan 

(3) Tekla Structures mallissa väärälle elementille, joka voi pahimmassa tapauksessa olla 

jopa toisessa rakennusosassa tai kerroksessa (alkuperäinen pilarin P37-3 paikka).  

 

2 P37-1

P37-2

P37-3
Rakennuksen Tekla 

Structures malli

1

Elementin 
tunnistus ja 

asennuskuittaus

2D-viivakoodin
lukeminen

Matkapuhelin-
sovellus

Palvelin ja 
tietokanta

Tekla Structures
rajapintasovellus

Suunniteltu
asennus

Toteutunut
asennus

3

Seurantatietojen 
hakeminen ja tallennus 

tietomalliin

 

Kuva 17: Rakennuselementtien jäljitettävyys-ongelma 



 49 

Keskenään identtisten, mutta yksilöllisesti tunnistettujen rakennuselementtien, 

asennuspaikkojen vaihtelusta sekä muista rakennusteollisuuden yleisistä käytännöistä 

pohjautuvasta jäljitettävyysongelmasta johtuen toteutuneet asennustiedot on otettava 

huomioon seurantajärjestelmän toiminnassa. Tämä voidaan ratkaista hyödyntämällä 

kokoonpanonumeroita (engl. Assembly Control Number, ACN), jotka määritellään 

jokaiselle Tekla Structures mallin elementille ja viedään palvelimelle uuden projektin 

luonnin yhteydessä. ACN-numero määrittelee rakennuselementin yksikäsitteisen paikan 

rakennuksessa, jolloin asennuskuittauksen yhteydessä määritellään myös paikka, johon 

kyseinen elementti asennettiin. ACN-numerot tulee tällöin merkitä myös rakennuksen 

pohjapiirustukseen, jota asennusryhmä käyttää rakennuksen pystyttämiseen. Tietokantaan 

on määriteltävä relaatiot toteutuneille asennustiedoille, jotka määrittelevät 

rakennuselementin toteutuneen asennuspaikan. 

 

4.6 Käyttötapaukset 

 

Suunnitteluvaiheessa järjestelmän toiminnalle määritettiin käyttötapauksia, joiden avulla 

haluttu toiminnallisuus saavutetaan. Määrittelemällä käyttötapaukset tarkasti, voidaan 

myöhemmin toteutusvaiheessa palata tarkastelemaan mahdollisia puuttuvia 

toiminnallisuuksia ja seuraavaksi ohjelmoitavia komponentteja, funktioita, luokkia tai 

niiden toimintoja. Seuraavassa on esitetty matkapuhelin- ja rajapintasovellukselle 

määritellyt käyttötapaukset. Molempien ohjelmistokomponenttien käyttötapaukset 

linkittyvät myös palvelinohjelmiston toiminnallisuuteen. Palvelinohjelmiston 

käyttötapauksia ei kuitenkaan tarvitse määritellä, koska palvelin ainoastaan vastaanottaa 

tietoa, suorittaa tarvittavat tietokantakyselyt ja tiedon prosessoinnin sekä palauttaa 

vastauksen päätelaitteelle. 

 

4.6.1 Matkapuhelinsovelluksen käyttötapaukset 

Matkapuhelinsovelluksen käyttäminen on rakennustyöntekijän liityntä ja osuus 

seurantajärjestelmän toiminnassa. Käyttäjät, projektit ja rakennuselementit tunnistetaan 

matkapuhelimen kameralla luettavan 2D-viivakoodin avulla, jonka jälkeen 

matkapuhelimella tuotetaan rakennusprojektin seurantatietoa rakennuselementtien 
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tilakuittausten sekä virheraporttien muodossa. Sovelluksen tarkemmat käyttötapaukset on 

esitetty kuvan 18 UML (Unified Modeling Language) käyttötapauskaaviossa ja selitetty 

kuvan alapuolella. Kuvan vasemmassa laidassa olevat ympyröidyt kohteet kuvaavat 

erilaisia matkapuhelinsovelluksella suoritettavia käyttötapauksia, jotka tarkentuvat 

edelleen siirryttäessä kuvassa oikealle. 

 

Matkapuhelinsovelluksen käyttötapauskaavio

Lue 2D-viivakoodi

Muuta sovelluksen
asetuksia

Lähetä tilakuittaus

Tunnista projekti

Tunnista käyttäjä

Tunnista tuote

Lähetä
virheraportti

Hae tuotteen tiedot

Ota valokuva

Nauhoita ääni

Kirjoita
sanallinen kuvaus

Valitse virheen
tyyppi ja vakavuus

Luo virheraportti

<<includes>>

Viivakoodi sisältää 
joko projektin, käyttäjän
tai tuotteen tunnisteen

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>><<includes>>

{requires}

{requires}
{requires}

Käyttäjä

Syötä tunniste

Tunnista kohde
<<includes>>

<<includes>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

 

Kuva 18: Matkapuhelinsovelluksen käyttötapauskaavio 

 

Lue 2D-viivakoodi 

Seurantajärjestelmässä kohteet tunnistetaan matkapuhelimen kameralla luettavan 2D-

viivakoodin avulla. Onnistuneen lukuprosessin jälkeen matkapuhelin lähettää palvelimelle 

pyynnön kohteen tunnistamiseksi. Palvelin suorittaa pyynnön prosessoinnin, tarvittavat 

tietokantakyselyt sekä palauttaa kyselyn tuloksen. Mahdollisia lopputuloksia ovat: 
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 Tunnistettu käyttäjä. 

 Tunnistettu projekti. 

 Tunnistettu rakennuselementti. 

 Virheviesti, joka sisältää kuvauksen virheen tyypistä (esimerkiksi viallinen 

viivakoodi). 

 

Vastausviestin jälkeen matkapuhelinsovelluksen on annettava selkeä palaute käyttäjälle 

sekä päivitettävä näkymä vastaamaan sovelluksen nykyistä tilaa. Lisäksi huomioitavaa on, 

että vaikka 2D-viivakoodit valittiin seurantajärjestelmän käyttöön, niin tämä ei poissulje 

mahdollista RFID-tunnisteiden hyödyntämistä. 

 

Syötä tunniste 

Mikäli rakennuselementin 2D-viivakoodi on vaurioitunut, likainen, ahtaassa paikassa tai 

muuten lukukelvoton, on sovelluksen tarjottava mahdollisuus syöttää käsin 

rakennuselementin tunnistetiedot. 

 

Muuta sovelluksen asetuksia 

Sovelluksen on tarjottava mahdollisuus muuttaa asetuksia, sillä esimerkiksi palvelimen 

osoitteen kovakoodaus sovellukseen ei ole järkevää. Tällöin osoitteen muuttuessa olisi 

sovellus käännettävä ja asennettava uudelleen matkapuhelimeen. Asetuksista voidaan 

määritellä myös äänimerkkien käyttäminen sekä matkapuhelimen Internet yhteyspiste 

(esim. Elisa Internet), jolloin käyttäjän ei tarvitse jokaisella kerralla valita haluamaansa 

vaihtoehtoa sovelluksen ponnahdusikkunasta. 

 

Lähetä tilakuittaus 

Käyttötapaus suoritetaan rakennuselementin elinkaaren eri vaiheissa ja käyttäjä valitsee 

haluamansa tilan sovelluksen valikkonäkymästä, jolloin matkapuhelin lähettää 

tilakuittausviestin palvelimelle. Mikäli kyseessä on asennuskuittaus, käyttäjän on myös 

määriteltävä rakennuselementin asennuspaikan määrittelevä kokoonpanonumero. Palvelin 

prosessoi pyynnön, suorittaa tarvittavat tietokantakyselyt, tallentaa tilakuittauksen ja 

aikaleiman sekä lähettää vastauksen. Vastausviesti sisältää joko tiedon suorituksen 

onnistumisesta tai mahdollisen virheviestin. Käyttötapauksen edellytyksenä on, että 

käyttäjä, rakennuselementti sekä projekti ovat tunnistettuina, sillä tilakuittaus kohdistetaan 
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viivakoodia vastaavaan projektin rakennuselementtiin, laitteen käyttäjäksi rekisteröityneen 

käyttäjän toimesta. 

 

Hae tuotteen tiedot 

Matkapuhelinsovelluksella voidaan myös hakea tunnistetun rakennuselementin tiedot 

palvelimelta, sillä Vilkko et al. (2007) mukaan rakennustyöntekijät tarvitsevat usein 

työtehtävien suorittamiseen liittyvää tietoa. Palvelimen lähettämä vastausviesti sisältää 

esimerkiksi rakennuselementin tyypin, painon, nykyisen tilan, sekä mittatiedot. 

Matkapuhelin siirtyy tiedonsiirron jälkeen näkymään, jossa rakennuselementin tiedot 

listataan ruudulle. 

 

Lähetä virheraportti 

Seurantajärjestelmän avulla rakennuselementteihin voidaan kohdistaa virheraportteja, jotka 

voivat sisältää pakollisen virhetyypin sekä vakavuusasteen lisäksi tekstiä, kuvaa ja ääntä. 

Käyttäjä voi kirjoittaa sanallisen kuvauksen matkapuhelimen näppäimillä, ottaa valokuvan 

poikkeamasta tai nauhoittaa äänitiedoston. Tarkentavien liitetiedostojen tarkoituksena on 

antaa lisätietoja poikkeamasta sekä tämän käsittelyyn tarvittavista toimenpiteistä.  

Käyttötapauksen edellytyksenä on, että käyttäjä, rakennuselementti sekä projekti ovat 

tunnistettuina. Vaihtoehtoisesti poikkeama voidaan kohdistaa myös projektiin, jolloin 

ainoastaan käyttäjä ja projekti tulee olla tunnistettuina. Palvelin prosessoi pyynnön sekä 

palauttaa vastausviestin käyttäjälle. Lisäksi virheestä tiedotetaan sähköpostitse projektin 

kontaktihenkilöille poikkeaman vakavuusasteesta riippuen. Vakavasta virheestä lähetetään 

välitön sähköpostiviesti, kun taas normaalista virheestä päivittäinen koontiraportti. 

Vähäisen vakavuusasteen virheraportti ei vaadi käsittelyä, eikä niistä tiedoteta projektin 

sisäisesti. Tällöin ne ainoastaan tallentuvat merkintöinä tietokantaan. 

 

4.6.2 Rajapintasovelluksen käyttötapaukset 

Rajanpintasovelluksen tehtävänä on toimia liityntäpintana rakennusprojektin Tekla 

Structures-tietomalliin. Sovelluksen avulla voidaan ensisijaisesti luoda uusia projekteja 

seurantajärjestelmän palvelimelle sekä ladata ja tallentaa matkapuhelimella lähetetyt 

seurantatiedot, kuten tilakuittaukset, takaisin Tekla Structures-malliin. Sovelluksen 

toiminnalle määritellyt tarkemmat käyttötapaukset on esitetty seuraavassa. 
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Vie elementtitiedot 

Toiminnon avulla voidaan luoda uusi projekti seurantajärjestelmän palvelimelle. Tällöin 

rajapintaohjelma käy Tekla Structures-mallin kokoonpano-objektit (engl. assembly) läpi, 

tallentaa halutut objektien attribuutit muistiin sekä lähettää tiedot palvelimelle. Näitä ovat 

esimerkiksi rakennuselementtien painot, mittatiedot, tunnukset, suunnitellut 

asennuspäivämäärät, tilausnumerot sekä muut tärkeät tiedot. Palvelin vastaanottaa tiedot, 

luo tietokantaan uuden projektin, lisää rakennuselementit tietokantaan sekä suorittaa 

tietojen, kuten rakennuselementtien tilojen, alustukset. Mikäli projekti löytyy palvelimelta, 

niin tietokannassa jo valmiiksi olevat rakennuselementit päivitetään, kun taas uudet 

rakennuselementit lisätään. 

 

2D-viivakoodin sisään tallennettava tieto voidaan määrittää automaattisesti palvelimelle 

vietävien elementtitietojen perusteella, jolloin eri järjestelmien käyttämät ID:t linkittyvät 

yhteen. Vaatimuksena on kuitenkin sopia yleinen käytäntö elementtejä valmistavan tehtaan 

kanssa, jotka tulostavat ja kiinnittävät elementtien tunnuslaput. Keskustelujen perusteella 

päädyttiin hyödyntämään seuraavaa merkintätapaa: tehdas.tilaus.yksilö, jossa tehtaan 

tunnus, tilauksen tunnus sekä rakennuselementin yksilöllinen valmistajan tunnus 

ketjutetaan pisteellä eroteltuna. Esimerkkinä toimii ”200.61236.150”, jonka mukainen 

elementin tunnuslappu esiteltiin aikaisemmin kuvassa 12. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

2D-viivakoodin sisään voidaan tallentaa mikä tahansa Tekla Structures-mallista löytyvä 

merkkijono, kunhan varmistetaan tiedon yksikäsitteisyys. 

 

Synkronoi järjestelmät 

Toiminnon avulla voidaan synkronoida matkapuhelinsovelluksella lähetetyt seurantatiedot, 

kuten tilakuittaukset, rakennuksen Tekla Structures-malliin. Rajapintasovellus lähettää 

palvelimelle synkronointipyynnön, jonka jälkeen palvelin lataa projektin 

rakennuselementeille kohdistetut seurantatiedot tietokannasta ja palauttaa vastauksen. 

Rajapintasovellus prosessoi tiedot sekä tallentaa rakennuselementteihin linkitetyt tiedot 

takaisin tietomalliin. 

 

Muuta sovelluksen asetuksia 

Sovelluksen asetuksista voidaan määrittää tiedonsiirrossa tarvittavat parametrit, kuten 

palvelimen osoite ja portti. Lisäksi asetuksissa määritellään Tekla Structures ohjelmiston 
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attribuutit, joita hyödynnetään sekä elementtitietoja vietäessä että seurantatietoja 

synkronoitaessa. Attribuutit määrittelevät esimerkiksi sen, että rakennuselementin painolla 

tarkoitetaan Tekla Structures-mallin attribuuttia WEIGHT, jolloin arvoja voidaan helposti 

vaihtaa. Attribuutin tietotyyppi täytyy kuitenkin säilyä samana. 

 

Generoi ACN-numerointi 

Tämän toiminnon avulla voidaan generoida Tekla Structures-mallin rakennuselementeille 

juokseva ACN-numerointi, mikäli niitä ei ole aikaisemmin määritelty. ACN-numeroiden 

hyödyntäminen on pakollista rakennuselementtien asennuskuittausten yhteydessä, jolloin 

on suositeltavaa, että kokoonpanonumerot generoidaan ennen kuin elementtitiedot viedään 

palvelimelle. Uuden projektin luonnin yhteydessä rajapintasovellus hylkää 

rakennuskomponentit, joilla ei ole ACN-numeroa. 

 

Testaa yhteyden toiminta 

Rajapintasovellus lähettää palvelimelle yksinkertaisen ping-pyynnön, jolla voidaan testata 

yhteyden toimivuus esimerkiksi tilanteissa, joissa epäillään, että yrityksen palomuurit tai 

muut tietoturvaratkaisut estävät sovelluksen toiminnan. 

 

4.7 Tiedonsiirto 

 

Seurantajärjestelmän toiminta perustuu tiedonsiirtoon eri komponenttien välillä ja onkin 

tarpeellista tarkastella eri vaihtoehtoja sovellusten liityntärajapinnaksi. Tällä viitataan 

matkapuhelinsovelluksen, palvelinohjelmiston sekä rajapintasovelluksen väliseen 

viestintään. Sopivinta tiedonsiirtotekniikkaa valittaessa on otettava huomioon 

mobiililaitteen asettamat rajoitukset sekä tiedonsiirron luotettavuus, tehokkuus ja 

yhteensopivuus. 

 

 

4.7.1 Web Service-teknologiat 

W3C eli World Wide Web Consortium (W3C 2010) on kansainvälinen, WWW-

standardeja sekä -spesifikaatioita kehittävä yhteistyöjärjestö, jonka omien määritysten 

mukaan Web Service-teknologiat mahdollistavat sovellusten välisen vuorovaikutuksen 
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tietoverkon yli hyödyntämällä avoimia sekä yleisesti käytettyjä WWW-standardeja ja 

protokollia (W3C 2004). Web Service-teknologiat korostavat alustariippumattomuutta sekä 

yhteensopivuutta, jolloin sovelluskehitysalustalla tai ohjelmointikielellä ei ole merkitystä 

tiedonsiirron kannalta. Lisäksi Web Servicen avulla voidaan abstraktoida 

järjestelmälogiikka standardoidun rajapinnan taakse, korostaen palvelukeskeistä 

arkkitehtuuria, jossa järjestelmä koostuu joukosta itsenäisiä, uudelleenkäytettäviä sekä 

löysästi sidottuja palveluita (Erl 2005). Teknisemmästä näkökulmasta Web Service-

teknologioiden avulla voidaan suorittaa mm. funktiokutsuja tietoverkon yli (W3C 2004). 

Tähän hyödynnetään standardoituja WWW-protokollia sekä XML-pohjaisia viestejä. 

W3C:n määrittelemä Web Service-arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 19, jossa keskeisiä 

protokollia ovat perusteknologiana toimivaa XML:ää hyödyntävät WSDL (Web Service 

Description Language) sekä SOAP (aikaisemmin Simple Object Access Protocol). 

 

 

Prosessit

Palvelujen löytäminen ja levitys

Perusteknologiat: XML, XML Schema, DTD

Palvelun kuvaaminen

Web Service Description Language (WSDL)

SOAP laajennukset
Luotettavuus, tietoturva

Viestitys

Kommunikaatio
HTTP, FTP, SMTP, JMS, IIOP...

SOAP
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H
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Kuva 19: Web Services arkkitehtuuri (W3C 2004 mukaillen) 

 

 

Web Service-teknologiat (W3C 2004) voidaan ajatella toimivan yhteensopivana 

rajapintakerroksena kuljetuskerroksen sekä sovelluskerroksen välissä, joka suorittaa 

ohjelmiston kuvaamisen, tiedonsiirron sekä julkaisun Internetissä. WSDL-dokumentin 

tehtävänä on suorittaa XML-muotoinen palvelunkuvaus, joka määrittelee itse palvelun, 

palvelun tarjoamat toiminnallisuudet, funktiot sekä näiden input ja output parametrit 
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tietotyyppeineen (W3C 2001). WSDL-dokumentti voidaan julkaista verkossa tai 

hyödyntämällä UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) rekistereitä. 

Dokumentin perusteella Web Serviceä hyödyntävä sovellus tai päätelaite osaa muodostaa 

oikeanlaisen pyyntöviestin ja lähettää sen oikeaan osoitteeseen ja porttiin. 

 

Web Service-viestintä suoritetaan SOAP protokollan avulla (W3C 2007), joka määrittelee 

asiakasohjelman sekä Web Servicen välisten viestien lopullisen muodon. Sovellus lähettää 

palveluntarjoajalle SOAP-pyynnön, jonka rakenne vastaa palvelunkuvauksen, eli WSDL-

dokumentin, määrittelyjä. Web Service suorittaa pyynnön prosessoinnin sekä palauttaa 

SOAP-vastauksen. Kaikki SOAP-viestit ovat XML-pohjaisia viestejä, jotka lähetetään 

tiedonsiirtoprotokollan, tyypillisesti HTTP:n (Hypertext Transfer Protocol), avulla. Tällöin 

SOAP-viestintä tapahtuu HTTP POST hyötykuormassa ja tiedon tyyppi sekä koko 

määritellään HTTP:n Content-Type ja Content-Length otsikkokentissä. 

Tyypillisen SOAP-viestin rakenne on esitetty kuvassa 20, jossa paketti koostuu kuoresta 

(SOAP Envelope), vaihtoehtoisesta otsikkokentästä (SOAP Header) sekä viestikentästä 

(SOAP Body). Tämän lisäksi SOAP Fault elementtiä voidaan hyödyntää virheviestien 

välittämiseen (W3C 2007). 

 

 

SOAP Envelope

SOAP Header

SOAP Body

 

Kuva 20: SOAP-viestin rakenne (W3C 2007 mukaillen) 

 

 

Seuraavassa on esitetty esimerkki SOAP-viestinnästä, jossa suoritetaan yksinkertainen 

tuotteen hintatietojen haku GetStockPrice etäfunktiolla (W3Schools 2010). 
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SOAP-pyyntö, jossa määritellään halutun tuotteen nimike. 

 
POST /InStock HTTP/1.1 

Host: www.example.org 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPrice> 

    <m:StockName>IBM</m:StockName> 

  </m:GetStockPrice> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

SOAP-vastaus, joka sisältää halutun tuotteen hintatiedot. 

 
HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPriceResponse> 

    <m:Price>34.5</m:Price> 

  </m:GetStockPriceResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

Tekstipohjaisilla XML-viesteillä sekä yleisesti hyväksytyillä WWW-standardeilla ja 

protokollilla saavutetaan tehokas yhteensopivuus, jossa tiedonsiirto ei ole riippuvainen 

kehitysympäristöstä, tietotyypeistä tai päätelaitteesta. Samalla Web Service-viestintä kärsii 

kuitenkin suuren suorituskykyhäviön, jota on tutkittu mm. vertailemalla Web Service-

teknologioita muihin vastaaviin etäproseduurimenetelmiin, kuten CORBA (Common 

Object Request Broker Architecture), DCOM (Distributed Component Object Model) sekä 

Java RMI (Chen et al. 2006, Davis et al. 2002; Davis et al. 2005). Lisäksi erityistä 

huomiota tutkimuksessa on kiinnitetty Web Service viestinnän haasteisiin 

mobiiliympäristössä (Hamad et al. 2010; Oh et al. 2006; Phan et al. 2006; Tian et al. 2004), 

jonka erityispiirteitä ovat resursseiltaan rajoittuneet päätelaitteet, näiden kannettavuus sekä 

luotettavuudeltaan vaihtelevat langattomat yhteydet. 
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Tian et al. (2004) mukaan XML-pohjainen Web Service-viestintä aiheuttaa suuren määrän 

ylimääräistä tiedonsiirtoa hyötykuormaan nähden. Lähetettäessä pieniä viestejä suurin osa 

tiedonsiirrosta koostuu HTTP otsikoista, SOAP otsikoista sekä XML-muotoilusta. 

Artikkelissaan Tian et al. (2004) esittävät testipalvelun, joka mahdollisti kirjan tietojen 

hakemisen tämän ISBN:n numeron perusteella iPAQ 3970 kämmentietokoneeseen. 

Lähetettävien tavujen määrät on esitetty kuvassa 21, jossa pyyntö- ja vastausviestin 

yhteenlaskettu hyötykuorma on 589 tavua. Web Service viestinnästä aiheutuu 3363 tavun 

ylimääräinen tiedonsiirto. Vertailun vuoksi testipalvelu kehitettiin myös dynaamisena ASP 

sovelluksena, jolloin ylimääräisten tavujen osuus on 593 tavua. 
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Kuva 21: Web Service viestinnästä aiheutuvat ylimääräiset tavut (Tian et al. 2004 mukaillen) 

 

Kun tarkastellaan resursseiltaan rajoittunutta mobiilipäätelaitetta, joka hyödyntää 

esimerkiksi GPRS-yhteyttä tiedonsiirtoon, ylimääräiset tavut sekä lähetyksessä että 

vastaanotossa kasvattavat toimintojen viivettä ja siten hidastavat sovelluksen reagointia 

käyttäjän syötteisiin. Lisäksi kaikki liittymätyypit eivät välttämättä ole 

tiedonsiirtomääriltään kiinteähintaisia, jolloin ylimääräisistä tavuista joudutaan myös 

maksamaan. Suorituskykyhäviötä syntyy myös kasvaneesta järjestelmäkutsujen määrästä 

viestin luomiseen sekä XML-parsimisesta lähetys- ja vastaanottopäässä (Davis et al. 2002). 

Ylimääräinen tiedonsiirto sekä prosessointi lisäävät myös virrankulutusta, jolloin 

ongelmaksi muodostuu mobiililaitteen akkukesto. 
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Tian et al. (2004) esittävät parannusehdotuksen, jossa palvelimelta lähetettävät SOAP-

vastaukset pakataan ennen tiedonsiirtoa ja puretaan iPAQ mobiililaitteessa. Tulokset on 

esitetty kuvassa 22, jossa vasemmanpuoleinen on suoritettu WLAN-verkossa ja 

oikeanpuoleinen GPRS-luokan yhteydellä. Y-akseli kuvastaa palvelun suorittamiseen 

kuluvaa aikaa, jolla tarkoitetaan aikaväliä pyynnön lähettämisestä (esim. napin painallus) 

vastausviestin purkamiseen mobiililaitteessa. X-akseli kuvastaa pakkaamattoman 

palvelimen vastausviestin tavumäärää. SOAP-viestin pakkaamiseen hyödynnetään 

SharpZipLib-kirjastoa (IC#Code 2009). HTTP- ja SOAP-otsikot lähetetään 

pakkaamattomana. Pakkaamispalveluna käytettiin mukautettua versiota aikaisemmin 

mainitusta testipalvelusta, joka mahdollisti kirjan tietojen hakemisen ISBN:n numeron 

perusteella.  

 

   

Kuva 22: Web Service viestien pakkaaminen (Tian et al. 2004) 

 

Kuvasta 22 käy ilmi tiedonsiirtonopeuden sekä yhteyden laadun merkitys. Tian et al. 

(2004) toteavat pakkauksen tehostavan Web Service viestintää silloin, kun siirretään suuria 

viestejä ja käytössä olevat tiedonsiirtonopeudet ja -resurssit ovat alhaisia. Tämä johtuu 

siitä, että pakkauksesta saatava hyöty katoaa suurilla tiedonsiirtonopeuksilla. Viestin 

pakkaamiseen ja purkamiseen kuluva aika voi jopa ylittää tiedonsiirrossa saatavat 

pienemmän tavumäärän edut. Lisäksi ylimääräinen prosessointiaika kasvattaa palvelimen 

kuormitusta ja lisää mobiililaitteen virrankulutusta, jotka on otettava huomioon tekniikan 

käyttöönoton yhteydessä.  
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Kuvassa 23 on esitetty Tian et al. (2004) tarkempia tuloksia pakkaamisen kuluvista 

suoritusajoista sekä pakkaussuhteesta. Vasemmanpuoleinen kuvaaja esittää viestin 

palvelimella pakkaamiseen sekä iPAQ-mobiililaitteessa purkamiseen kuluvia 

suoritusaikoja vaihtelevan kokoisilla viesteillä. X-akseli kuvastaa alkuperäisen 

pakkaamattoman viestin kokoa, kun taas Y-akselilla on esitetty pakaamiseen-/purkamiseen 

kuluvat suoritusajat millisekunneissa. Oikeanpuoleinen kuvaaja esittää viestin 

pakkaamissuhdetta, jossa X-akselilla on alkuperäisen viestin koko ja Y-akselilla pakatun 

viestin koko. Pakkauksen avulla SOAP-viestien kokoja voidaan pienentää huomattavasti, 

sillä esimerkiksi 50205 tavun viesti voidaan pakata 15470 tavuun tiedonsiirtoa varten. 

Ongelmia aiheutuu kuitenkin mobiililaitteiden vähäisestä prosessointitehosta, sillä 

samaisen viestin purkaminen kuluttaa yli sekunnin prosessointiaikaa 400 MHz 

prosessorilla varustetussa iPAQ 3970 kämmentietokoneessa. Tällöin pakkauksen hyödyt 

menetetään suurilla tiedonsiirtonopeuksilla 

 

 

Kuva 23: Web Service viestien pakkaaminen mobiililaitteessa (Tian et al. 2004 mukaillen) 

 

Davis et al. (2002) vertailivat eri SOAP toteutuksien viivettä muihin 

etäfunktiomenetelmiin, kuten CORBA ja RMI. Mittauksia suoritettiin erilaisilla 

funktiokutsuilla, jotka mahdollistivat kokonaislukutaulukoiden tai merkkijonojen 

lataamisen kehitetyn palvelun avulla. Tuloksia on koottu yhteen taulukkoon 5, josta on 

nähtävissä SOAP-protokollan suorituskyvyn heikkoudet, sillä viiveet kasvavat 

monikymmenkertaisiksi esimerkiksi CORBA-protokollaan verrattuna. Tämän todetaan 

johtuvan kasvaneesta järjestelmäkutsujen määrästä yhden loogisen viestin lähettämiseksi 

sekä XML-parsimisesta lähetys- ja vastaanottopäässä. Lisäksi huomattavia eroja on 

havaittavissa erilaisten SOAP toteutusten välillä.  



 61 

Taulukko 5: SOAP toteutusten viiveet ja vertailu muihin etäproseduurimenetelmiin (Davis et al. 2002). 

Toteutus int[200] 

viive 

int[400] 

viive 

int[800] 

viive 

char[200] 

viive 

char[400] 

viive 

char[800] 

viive 

JavaRMI 2.3 ms 3.2 ms 4.7 ms 1.2 ms 1.6 ms 2.3 ms 

CORBA 2.7 ms 4.0 ms 5.5 ms 1.7 ms 2.1 ms 2.7 ms 

MS SOAP 

Toolkit 

33.3 ms 55.8 ms 104.1 ms 200.2 ms 200.3 ms 200.3 ms 

SoapRMI 75.0 ms 73.0 ms 108.6 ms 44.1 ms 41.4 ms 41.6 ms 

SOAP::Lite 400.3 ms 600.8 ms 1 120.1 ms 200.2 ms 200.3 ms 200.3 ms 

Apache 

SOAP 

310.3 ms 380.5 ms 561.7 ms 209.9 ms 213.8 ms 237.4 ms 

 

Samankaltaisia, Web Servicen heikkoa suorituskykyä osoittavia, tuloksia esittävät Davis et 

al. (2005) mitatessaan SOAP ja DCOM protokollien välistä suorituskykyeroa. Testeissä 

luotiin palvelu molemmilla menetelmillä, jonka avulla voitiin hakea tietokannasta 

hyötykuormaltaan 40-60 tavun kokoisia käyttäjätietoja. Mittaukset suoritettiin tekemällä 

100 toiston sarjoja valituilla 1, 100 ja 1000 käyttäjätietojen tulosmäärillä. Kaikki 

ohjelmistokomponentin toteutettiin lokaalisti samalle päätelaitteelle ja mittaukset 

suoritettiin kolmeen kertaan keskiarvon laskemiseksi. Tulokset on koottu yhteen kuvassa 

24, jossa y-akseli kuvastaa 100 toiston yhteenlaskettua suoritusaikaa sekunneissa ja x-

akseli tietokannasta ladattavien käyttäjätietojen tulosmäärää. SOAP:n ja DCOM:n välinen 

ero pienillä viesteillä yli 20-kertainen, mutta tasaantuu siirryttäessä suurempiin viesteihin 

ja tulosmääriin. 

 

 

 

Kuva 24: SOAP ja DCOM vertailu (Davis et al. 2005 mukaillen) 
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Uudempia tuloksia esittelevät Hamad et al. (2010), jotka suosittelevat mobiiliympäristössä 

käytettäväksi REST-arkkitehtuuriin perustuvia palveluita perinteisten Web Service-

teknologioiden sijaan. Tällöin ohjelmisto, tiedot sekä toiminnallisuudet määritellään 

resursseiksi, jotka tunnistetaan URI:n (Uniform Resource Identifier) avulla ja voidaan 

julkaista verkossa. Resursseja hyödynnetään sekä muokataan käyttämällä määriteltyjä 

operaatioita - tyypillisesti HTTP GET-, POST-, PUT- ja DELETE-metodeja resurssien 

hakemiseen, luomiseen, päivittämiseen tai poistamiseen. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

teknologia on hyödynnettävissä vain, mikäli halutut toiminnallisuudet saadaan toteutettua 

näiden tarkasti määriteltyjen operaatioiden avulla. 

 

Hamad et al. (2010) kehittivät mittauksia varten kaksi palvelua: yhden Web Service-

teknologioilla ja toisen REST-arkkitehtuuriin perustuvilla menetelmillä. Molemmat 

palvelut mahdollistivat merkkijonojen yhdistämisen sekä liukulukujen yhteenlaskun 

J2ME-sovellusympäristössä toimivaan matkapuhelinemulaattoriin. Merkkijonojen 

yhdistämisen mahdollistavan palvelun mittaustulokset on esitetty kuvassa 25, jossa 

vasemmanpuoleinen kuvaaja esittää palvelupyynnön kokoa tavuissa sekä oikeanpuoleinen 

mitattua palvelun suoritusaikaa. Kuten kuvasta 25 on nähtävissä, niin REST-arkkitehtuurin 

palvelulla saavutetaan tehokkaampi suorituskyky sekä viestikokoa että suoritusaikaa 

mitattaessa. Tulokset ovat kuitenkin varsin kyseenalaisia, koska mittausten käytännön 

toteutuksesta ei anneta tarpeeksi tietoa. Lisäksi viittä merkkijonoa yhdistettäessä syntyvää 

viivepiikkiä SOAP/HTTP:n avulla ei selitetä tai perustella. 

 

 

Kuva 25: Web Service-palvelun sekä REST-palvelun vertailu (Hamad et al. 2010 mukaillen) 
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Yhteenvetona voidaan perustellusti todeta, että Web Service-teknologiat eivät sovellu 

hyvin matkapuhelinympäristön tiedonsiirtomenetelmäksi seuraavista syistä: 

 

 XML-muotoilu kasvattaa huomattavasti pyyntö- ja vastausviestien kokoa, joka 

puolestaan lisää toimintojen viivettä sekä matkapuhelimen resurssien käyttöä ja 

virrankulutusta. Ylimääräinen tiedonsiirto on ongelma varsinkin GPRS-luokan 

matkapuhelinyhteydellä, jolla tiedonsiirtonopeus on alhainen. Lisäksi ylimääräisistä 

tavuista joudutaan maksamaan, mikäli käytössä on matkapuhelinliittymä, jossa ei 

ole kiinteähintaista tiedonsiirtopalvelua. 

 Yhden loogisen viestin lähettämiseen tarvitaan enemmän järjestelmäkutsuja, joka 

kasvattaa viivettä sekä matkapuhelimen prosessointiresurssien käyttöä. Tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi XML-serialisointia sekä käytettävän ympäristön 

muuttujien ja XML-muotoilun mukaisten muuttujien välisiä muunnoksia. 

 XML-viestin parsiminen kuluttaa matkapuhelimen resursseja, lisää virrankulutusta 

sekä kasvattaa toimintojen viivettä. 

 

4.7.2 Socket-yhteys 

 

Seurantajärjestelmän toteutuksessa päädyttiin käyttämään omaa tietoliikenneprotokollaa 

socket-yhteyden avulla, jonka käyttöjärjestelmät tarjoavat TCP/IP-protokollapinon 

käsittelyyn. Matkapuhelimella lähetettävät pyynnöt sekä palvelimen vastausviestit voidaan 

muokata tarkoitukseen sopivaksi, jolloin voidaan optimoida tiedonsiirron tehokkuus. 

Halutut toiminnot, kuten tilakuittaukset sekä virheraporttien lähetykset, saadaan suoritettua 

mahdollisimman nopeasti, kuluttamatta ylimääräisiä matkapuhelimen resursseja. 

Kuljetuskerroksen protokollista päädyttiin käyttämään TCP:tä (Postel 1981) UDP:n (Postel 

1980) sijaan Forum Nokian (2010) mukaisesti. TCP tarjoaa luotettavan 

tietoliikenneyhteyden kahden päätelaitteen välille, jolloin sovelluskehittäjän ei tarvitse 

huolehtia pakettien hukkumisesta. UDP:n tapauksessa pakettien hukkuminen on hallittava 

sovellustasolla esimerkiksi kuittauspakettien ja uudelleenlähetysajastimien avulla. Lisäksi 

TCP varmistaa sen, että lähetetyt paketit saapuvat matkapuhelimelta palvelimelle oikeassa 

järjestyksessä. TCP-yhteyden katkeaminen on kuitenkin hallittava sovellustasolla. 

 



 64 

Mobiiliympäristö ja langattomat yhteydet asettavat kuitenkin haasteita TCP:n toiminnalle, 

jota ovat tutkineet mm. Chakravorty (2002), Huston (2001) sekä  Liao (2005). Hustonin 

(2001) mukaan TCP on alun perin suunniteltu luotettavaan langalliseen tiedonsiirtoon, 

jolloin se tekee olettamuksia alla olevasta fyysisestä kerroksesta. Protokollan 

suunnitteluvalinnat olettavat, että pakettien hukkuminen on signaali siirtotien 

ruuhkautumisesta ja että pakettien viiveet sekä tiedonsiirron kaistanleveys ovat lähes 

vakioita. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa langattomassa ympäristössä, jonka toimintaa 

luonnehtivat esimerkiksi radiohäiriöistä aiheutuvat bittivirheet ja pakettien hukkuminen, 

vaihtelevat viiveet ja tiedonsiirtonopeudet sekä satunnaiset yhteyden katkeamiset. Nämä 

siirtotien häiriöt käynnistävät TCP-protokollan ruuhkanhallintamekanismeja (Allman et al. 

2009), kuten nopea toipuminen sekä hidas aloitus, ja voivat siten alentaa käytännön 

tiedonsiirtonopeuksia. Huomioitavaa kuitenkin on, että TCP:n ongelmat langattomassa 

ympäristössä pätevät myös Web Service-teknologioille sekä muille WWW-standardeille, 

jotka hyödyntävät HTTP-protokollaa, ja siten TCP-yhteyttä, tiedonsiirrossaan. 
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5 SEURANTAJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 

 

Diplomityön käytännön osuudessa lähdettiin toteuttamaan järjestelmää suunnitelmien 

pohjalta, jossa kohteet, kuten käyttäjät, projektit sekä rakennuselementit, tunnistetaan 

matkapuhelimen kameralla luettavat 2D-viivakoodin avulla. Matkapuhelinsovellus 

kehitetään soveltuvaksi Symbian S60 3rd edition sovellusympäristön matkapuhelimille, 

jossa tietoliikenneyhteys muodostetaan matkapuhelinverkkojen avulla. Tunnistuksen 

jälkeen rakennuselementteihin kohdistetaan seurantatietoa, kuten tilakuittauksia ja 

virheraportteja, jotka lähetetään TCP-yhteyden avulla PHP-ohjelmointikielellä (PHP 

Hypertext Preprocessor) toteutettavalle palvelimelle ja tallennetaan keskitetysti MySQL-

tietokantaan. Tämän jälkeen rakennusprojektin edistyminen sekä rakennuskomponenttien 

tilat ja virheraportit ovat seurattavissa projektikohtaisesti palvelimelle toteutettavilta 

WWW-sivuilta, jonka palvelimena toimii Apache 2.2. 

 

Matkapuhelimella lähetettävät seurantatiedot voidaan myös ladata ja tallentaa rakennuksen 

tietomalliin kehitettävän rajapintasovelluksen avulla, joka hyödyntää Tekla Structures-

ohjelmiston tarjoamaa .NET-ohjelmointirajapintaa. Tällöin virtuaalinen tietomalli linkittyy 

reaalimaailman fyysisiin rakennuselementteihin ja niiden toteutuneisiin asennus- ja 

seurantatietoihin. Rajapintasovellusta hyödynnetään myös uusien projektien luomiseen 

seurantajärjestelmän palvelimelle, jolloin elementtitiedot, kuten rakennuselementtien 

tunnukset, painot sekä mittatiedot, luetaan Tekla Structures-tietomallista sekä lähetetään ja 

tallennetaan järjestelmän tietokantaan. Toteutustyön aikana käytettiin Tekla Structures-

ohjelmiston versiota 15, mutta siirtyminen uudempaan versioon 16 on mahdollista.  

 

Rajapintasovellus toimii asiakasohjelmana, joka voidaan asentaa vain Microsoft Windows 

ympäristön tietokoneelle, jossa on asennettuna .NET Framework. Tällöin eri 

rakennusprojektin osapuolet, jotka omistavat halutun projektin tietomallin, voivat 

hyödyntää Tekla-rajapintasovelluksen toiminnallisuuksia seurantatietojen lataamiseen ja 

tallentamiseen omaan tietomalliinsa. Tavoitteena on, että ohjelmisto on käytettävissä 

rakennustyömaan päätelaitteilla, jossa Tekla Structures toimii yleisenä suunnittelun sekä 

projektinhallinnan apuvälineenä. Synkronoinnin jälkeen matkapuhelimella lähetettävät 

seurantatiedot ovat nähtävissä jokaisen tietomallin rakennuskomponentin ominaisuuksissa. 
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Lisäksi Tekla Structures-ohjelmiston sisäisiä toimintoja voidaan hyödyntää 

rakennusprojektin edistymisen visualisointiin sekä esimerkiksi edistymisraporttien 

generoimiseen. Koko fyysinen rakenne on esitetty kuvassa 26. 
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Kuva 26: Järjestelmän fyysinen rakenne 

 

5.1 Matkapuhelinsovelluksen toteutus 

 

Matkapuhelinsovellus toteutettiin Symbian S60 3rd edition sovelluskehitysalustan 

matkapuhelimelle C++ kielellä, ja sen toimintaa testattiin Nokia N80, N82 sekä N95 

päätelaitteilla. Asiakassovellus on toteutettu hyödyntämällä Symbian-ohjelmoinnissa 

yleisesti käytettyä MVC-suunnittelumallia (Model-View-Controller), jossa käyttöliittymä 

erotetaan sovelluksen logiikasta ja toiminnasta (Nokia 2010a). MVC-suunnittelumalli on 

esitetty kuvassa 27, jossa sovellus jaetaan kolmeen komponenttiin: 
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 Malli (Model) sisältää sovelluksen tarjoamat toiminnallisuudet sekä huolehtii 

sovelluskohtaisen tiedon, kuten tilatietojen, tallentamisesta ja käsittelystä. 

 Näkymä (View) esittää mallin sisältämät tiedot käyttäjälle sovelluksen nykyisen 

tilan mukaisesti. 

 Ohjain (Controller) vastaanottaa ja käsittelee sovelluksen käyttäjältä tulevat 

pyynnöt sekä päivittää sovelluksen mallin ja näkymän vastaamaan käyttäjän 

toimintoja. 

 

Malli
(Model)

Näkymä
(View)

Ohjain
(Controller)

Lukee

Käsittelee Päivittää

 

Kuva 27: MVC-suunnittelumalli (Nokia 2010a mukaillen) 

 

MVC-suunnittelumalli korostaa ohjelmakomponenttien uudelleenkäyttöä, koska muutokset 

yhdessä osassa eivät välttämättä vaadi muutoksia muissa osissa. Esimerkiksi Näkymä-

komponenttia muuttamalla voidaan päivittää matkapuhelinsovelluksen käyttöliittymää 

halutulla tavalla vaikuttamatta Malli-osan toiminnallisuuteen. Kehitetyssä 

matkapuhelinsovelluksessa MVC-suunnittelumallia hyödynnetään erottelemaan 

ydintoiminnallisuudet, kuten 2D-viivakoodien lukeminen, kameran käsittely, 

tiedostonkäsittely sekä TCP-tiedonsiirto Malli-osan toiminnallisuuteen. Tätä on 

havainnollistettu kuvassa 28, jossa on esitetty yksinkertaistettu Malli-osan luokkakaavio. 

Selkeyden nimissä luokkien tarjoamat metodit, jäsenmuuttujat sekä osa luokista karsittiin 

kuvasta pois. Malli-osan ytimen muodostaa CMobiTraceEngine -luokka, joka tarjoaa 

yleisen rajapinnan esimerkiksi tiedonsiirrossa, kuvan- ja tiedostonkäsittelyssä, 2D-

viivakoodien lukemisessa sekä äänen nauhoittamisessa tarvittaviin luokkiin ja niiden 

metodeihin. CMobiTraceEngine -luokka peritään virtuaalisilla funktioilla toteutetusta 

MMobiTraceEngineInd -rajapintaluokasta, jota hyödynnetään sovelluksen sisäisten 

primitiivien välitykseen ja tiedottamiseen esimerkiksi asynkronisten metodien 

valmistuessa. 
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CMobiTraceEngine

CMobiTraceTCPClient

CMobiTraceBarcodeDecoderCMobiTraceBarcodeCameraEngine

CMobiTraceCameraEngine MMobiTraceEngineInd

CMobiTraceFileHandler

CMobiTraceImageHandler

1

1

1

1

1

1

 

Kuva 28: Matkapuhelinsovelluksen Malli-osan luokkakaavio 

 

CMobiTraceTCPClient -luokka toteuttaa tiedonsiirrossa tarvittavan TCP-yhteyden 

sekä tarjoaa metodit kohteiden tunnistukselle, tilakuittausten ja virheraporttien lähetykselle 

sekä elementtitietojen hakuun. Asynkronisen tiedonsiirron valmistumisesta tiedotetaan 

CMobiTraceEngine -luokalle MMobiTraceEngineInd -rajapinnan avulla. 

Matkapuhelimen kameran hallinta on toteutettu 2D-viivakoodien tunnistustilassa 

CMobiTraceBarcodeCameraEngine -luokassa, joka hyödyntää 

CMobiTraceBarcodeDecoder -luokkaa 2D-viivakoodien tulkintaan. Vastaavasti 

CMobiTraceCameraEngine -luokkaa hyödynnetään tavallisen kameran hallintaan ja 

esimerkiksi valokuvien ottamiseen. CMobiTraceImageHandler tarjoaa 

kuvankäsittelyyn liittyviä toiminnallisuuksia, kuten muunnoksia Symbianin CFbsBitmap 

-luokasta 8-bittiseen ASCII puskuriin. CMobiTraceFileHandler -luokka tarjoaa 

puolestaan rajapinnan matkapuhelimen tiedostojärjestelmään tiedostojen lukemista ja 

kirjoittamista varten. 

 

Tarkempi matkapuhelinsovelluksen luokkakaavio sekä luokkien toiminnallisuuksien 

kuvaukset on esitetty liitteessä 1. Matkapuhelinsovelluksen Ohjain-osa on toteutettu 

CMobiTraceAppUi -luokassa. Tämän tehtävänä on huolehtia käyttäjän syötteistä ja 

komennoista. Näkymä-osa tehtävänä on tietojen esittäminen sekä grafiikan piirtäminen 

matkapuhelimen ruudulle. Tähän hyödynnetään Symbianin näkymäarkkitehtuuria (Nokia 

2010b), jossa sovelluksen käyttöliittymä on jaettu useisiin näkymäluokkiin (View) sekä 
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näiden sisältöä kuvaaviin luokkiin (Container). Tämä vähentää sovellukseen tallennettavan 

tilatiedon määrää, sillä käyttäjän syötteestä voidaan vaihtaa suoraan näkymästä toiseen. 

 

5.1.1 2D-viivakoodien lukeminen ja kohteiden tunnistus 

2D-datamatriisin dekoodausalgoritmia ei toteutettu itse, vaan tätä varten hankittiin 

PartiTek-yhtiön PtDMDecode kirjasto (PartiTek 2010), joka todettiin sopivimmaksi 

vaihtoehdoksi aiheesta tehdyn kandidaatintyön perusteella (Pöyhönen 2009). 

Matkapuhelinsovelluksessa kirjaston toiminnallisuus on integroitu osaksi 

CMobiTraceBarcodeDecoder -luokkaa. Sovelluksen toiminnan kannalta tärkein 

kirjaston tarjoama metodi on 2D-datamatriisin dekoodaus Symbianin CfbsBitmap -

luokasta, joita CMobiTraceBarcodeCameraEngine -luokka lähettää 

tunnistettavaksi: 

 

int PtDMDecodeFromBitmap(CfbsBitmap* pBitmap, PTDECODEPARA* pPara, 

PTTOTALBARCODEINFO *pInfo) 

 

2D-viivakoodeja yritetään tulkita reaaliajassa, jolloin jokainen 

CMobiTraceBarcodeCameraEngine -luokan lähettämä kuva analysoidaan. Tällöin 

2D-viivakoodeja luetaan automaattisesti kameran pyöriessä, eikä niin, että kameralla 

otetaan pysäytyskuva tunnistettavasta kohteesta. Tämä luonnollisesti hidastaa kameran 

ruudunpäivitystä, mutta ei vaikeuta sovelluksen käyttämistä. Matkapuhelinsovelluksessa 

suoritettujen mittausten mukaan Nokia N82-laitteella saavutetaan 28 fps 

ruudunpäivitysnopeus ilman viivakoodien tunnistusta ja 8 fps ruudunpäivitysnopeus, kun 

reaaliaikainen 2D-viivakoodien tunnistus on käytössä. 

 

5.1.2 Käyttöliittymä ja toiminta 

Sovelluksen käyttöliittymästä pyrittiin tekemään mahdollisimman helppokäyttöinen ja 

varsinkin matkapuhelimen näppäimillä tapahtuvaa tiedonsyöttöä on minimoitu. Lähes 

kaikki toiminnot suoritetaan valitsemalla haluttu toiminto sovelluksen valikkoja 

hyödyntäen. Lisäksi monia sovellustoimintoja on automatisoitu. Esimerkiksi onnistuneen 

2D-viivakoodin lukuprosessin jälkeen, matkapuhelinsovellus lähettää automaattisesti 
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tunnistuspyynnön palvelimelle, eikä käyttäjän tarvitse erikseen hyväksyä tiedonsiirron 

aloittamista. Käyttöliittymän ulkoasussa noudatetaan mahdollisimman paljon perinteisen 

S60-puhelimen yleistä käyttöliittymää, ja sovellus tukee matkapuhelimen asetuksista 

määriteltäviä ulkoasuja. 

 

Sovelluksen käynnistyessä, matkapuhelimen ruudulle ilmestyy kuvan 29 mukainen 

aloitusnäkymä, jonka avulla käyttäjä voi aloittaa 2D-viivakoodien tunnistuksen joko 

valitsemalla Lue tunniste vasemmalla toimintonäppäimellä avautuvasta sovellusvalikosta 

tai suoraan matkapuhelimen keskinäppäimellä (Navi-näppäin). Vaihtoehtoisesti 

sovellusvalikosta voidaan siirtyä muuttamaan sovelluksen asetuksia tai sulkea sovellus. 

Asetuksista voidaan määrittää käytetty Internet yhteyspiste, palvelimen IP-osoite ja portti 

sekä kytkeä äänitiedotteiden käyttäminen päälle tai pois. Mikäli äänitiedotteet kytketään 

päälle sovellus toistaa piippausäänen jokaisen tiedonsiirtotoiminnon, esimerkiksi 

tilakuittauksen, valmistuessa. Sovelluksen käynnistyessä ohjelman asetukset ladataan 

tiedostojärjestelmästä, jolloin sovellus muistaa yleiset asetukset, edellisen projektin sekä 

kirjautuneen käyttäjän. Samaan tapaan nykyiset asetukset tallennetaan tiedostoon ennen 

sovelluksen lopullista sulkemista. 

 

    

Kuva 29: Matkapuhelinsovelluksen aloitusnäkymä 

 

Valitsemalla sovelluksen aloitusnäkymästä Lue tunniste sovellus siirtyy kuvan 30 

mukaiseen päänäkymään, jossa sovelluksen otsikkotiedoissa näytetään perinteiseen S60-

alustan tapaan sovelluksen nimi, signaalin voimakkuus, akun tila sekä muita ilmaisimia, 

kuten mahdollinen USB-yhteys. Lisäksi otsikkotietojen Navipane-alueeseen on lisättynä 

laitteen tunnistettu käyttäjä. Otsikkotietojen alapuolella näytetään nykyinen projekti, 

tunnistettu rakennuselementti sekä tämän ACN-numero. Tekstikenttien alapuolella on 
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reaaliajassa pyörivä kamera, jolla 2D-viivakoodit luetaan pyyhkäisemällä. Kamera voidaan 

tarvittaessa pysäyttää ja käynnistää uudelleen matkapuhelimen keskinäppäimellä (Navi-

näppäin). 

 

Käytössä oleva projekti
Tunnistettu elementti

Elementin ACN numero

Sovelluksen otsikkotiedot, jossa Navipaneen 
on lisätty tämän hetkinen laitteen käyttäjä

Vasen 
toimintonäppäin, joka 
avaa näkymän valikon

Oikea toimintonäppäin, 
jolla voi palata takaisin 
edelliseen näkymään

Reaaliajassa pyörivä 
kamera, jolla viivakoodi 

luetaan 
pyyhkäisemällä. 
Kamera voidaan 

pysäyttää/käynnistää 
uudelleen puhelimen 

keskinäppäimellä 
(Navi-näppäin).

 

Kuva 30: Matkapuhelinsovelluksen päänäkymä 

 

Matkapuhelimen vasemmasta toimintonäppäimestä avautuu sovelluksen valikko, jonka 

avulla voidaan suorittaa tunnistettuun rakennuselementtiin kohdistettuja toimenpiteitä. 

Mikäli rakennuselementtiä ei ole tunnistettu, niin valikkonäkymä on suppeampi, sisältäen 

ainoastaan toiminnot tunnisteen manuaaliseen syöttöön, projektiin liittyvän virheraportin 

tekemiseen sekä sovelluksen lopettamiseen. Matkapuhelimen oikeasta 

toimintonäppäimestä voidaan perinteisen S60-sovelluksen tapaan palata aina edelliseen 

näkymään tai peruuttaa toiminto. Onnistuneen lukuprosessin tai manuaalisen syötön 
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jälkeen sovellus lähettää automaattisesti tunnistuspyynnön palvelimelle, joka prosessoi 

pyynnön, suorittaa tarvittavat tietokantakyselyt sekä palauttaa vastauksen. Kuvassa 31 on 

esitetty matkapuhelinsovelluksen antamat palautteet 2D-viivakoodin tunnistuksen jälkeen, 

jossa lopputuloksena on joko tunnistettu käyttäjä, projekti, rakennuselementti tai 

virheellinen viivakoodi. Prosessin jälkeen sovellus päivittää näkymän vastaamaan nykyistä 

tilaa. Näistä käyttäjä ja projekti ladataan tiedostosta sovelluksen asetuksiin käynnistyessä, 

jolloin niiden tunnistaminen on suoritettava vain käyttäjää tai projektia vaihdettaessa. 

 

 

Kuva 31: Seurantajärjestelmän 2D-viivakoodityypit 

 

Sovellus muistaa edellisen toiminnon, jota ehdotetaan suoritettavaksi rakennuselementin 

tunnistuksen yhteydessä. Tätä on havainnollistettu kuvassa 32. Toiminnon avulla pyritään 

nopeuttamaan peräkkäisiä toimintoja, esimerkiksi rakennuselementtien kuittaamista 

kuormasta vastaanotetuksi työmaalla tai elementtitietojen hakemista. 

 

 

Kuva 32: Edellisen toiminnon muistaminen 
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5.1.3 Tiedonsiirto matkapuhelimen ja palvelimen välillä 

Tiedonsiirto sekä muut raskasta prosessointia vaativat toimenpiteet on toteutettu 

asynkronisesti Symbianin aktiiviobjektien avulla, jolloin sovelluksen käyttöliittymä ei 

pysähdy toiminnon ajaksi. Tällöin matkapuhelimen ruudulla voidaan esittää kuvan 33 

mukaista Odota-animaatiota, jolloin käyttäjä on tietoinen, että prosessointi tai tiedonsiirto 

on meneillään, eikä sovellus ole kaatunut esimerkiksi virheen seurauksena. 

 

 

Kuva 33: Sovelluksen odota-dialogi 

  

Toteutetut funktiot on esitetty taulukossa 6 ja tarkemmat kuvaukset matkapuhelimen ja 

palvelimen välisistä viesteistä on esitetty liitteessä 2. Tiedonsiirto on toteutettu pyyntö-

vastaus -viestinvaihtomenetelmällä (MEP, Message Exchange Pattern), jolloin tarvetta 

erillisille MSC-kaavioille (Message Sequence Chart) ei ole. Matkapuhelimen lähettämä 

pyyntöviesti sisältää kaikki tarvittavat tiedot pyynnön prosessointia varten. Palvelin 

prosessoi pyynnön sekä palauttaa vastausviestin. 

 

Taulukko 6: Matkapuhelimen sekä palvelimen väliset viestit 

Funktio Kuvaus 

IdentifyTarget Kohteen tunnistus. 

GetInfo Elementtitietojen hakeminen. 

UpdateState Tilakuittaus. 

FaultReport Virheraportin lähettäminen. 

 

5.1.4 Case: Tilakuittauksen lähettäminen 

Tilakuittauksen lähettäminen aloitetaan tunnistamalla haluttu rakennuselementti joko 

lukemalla 2D-viivakoodi elementin tunnuslapusta, kuormakirjasta tai syöttämällä 
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manuaalisesti tunnisteen sisältämät tiedot. Tunnistuksen jälkeen haluttu tila valitaan 

vasemmalla toimintonäppäimellä avautuvasta valikosta Kuittaa sekä siirtymällä oikealla 

nuolinäppäimellä tilalistaukseen. Toiminto suoritetaan joko painamalla uudestaan vasenta 

toimintonäppäintä tai matkapuhelimen keskinäppäintä. Vaihtoehtoisesti oikealla 

toimintonäppäimellä voidaan peruuttaa ja palata takaisin valikossa. Kuvassa 34 on esitetty 

matkapuhelimen näkymä asennuskuittauksen suorittamisesta rakennuselementtiin W-200-

50. Asennuskuittauksen yhteydessä käyttäjän on lisäksi määriteltävä rakennuselementin 

paikka ACN-numeron avulla. Sovellus ehdottaa suunniteltua ACN-numeroa 

lähtökohdaksi, mutta mikäli elementti asennettiin eri paikkaan, tämä tulee määritellä 

asennuskuittauksen yhteydessä. 

 

             

Kuva 34: Asennuskuittauksen suorittaminen 

 

5.1.5 Case: Virheraportin lähettäminen 

Rakennuselementteihin tai -projekteihin kohdistettuja virheraportteja voidaan lähettää 

rakennusprojektin eri vaiheissa toimimaan laadunvalvonnan apuvälineenä sekä 

tarkentamaan seurantatietoja. Valitsemalla kuvassa 30 esitetyn päänäkymän valikosta 

kohta Luo virheraportti avautuu käyttäjälle kuvassa 35 esitetyt ponnahdusvalikot, jossa 

käyttäjän on määriteltävä virheraportin kohde (rakennuselementti tai projekti), virheen 

tyyppi sekä vakavuusaste. 
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Kuva 35: Virheraportin kohteen, tyypin ja vakavuusasteen valinta 

 

Vakavuusasteen valinnan jälkeen käyttäjälle avautuu kuvassa 36 esitetty 

virheraporttinäkymä, jossa ohjeistetaan kirjoittamaan virheen sanallinen kuvaus, ottamaan 

valokuva sekä nauhoittamaan äänitiedosto. Näitä ei kuitenkaan ole pakko suorittaa, sillä 

yksinkertaisin virheraportti koostuu ainoastaan elementtiin tai projektiin linkitetystä 

virhetyypistä sekä vakavuusasteesta. Tällöin virheraportti ei kuitenkaan ole kovin 

informatiivinen ja liitetiedostojen tarkoituksena on antaa lisätietoja kyseisestä 

poikkeamasta. Vasemmalla toimintonäppäimellä avautuvan valikon avulla virheraportti 

voidaan lähettää palvelimelle. 

 

     

Kuva 36: Virheraporttinäkymä ja virheraportin lähettäminen 

 

Näkymässä navigoidaan matkapuhelimen nuolinäppäimillä ja haluttu toiminnallisuus 

valitaan keskinäppäimellä. Vastaavat näkymät sanallisen kuvauksen kirjoittamiselle, 

valokuvan ottamiselle sekä äänitiedoston nauhoittamiselle on esitetty kuvassa 37. 

Nykyisellä toteutuksella sovellus antaa mahdollisuuden vain yhden valokuvan (.jpg) sekä 

noin minuutin mittaisen äänitiedoston (.wav) liittämiseen. 
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Kuva 37: Sanallisen kuvauksen, valokuvan sekä äänitiedoston liittäminen virheraporttiin 

 

5.1.6 Case: Elementtitietojen hakeminen 

Toiminnon avulla matkapuhelinsovelluksen käyttäjä voi hakea palvelimella olevat 

elementtitiedot esitettäväksi matkapuhelimen ruudulla. Valitsemalla kuvassa 30 esitetyn 

päänäkymän valikosta kohta Hae tiedot matkapuhelinsovellus lähettää pyynnön 

palvelimelle tuotetietojen hakemiseksi. Tiedonsiirron valmistuessa matkapuhelinsovellus 

siirtyy kuvan 38 mukaiseen näkymään, jossa elementtitiedot listataan ruudulle. 

Matkapuhelimen pienen näytön johdosta kuva listaa joudutaan vierittämään 

matkapuhelimen nuolinäppäimillä, ja kuva on jaettu kolmeen erilliseen osaan. 

 

       

Kuva 38: Tunnistetun rakennuselementin tietojen hakeminen matkapuhelimeen 
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5.2 Palvelimen toteutus 

 

Palvelinohjelmisto muodostaa koko järjestelmän ytimen, sisältäen TCP-palvelimena 

toteutetun liityntärajapinnan sekä matkapuhelinsovellukselle että Tekla Structures-

rajapintasovellukselle. Kehitetty tietokantajärjestelmä sisältää tiedot tallennetuista 

käyttäjistä, projekteista, näiden rakennuselementeistä sekä lähetetyistä tilakuittauksista ja 

virheraporteista. Lisäksi palvelimen yhteyteen toteutettiin projektikohtaiset WWW-sivut, 

joiden avulla projektin edistymistä sekä lähetettyjä virheraportteja päästään katsomaan ja 

käsittelemään. Tästä johtuen palvelinohjelmisto päätettiin toteuttaa PHP:llä, jolloin 

molemmissa TCP-palvelimissa sekä WWW-sivuilla voidaan hyödyntää samoja 

sovellustason luokkia, jotka tarjoavat metodeja esimerkiksi tietokannan käsittelyyn, 

tiedostojen lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä sähköpostiviestien lähetykseen. 

 

5.2.1 Tietokanta 

Palvelimen tietovarastona toimii avoimen lähdekoodin MySQL-relaatiotietokanta (Oracle 

2010), joka sisältää rakennuksen Tekla Structures-tietomallista tuodut elementti- ja 

projektitiedot. Lisäksi tietokantaan tallennetaan seurantajärjestelmän käyttäjät sekä 

matkapuhelinsovelluksella lähetettävät tilakuittaukset ja virheraportit. Toteutetun 

tietokantaratkaisun rakenne on esitetty kuvassa 39, jossa kokonaisuus on jaettu neljään eri 

kokonaisuuteen: 

 

 Käyttäjät ja projektit 

 Virheraportointi 

 Rakennuselementtien tilatiedot 

 Kohteiden tunnistus 
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Users and projects

object_state

 state_id
 object_id
 user_id
 ttime

state

PK state_id

 state_id_mob
 description_fi
 description_en

project

PK project_id

 project_name
 project_barcode
 ttime

company

PK company_id

 name
 description_fi
 description_en
 ttime

project_contact

 user_id
 project_id

error_report

PK error_id

 object_id
 user_id
 project_id
 error_type
 error_class
 description
 ttime

error_file

PK file_id

 error_id
 filename
 file_format
 date

error_class

PK class_id

 description_fi
 description_en

error_type

PK type_id

 description_fi
 description_en

error_status

 status_id
 error_id
 user_id
 description
 ttime

status

 status_id
 description_fi
 description_en

person

PK user_id

 username
 password
 user_barcode
 firstname
 lastname
 company_id
 phone
 email
 duty
 info
 admin

Error reports

object

PK object_id

 tekla_guid
 company_id
 type_id
 project_id
 factory
 order_id
 acn_numer
 as_built_acn_number
 as_built_object_id
 as_built_company_id
 delivery_date
 weight
 width
 height
 length
 shape
 material_type_fi
 material_type_en
 material
 ttime

Object states Identification

identification

PK number

 method_id
 object_id
 tag_location
 ttime

identification_method

 method_id
 description_fi
 description_en

object_type

 type_id
 description_fi
 description_en

 

Kuva 39: Seurantajärjestelmän tietokannan rakenne 

 

Tietokannan ytimen muodostaa object-taulu, joka kuvastaa yhden rakennuselementin 

tietoja, ja on sidoksissa muihin tietokannan tauluihin. Object-taulun rakenne sekä eri 

kenttien selitykset on esitetty taulukossa 7, jossa olennaisimpia ovat object_id, 

tekla_guid sekä company_id, joiden avulla rakennuselementtien tunnukset eri 

järjestelmissä, eli seurantajärjestelmässä, Tekla Structures-mallissa sekä 

elementtivalmistajan tietojärjestelmässä, voidaan linkittää yhteen. 

 

Taulukko 7: Tietokannan object-taulun rakenne 

Kenttä Kuvaus 

object_id Rakennuselementin ID seurantajärjestelmässä. 

tekla_guid Vastaavan rakennuselementin GUID Tekla Structures-mallissa. 

company_id Valmistajan ID kyseiselle rakennuselementille (esim. iNetto ID). 

type_id Rakennuselementin tyypin ID, jotka on tallennettu 

object_type tauluun. 

project_id Rakennuselementin projektin tunnus, jotka on tallennettu 

project tauluun. 

factory Tehtaan tunnus, jossa rakennuselementti on valmistettu. 
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Kenttä Kuvaus 

order_id Rakennuselementin tilausnumero. 

acn_number Suunniteltu ACN-numero. 

as_built_acn_number Toteutunut ACN-numero, joka määrittelee mihin paikkaan 

elementti asennettiin. 

as_built_object_id Toteutunut object_id, joka määrittelee sen 

seurantajärjestelmän ID:n, joka asennettiin tämän elementin 

paikalle. 

as_built_company_id Toteutunut valmistajan tunnus. 

delivery_date Tekla Structures suunnitelman mukainen toimituspäivämäärä. 

weight Rakennuselementin paino (kg). 

width Rakennuselementin leveys (mm). 

height Rakennuselementin korkeus (mm). 

length Rakennuselementin pituus (mm). 

shape Rakennuselementin yleinen tunnus. Esimerkiksi P1. 

material_type_fi Materiaalin tyyppi suomeksi. 

material_type_en Materiaalin tyyppi englanniksi. 

material Rakennuselementin materiaali. 

ttime Aikaleima, jolloin rakennuselementti tallennettiin tietokantaan tai 

päivitettiin. 

 

5.2.2 WWW-sivut 

Projektikohtaiset WWW-sivut toteutettiin perinteisten HTML (Hypertext Markup 

Language), CSS (Cascading Style Sheets) sekä PHP tekniikoiden yhdistelmällä, jossa 

HTML määrittelee sivuston rakenteen, CSS ulkoasun ja PHP:n avulla suoritetaan 

tarvittavat tietokantakyselyt sekä tiedon prosessointi. Ensimmäisessä vaiheessa käyttäjän 

on kirjauduttava sisään annetuilla tunnuksilla, jolloin järjestelmä tarkistaa 

käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeellisuuden. Sessionhallinta on toteutettu hyödyntämällä 

PHP:n sisäisiä funktioita sekä näihin liittyviä muuttujia $_SESSION -taulukossa. 

Onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjälle avautuu näkymä, josta valitaan haluttu 

projekti alasvetovalikosta. 

 

Onnistuneen kirjautumisen ja projektinvalinnan jälkeen käyttäjä pääsee käsittelemään 

projektikohtaisia tietoja, kuten listaamaan projektin elementit, seuraamaan 

rakennuselementtien nykyisiä tiloja, tarkastelemaan lähetettyjä virheraportteja sekä 

tuottamaan projektiin liittyvää statistiikkaa. Näistä projektin elementtitietojen 

listausnäkymä on esitetty kuvassa 40, joka kuvastaa myös sivustojen yleistä rakennetta 

sekä toimintaa. 
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Kuva 40: WWW-sivujen ulkoasu sekä projektin elementtitietojen listaus 

 

Sivustoilla navigointi on toteutettu siten, että oikeassa yläkulmassa näytetään kirjautunut 

käyttäjä sekä tarjotaan linkit henkilötietojen muokkaamiseen sekä uloskirjautumiseen. 

Tämän alapuolella ja vasemmassa laidassa korostetaan valittua projektia sekä tarjotaan 

navigointipalkki haluttujen toimintojen suorittamiseen ja eri näkymien vaihtamiseen: 

 

 Elementtien tiedot avaa kuvan 40 mukaisen näkymän, josta 2D-viivakoodi 

sarakkeesta valitsemalla päästään tarkastelemaan yksityiskohtaisempia 

elementtitietoja. 

 Elementtien seuranta avaa näkymän, jossa on listattuna rakennuselementtien 

nykyiset tilat päivämäärän mukaan lajiteltuna. 
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 Virheraportit -toiminnon avulla käyttäjä voi tarkastella projektiin tai projektin 

rakennuselementteihin kohdistettuja virheraportteja. 

 Muut toiminnot valikon alta voidaan vaihtaa käytettyä projektia tai siirtyä projektin 

statistiikkaa esittävään näkymään. 

 Admin-valinnat ovat käytettävissä, mikäli käyttäjä on kirjautunut ylläpitäjän 

oikeuksilla järjestelmään. Tämä mahdollistaa esimerkiksi uusien käyttäjien 

lisäämisen järjestelmän tietokantaan. 

 

5.3 Tekla Structures -rajapinnan toteutus 

 

Rajapintasovellus rakennusprojektin tietomalliin toteutettiin .NET-

sovelluskehitysympäristössä C#-ohjelmointikielellä, jolloin Tekla Structures-ohjelmiston 

tarjoamaa ohjelmointirajapintaa päästään hyödyntämään. Ohjelmointirajapinnan avulla 

päästään käsittelemään rakennuksen tietomallin tietoja, joka sisältää mahdollisuuden 

rakennuselementtien tietojen hakuun, prosessointiin sekä päivittämiseen takaisin malliin. 

Kehitysympäristö sekä Tekla Structures rajoittavat kuitenkin sovelluksen siirrettävyyttä ja 

yhteensopivuutta eri järjestelmien kanssa - sovellus on asennettavissa vain Microsoft 

Windows käyttöjärjestelmän tietokoneelle, jossa on .NET-ympäristö asennettuna. 

 

Ohjelmointirajapintaa päästään hyödyntämään lisäämällä projektiin kaksi viitettä Tekla 

Structuresin .dll-tiedostoihin: Tekla.Structures.dll ja Tekla.Structures.Model.dll, jotka 

sijaitsevat ohjelmiston asennushakemiston alla: 

 

ASENNUSPOLKU:\TeklaStructures\VERSIO\nt\bin\plugins\ 

 

Tämän jälkeen tietomallia voidaan hyödyntää lähdekoodissa kuten tavallista luokkaa 

komennoilla: 

 

using Tekla.Structures; 

using Tekla.Structures.Model; 
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Yhteys tietomalliin voidaan muodostaa esimerkiksi seuraavasti: 

 
try 

{ 

    Model teklaModel = new Model(); 

    teklaModel.GetConnectionStatus(); 

    ModelInfo teklaModelInfo = teklaModel.GetInfo(); 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

    // Exception handling here 

} 

 

Kun yhteys tietomalliin on muodostettu, voidaan projektin kokoonpano-objekteja 

(assembly) päästä käsittelemään enumeraattorin avulla: 

 
ModelObjectEnumerator assemblyEnum = teklaModel.GetModelObjectSelector(). 

GetAllObjectsWithType(ModelObject.ModelObjectEnum.ASSEMBLY); 

while (assemblyEnum.MoveNext()) 

{ 

    Assembly teklaAssembly = null; 

    try 

    { 

        teklaAssembly = (Assembly) assemblyEnum.Current; 

    } 

    catch (Exception ex) 

    {  

        // Exception handling here  

    } 

 

    // Code of using current assembly object here 

} 

 

Tekla Structures-tietomallissa rakennuselementtien ominaisuudet jaetaan 

perusominaisuuksiin (Attributes) sekä käyttäjän määrittelemiin ominaisuuksiin (UDA, 

User Defined Attributes). Näistä perusominaisuudet, kuten paino (tietomallin muuttuja 

WEIGHT) ja pituus (tietomallin muuttuja LENGTH) ovat kiinteästi tietomalliin määriteltyjä 

rakennuselementin muuttujia. Vastaavasti käyttäjän määrittelemät ominaisuudet ovat 

vapaasti määriteltävissä, jolloin attribuutit määritellään avaimen (muuttujan nimi), arvon 

sekä tietotyypin avulla. Sovelluksen toiminnan kannalta Tekla Structures-

ohjelmointirajapinnan tärkeimmät metodit mahdollistavat juuri rakennuselementtien 

attribuuttien hallinnan: 

 

 GetReportProperty() – Rakennuselementin perusominaisuuden hakeminen 
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 GetUserProperty() – Rakennuselementin käyttäjän määrittelemän attribuutin 

hakeminen 

 SetUserProperty() – UDA attribuutin tallentaminen tai päivittäminen.  

 

5.3.1 Tiedonsiirto palvelimen ja rajapinnan välillä 

 

Tiedonsiirto palvelimen ja Tekla Structures-rajapintasovelluksen välillä toteutettiin 

matkapuhelinsovelluksen tapaan oman tietoliikenneprotokollan sekä TCP-yhteyden avulla, 

jossa palvelinohjelmisto odottaa asiakasohjelman pyyntöjä valitussa portissa. Toteutetut 

funktiot on esitetty taulukossa 8 ja tarkemmat kuvaukset sovelluksen ja palvelimen 

välisistä viesteistä on esitetty liitteessä 3. 

 

Taulukko 8: Tekla Structures-rajapintasovelluksen sekä palvelimen väliset viestit 

Funktio Kuvaus 

Ping TCP-yhteyden testaus. 

Export Elementtitietojen vieminen seurantajärjestelmän palvelimelle, jolloin joko 

luodaan uusi projekti tai päivitetään tietokannassa olevia tietoja. 

Synch Matkapuhelinsovelluksella lähetettyjen seurantatietojen lataaminen ja 

tallennus tietomalliin. 

 

Matkapuhelinsovelluksesta poiketen kaikkia viestejä ei lähetä pyyntö-vastaus periaatteella, 

vaan kokonaisen toiminnon suorittamiseen tarvitaan useampia viestejä. Kuvassa 41 on 

esitetty MSC-kaavio rajapintasovelluksen ja palvelimen välisestä synkronoinnista, jossa 

ensimmäinen lähetettävä viesti sisältää viestitunnuksen lisäksi halutun rakennusprojektin 

nimen. Projektin nimi muodostetaan automaattisesti uuden projektin luonnin yhteydessä 

Tekla Structures-mallin nimestä, pudottamalla .db1-pääte pois. Palvelin suorittaa 

pyynnön prosessoinnin, tarvittavat tietokantakyselyt ja palauttaa vastauksen. Mikäli 

kyseistä rakennusprojektia ei löydy palvelimelta, niin synkronointi keskeytetään. Tällöin 

rajapintasovellus ohjeistaa suorittamaan elementtitietojen viennin. Mikäli rakennusprojekti 

tunnistetaan tietokantakyselyn perusteella, niin sekä palvelin että rajapintaohjelmisto 

siirtyvät tilaan, jossa seurantatiedot synkronoidaan SynchElement-ACK viestipareilla, 

kunnes jokaisen projektin rakennuselementin statustiedot on ladattu ja tallennettu 

tietomalliin. 
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:Tekla Structures
rajapintasovellus

:Palvelin

Käyttäjä

Synkronointi-napin painallus

Synkronointipyyntö (Synch), joka sisältää 
viesti ID:n lisäksi rakennusprojektin nimen

Alustus OK. Projekti löydettiin tietokannasta

Prosessointi,
tietokantakyselyt

Alt Alustus epäonnistui. Haluttua projektia ei löydy

Yksittäisen rakennuselementin 
seurantatiedot (SynchElement)

Kuittaus (ACK)

Toistetaan kunnes jokaisen 
rakennuselementin 

seurantatiedot on lähetetty 
ja tallennettu tietomalliin

Prosessointi
Seurantatietojen 

tallennus tietomalliin

Synkronointi onnistui

Synkronointi epäonnistui. 
Keskeytetään toiminto

 

Kuva 41: Rajapintasovelluksen ja palvelimen välisen synkronoinnin MSC-kaavio 

 

Elementtitietojen vieminen tietokantaan suoritetaan samalla periaatteella, mutta 

tiedonsiirron roolit vaihtuvat päinvastaisiksi. Tällöin rajapintasovellus lataa tietomallin 

tiedot muistiin ohjelmointirajapinnan avulla ja lähettää Export-alustusviestin 

palvelimelle. Tämän jälkeen palvelin ja rajapintasovellus siirtyvät tilaan, jossa tiedonsiirto 

suoritetaan ExportElement-ACK viestipareilla liitteen 3 mukaisesti, kunnes jokaisen 

rakennuselementin tiedot on lähetetty ja tallennettu tietokantaan. Mikäli rakennusprojekti 

löytyy palvelimelta, niin tietokannassa jo valmiiksi olevat rakennuselementit päivitetään, 

kun taas uudet rakennuselementit lisätään kantaan. 

 

5.3.2 Käyttöliittymä ja toiminta 

Rajapintasovelluksen käyttöliittymä on esitetty kuvassa 42, ja noudattaa Microsoft 

Windows-käyttöjärjestelmästä tuttua muotoilua, jossa ikkunan oikeassa yläkulmassa 

tarjotaan toiminnot ikkunan pienentämiseen, koko ruudulle suurentamiseen sekä 

sulkemiseen. Tämän alapuolella ja vasemmassa laidassa oleva navigointipalkki tarjoaa 

puolestaan sovelluksen avulla suoritettavat toiminnot. Tiedosto-valikon alta voidaan joko 

sulkea sovellus tai siirtyä muokkaamaan sovelluksen asetuksia. Asetuksista määritellään 

palvelimen IP-osoite ja portti sekä tiedonsiirrossa käytettävät Tekla Structures-mallin 

attribuutit. Toiminnot-valikko tarjoaa sovelluksen avulla suoritettavat toiminnallisuudet: 
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 Elementtitietojen vieminen ja tallentaminen tietokantaan. 

 Seurantatietojen synkronoiminen tietomalliin. 

 ACN-numeroinnin generointi. 

 TCP-yhteyden testaus sovelluksen ja palvelimen välillä. 

 

Ohje-valikon alta käyttäjä saa lisätietoa sekä sovelluksesta että yksittäisistä toiminnoista 

sekä näiden suorittamisesta. 

 

 

Kuva 42: Rajapintasovelluksen käyttöliittymä 

 

Navigointipalkin alapuolella on synkronointinappi, jonka avulla voidaan suorittaa sama 

synkronointitoiminto kuin Toiminnot-valikon alta. Tämä sijoitettiin myös napiksi, koska 

oletuksena käyttäjät suorittavat synkronointia eniten - aina kun uusimmat seurantatiedot 

halutaan ladata ja tallentaa malliin. Vaihtoehtoisesti synkronointiin voidaan hyödyntää 

ajastimia, mutta tätä ei ole toteutettu nykyisessä versiossa. Painikkeen alapuolella 

näytetään tilatietoa sovelluksen nykyisestä toiminnasta sekä edistymispalkki, jota 

päivitetään tiedonsiirron aikana. 
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Jokaiselle Tekla Structures-mallin kokoonpanolle määriteltiin kaksi välilehteä rakennuksen 

tietomalliin, joiden alle ladattavat seurantatiedot tallennetaan. Tämä onnistuu 

hyödyntämällä objects.inp tiedostoa mallin hakemistossa - esimerkiksi 

C:\TeklaStructuresModels\Mallin nimi. Välilehdet on esitetty kuvassa 43, 

jossa vasemmanpuoleinen sisältää yleistä seurantajärjestelmän tietoa, kun taas 

oikeanpuoleinen tallentaa rakennuselementin tilahistorian. Varsinaiset tietomallin 

attribuutit, johon rajapintasovellus tallentaa seurantatiedot, voidaan määritellä 

rajapintasovelluksen asetuksista vastaamaan objects.inp tiedoston määrittelyjä. 

Esimerkiksi 2D-viivakoodilla tarkoitetaan tietomallin attribuuttia MOBTOOL_BARCODE, 

jolloin rajapintasovellus osaa tallentaa viivakoodin juuri siihen attribuuttiin, joka on esillä 

välilehdillä.  

 

   

Kuva 43: Seurantajärjestelmän välilehdet Tekla Structures-mallissa 

 

Synkronoinnin jälkeen rakennusprojektin edistyminen voidaan myös visualisoida 

hyödyntämällä toimintoa, joka löytyy Tekla Structures valikon Tools -> Project Status 
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Visualization... alta. Toiminnallisuutta on havainnollistettu kuvassa 44, jossa jokaiselle 

seurantajärjestelmän tilalle on määritelty erillinen värikoodi. Tällöin eri tiloissa olevat 

rakennuselementit voidaan värjätä tietomallissa sopivilla väreillä. Mahdolliset tilat 

ketjutetaan Tekla Structuresin valmiilla työkalulla luomalla objektin attribuutteihin 

perustuvia sääntöjä.  

 

 

 

Kuva 44: Rakennusprojektin edistymisen visualisointi 
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6 TESTAUS JA PILOTOINTI 

 

Seurantajärjestelmän toimintaa testattiin sovelluskehityksen aikana sekä pilotoitiin 

käytännön tasolla rakennustyömaan olosuhteissa, jossa rakennustyöntekijä hyödyntää 

matkapuhelinsovellusta rakennuselementtien tunnistamiseen 2D-viivakoodien avulla sekä 

suorittaa elementtien tilakuittauksia sekä virheraportteja. Tässä luvussa esitellään 

seurantajärjestelmän testausta, havaittuja ongelmia ja jatkokehitysideoita. Lisäksi esitellään 

suunnitellut ja toteutetut pilottiprojektit. 

 

6.1 Tiedonsiirron viivemittaukset ja lähetettävien pakettien koot 

 

Matkapuhelinsovelluksen tiedonsiirron viivettä sekä lähetettävien ja vastaanotettavien 

pakettien kokoja mitattiin testauksen aikana sekä 3G-verkossa että 2G-verkossa GPRS 

tiedonsiirtopalvelulla. Viivemittaukset suoritettiin sovellustasolla 

matkapuhelinsovelluksessa, kun taas pakettien koot sekä niiden prosessointiin kuluva aika 

laskettiin palvelimen puolella. Päätelaitteena toimi Nokia N82 ja lähetettävät viestityypit 

ovat nähtävissä liitteestä 2. Taulukkoon 9 on koottu yhteen mittausten tulokset 3G-

verkossa, jossa signaalin voimakkuus N82 signaalimittarin mukaan oli 7/7. Vastaavasti 

taulukossa 10 on esitetty mittausten tulokset GPRS-verkossa, jossa keskimääräinen 

signaalin voimakkuus oli 5/7. Jokaista pakettityyppiä kohden suoritettiin viisi mittausta ja 

taulukossa olevat arvot edustavat näiden keskiarvoa. Palvelin oli mittausten aikana 

minimaalisella kuormituksella. RTT (Round Trip Time) mitattiin 

matkapuhelinsovelluksessa, jolloin ensimmäinen aikaleima tallennetaan sillä hetkellä kun 

TCP-yhteys palvelimen ja matkapuhelimen välillä on toiminnassa, eli 

RSocket::Connect() valmistuu. Tiedonsiirron päättymistä osoittava aikaleima 

tallennetaan, kun palvelimelta lähetettävä vastausviesti on prosessoitu matkapuhelimessa. 

Tällöin RTT mittaa sekä pyyntö- että vastausviestin yhteenlaskettua kokonaisaikaa: 

 

 Pyyntöviestin pakkaaminen matkapuhelinsovelluksessa. 

 Pyyntöviestin lähettäminen palvelimelle. 
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 Palvelimen prosessointiaika. 

 Vastausviestin lähetys matkapuhelinsovellukseen. 

 Vastausviestin purkaminen matkapuhelinsovelluksessa. 

 

Aikaleimojen tallentamiseen hyödynnetään Symbianin TTimer::HomeTime()-metodia 

ja tiedonsiirron viive lasketaan mikrosekunneissa TTimer::MicroSecondsFrom()-

metodilla. Yhteydenmuodostukseen kuluvaa aikaa ei huomioida, sillä yhteys suljetaan 

jokaisen lähetettävän viestin jälkeen akun ja prosessointitehon säästämiseksi. Pyyntö- ja 

vastausviestien tavumäärät tallennetaan palvelimella, sillä ne sisällytetään kaikkiin 

lähetettäviin viesteihin. Palvelimen prosessointiaika kuvaa aikaa pyynnön 

vastaanottamisen ja vastausviestin lähetyksen välillä. Palvelimen prosessointiajassa 

virheraporttien yhteydessä olevat vaihtelut 3G- ja GPRS-verkon välillä (esim. 

valokuvallisen virheraportin yhteydessä 6.2 ms ja 5.2 ms) ovat perusteltavissa 

tavumäärältään dynaamisesti muuttuvilla binääritiedostoilla. 

 

Taulukko 9: Viivemittaukset ja pakettien koot 3G-verkossa 

Pakettityyppi Palvelimen 

prosessointiaika 

RTT Pyynnön 

koko 

Vastausviestin 

koko 

Rakennuselementin 

tunnistaminen 

1.6 ms 163.3 ms 62 B 22 B 

Elementtitietojen 

haku 

1.8 ms 182.0 ms 62 B 77 B 

Tilakuittaus 2.2 ms 144.6 ms 97 B 8 B 

Virheraportti  

(vain kuva) 

6.2 ms 9 192.6 ms 99 434 B 8 B 

Virheraportti  

(kuva ja 40s ääni) 

41.1 ms 16 965.8 ms 420 836 B 8 B 

 

Taulukko 10: Viivemittaukset ja pakettien koot GPRS-verkossa 

Pakettityyppi Palvelimen 

prosessointiaika 

RTT Pyynnön 

koko 

Vastausviestin 

koko 

Rakennuselementin 

tunnistaminen 

1.6 ms 606.4 ms 62 B 22 B 

Elementtitietojen 

haku 

1.8 ms 611.3 ms 62 B 77 B 

Tilakuittaus 2.2 ms 600.0 ms 97 B 8 B 

Virheraportti  

(vain kuva) 

5.2 ms 35 826.0 ms 94 600 B 8 B 

Virheraportti  

(kuva ja 40s ääni) 

42.3 ms 166 616.2 ms 440 643 B 8 B 
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Suurin osa lähetettävistä paketeista on verrattain pieniä, kuten taulukoista 9 ja 10 on 

nähtävissä. Tällöin XML-serialisointi ja Web Service-teknologioiden hyödyntäminen 

aiheuttaisi suuren määrän ylimääräistä tiedonsiirtoa ja prosessointia hyötykuormaan 

nähden. Siirtämällä tiedot mahdollisimman tehokkaasti socket-yhteyden avulla, voidaan 

pienentää tiedonsiirron viivettä sekä nopeuttaa sovelluksen reagointia käyttäjän 

toimintoihin. GPRS-verkon suorituskyky riittää hyvin pienempiin viesteihin, kuten 

kohteiden tunnistamiseen sekä tilakuittauksiin, mutta suurempia binääritiedostoja ja 

virheraportteja lähetettäessä tiedonsiirtonopeuden rajoitteet tulevat nopeasti vastaan. 3G-

verkossa virheraportit saadaan siirrettyä huomattavasti tehokkaammin korkeamman 

tiedonsiirtonopeuden ansiosta. Taulukon 9 perusteella käytännön hyötynopeus siirrettäessä 

virheraporttia, joka sisältää valokuvan sekä 40 sekunnin äänitiedoston, on noin 24.8 kB/s. 

Tässä tulee kuitenkin huomioida sekä matkapuhelimen että palvelimen prosessointiaika, 

jotka sisällytettiin mitattavaan viiveeseen. 

 

Ongelmasta johtuen jatkokehityksessä on mietittävä mahdollisuuksia lähettää tiedot 

sovelluksen suorituksen taustalla, jolloin käyttäjä voi suorittaa haluamiaan toimenpiteitä 

matkapuhelimen siirtäessä tietoja palvelimelle. Nykyisellä toteutuksella käyttäjän on 

odotettava tiedonsiirron päättymistä ja pyynnön käsittelyä esittävän dialogin häviämistä. 

Tämä voi varsinkin GPRS-verkon tapauksessa sekä suuria virheraportteja lähetettäessä 

tuntua turhauttavan hitaalta ja keskeyttää työnteon. Ensimmäinen ratkaisu on hyödyntää 

tiedonsiirtojonoja, jolloin käyttäjän toiminnot suoritetaan aikajärjestyksessä First-Come, 

First-Served (FCFS) periaatteella. Tämä ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, jossa suuren 

virheraportin lähetys estää esimerkiksi rakennuselementin tunnistuksen. Tehokkaampi 

ratkaisu on hyödyntää useampaa TCP-yhteyttä, jolloin toiminnot suoritetaan rinnakkaisesti. 

Tällöin rakennuselementin tunnistus onnistuu, vaikka raskas virheraportin lähetys olisikin 

käynnissä. Yhtenä vaihtoehtona pyyntöviestejä voidaan myös priorisoida, jolloin 

alhaisemman prioriteetin virheraportin lähetys keskeytetään rakennuselementin 

tunnistuksen ajaksi.  

 

Yhteydenhallinnan lisäksi jatkokehityksessä on tutkittava mahdollisuuksia hyödyntää 

virheraporttien pakkaamista, aikaisemmin esitettyjen Tian et al. (2004) tutkimusten 

mukaisesti. Tästä saattaa olla hyötyä varsinkin hitaammilla GPRS-yhteyksillä. Lisäksi 

jatkokehityksessä on otettava huomioon mahdolliset yhteydettömät tilanteet, sillä 
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langattomien yhteyksien ei aina voida olettaa toimivan. Tällöin matkapuhelinsovelluksen 

on hyödynnettävä laitteen muistia käyttäjän toimintojen tallentamiseen. Yhteyden jälleen 

toimiessa tiedot voidaan lähettää palvelimelle. Yhteydettömyyden hallinta asettaa 

kuitenkin omat haasteensa järjestelmän toiminnalle, sillä tietyt toiminnot ovat riippuvaisia 

edellisistä toiminnoista. Esimerkiksi rakennuselementin tunnistuksen jälkeen käyttäjä voi 

suorittaa tilakuittauksen tai elementtiin kohdistetun virheraportin, mutta alun perin 

kameralla luettu 2D-viivakoodi on saattanut olla virheellinen. Tällöin tunnistusta 

seuraavat, haluttuun rakennuselementtiin kohdistetut, toiminnot on hylättävä ja virheestä 

tiedotettava käyttäjälle. 

 

6.2 Toteutetut ja suunnitellut pilotit 

 

Ensimmäisessä järjestelmän pilotissa keskityttiin matkapuhelinsovelluksen testaamiseen 

käytännön rakennustyömaan olosuhteissa. Tekla Structures-rajapintasovellusta ei käytetty 

tässä tapauksessa, koska kohdetta ei ollut mallinnettu. Pilotin tavoitteena oli testata 

rakennuselementtien tunnistamista 2D-viivakoodien avulla, suorittaa tilakuittauksia 

matkapuhelimella sekä generoida kuvaa ja ääntä sisältäviä virheraportteja. Erityistä 

huomiota kiinnitettiin kehitetyn matkapuhelinsovelluksen käytettävyyteen sekä 

matkapuhelimen soveltuvuuteen rakennustyöntekijän työvälineeksi. Pilotista kerätyn 

palautteen perusteella sovelluksen ja koko järjestelmän toimintaa voitiin kehittää edelleen. 

Palautetta kerättiin WWW-lomakkeella sekä keskustelujen avulla. 

 

Käytännön pilotti toteutettiin yhteistyössä Parma Oy:n sekä tämän emoyhtiö Consolis Oy 

Ab:n kanssa. Kohteeksi valittiin Haminan Summa, jossa neljän 100-metrisen 

hybridituulivoimalan 50 metriä korkeat betoniset alaosat olivat Parman toimittamia ja 

asentamia. Tornien perustukset valettiin paikalla ja loput betoniosat valmistettiin Parman 

Nummelan tehtaalla. Kuvassa 45 on esitetty eräs matkapuhelinsovelluksella lähetetty 

valokuva pystytetyistä torneista.  
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Kuva 45: Seurantajärjestelmän Haminan pilottikohde 

 

Koska kohdetta mallinnettu Tekla Structuresin avulla, niin tarkkoja elementtitietoja ei 

viety tietokantaan eikä seurantatietoja synkronoitu tietomalliin. Rakennuselementit 

syötettiin tietokantaan käsin annettujen elementtitunnusten perusteella. Lisäksi pilotin 

alkaessa helmikuussa elementtivalmistajan tunnuslapuissa ei ollut 2D-viivakoodia, jolloin 

tunnisteet tulostettiin paperille ja toimitettiin matkapuhelimen yhteydessä 

rakennustyömaalle. Valitussa formaatissa sijoitettiin 4 viivakoodia jokaiseen paperin 

nurkkaan, jolloin elementtitunnus kirjoitettiin viivakoodin yläpuolelle. 

 

Ensimmäinen havaittu ongelma liittyi 2D-viivakoodien lukemiseen matkapuhelimen 

kameralla. Palautteen perusteella viivakoodien lukeminen on nopea prosessi ja toimii 

hyvin, mutta ongelmia aiheutuu paperille tulostetuista viivakoodeista. 

Matkapuhelinsovellus tunnistaa 2D-viivakoodit niin etäältä, että koko paperi ja 4 

tunnistetta näkyvät matkapuhelimen ruudulla tunnistushetkellä. Tällöin käyttäjä ei 

välttämättä tiedä mikä 2D-viivakoodi luettiin ja mikä rakennuselementti tunnistettiin. Tätä 

on havainnollistettu kuvassa 46, jossa matkapuhelinsovellus tunnistaa yhden 

rakennuselementin, mutta tunnistushetkellä kaikki neljä näkyvät ruudulla. Joustavan ja 

toimivan lukuprosessin edellytyksenä on, että 2D-viivakoodit ovat fyysisesti kiinni 
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rakennuselementeissä tai näiden tunnuslapuissa. Vaihtoehtoisesti 2D-viivakoodit voidaan 

tulostaa esimerkiksi kuormakirjaan, mutta myös tällöin tulee varmistaa, että 2D-

viivakoodit ovat riittävän eroteltuina toisistaan ja erillisillä sivuilla. Ongelmaa voidaan 

myös kiertää tulostamalla fyysisesti pienempiä 2D-viivakoodeja, jolloin matkapuhelimen 

lukuetäisyys pienenee. Tällöin haasteita aiheutuu kuitenkin matkapuhelimen kameran 

erottelukyvystä.  

 

 

 

Kuva 46: Ongelma 2D-viivakoodien lukemisessa paperilta tai kuormakirjasta 

 

Lisäksi käyttäjän on muistettava tarkasti asennettujen elementtien tunnukset, jotta 

virheraportit ja tilakuittaukset kohdistetaan oikealle rakennuselementille. Tämä aiheuttaa 

haasteita jäljitettävyyden kannalta sekä liikaa muistettavaa käyttäjälle varsinkin tilanteissa, 

joissa on paljon samalla tunnuksella olevia identtisiä rakennuselementtejä. Mikäli tunniste 

on fyysisesti rakennuselementissä tai tämän tunnuslapussa kiinni, niin ongelmaa poistuu, 

sillä on varmaa, että 2D-viivakoodi kuuluu kyseiselle elementille. 

 

Pilotin aikana tuotettiin virheraportteja sekä tilakuittauksia järjestelmän tietokantaan, jotka 

olivat näkyvillä projektin WWW-sivuilla. Kuvassa 47 on esitetty esimerkki lähetetystä 

virheraportista, jossa rakennuselementin viiste ei vastaa yleisiä rakennuselementin 

laatuvaatimuksia. Poikkeamaa havainnollistettiin liittämällä valokuva viisteestä sekä 

nauhoittamalla äänitiedosto.  
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Kuva 47: Esimerkki virheraportista, jossa rakennuselementin viiste ei vastaa laatuvaatimuksia 

 

Kerätyn palautteen perusteella matkapuhelinsovelluksen käyttö on sujuvaa ja sitä on 

helppo oppia käyttämään. Sovelluksen valikot tulee kuitenkin käydä läpi 

rakennustyöntekijöiden kanssa, jolloin toimintojen nimet saadaan todellisuutta vastaaviksi, 

mikä parantaa sovelluksen käytettävyyttä ja opittavuutta edelleen. Palautteen perusteella 

halutut toiminnot saadaan suoritettua riittävän tehokkaasti, jota voidaan perusteella alueen 

3G-verkolla. Tällöin suurempien binääritiedostojen siirtäminen on huomattavasti 

nopeampaa verrattuna esimerkiksi GPRS-verkon suorituskykyyn, kuten kappaleen 6.1 

mittaustulosten perusteella on nähtävissä. Matkapuhelimen näppäimistöllä kirjoittaminen 

koettiin haasteelliseksi ja hitaaksi, jolloin virheraporttien sanalliset kuvaukset jäivät 

lyhyeksi tai kokonaan kirjoittamatta. Tämän seurauksena järjestelmän WWW-sivuille 

toteutettiin mahdollisuus muokata lähetettyjä virheraportteja jälkikäteen, jolloin 
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tietokoneen näppäimistöllä voidaan myöhemmin kirjoittaa tarkempi kuvaus 

rakennustyömaalta lähetetystä virheraportista. 

 

 

Seurantajärjestelmän sekä MobTool-hankkeen seuraava pilottiprojekti on suunnitteilla 

Tampereen Aurinkokallioon yhdessä Skanska Oy:n, Parman Oy:n, Teklan Oyj:n sekä 

Consolis Oy Ab:n kanssa. Tavoitteena on koko järjestelmän sekä kehitettyjen 

komponenttien testaus, jolloin painotetaan erityisesti rakennuskomponenttien 

jäljitettävyyttä sekä toteutuneiden asennustietojen siirtämistä rakennuksen tietomalliin. 

Aikataulullisesti pilottia ei kuitenkaan voida sisällyttää tähän diplomityöhön.  

 

6.3 Kerätyn tiedon analysointi 

 

Perinteisesti rakennusteollisuuden ongelmana on, että projektin aikana syntyvää tietoa ei 

tallenneta pysyvästi tai ne tallennetaan paperille ja arkistoidaan useaan eri paikkaan 

(Akinci et al. 2002). Paperinen media heikentää tiedon saatavuutta, sillä projektin tietoihin 

on vaikea päästä käsiksi projektin aikana tai sen päätyttyä. Tällöin esimerkiksi kriittisen 

virheen tapahtuessa tiettyyn rakennuskomponenttiin linkitetyt historiatiedot ja 

poikkeamaraportit voi olla vaikea löytää mahdollista analysointia ja jatkokehitystä varten. 

Kehitetyssä seurantajärjestelmässä mobiililaitteella lähetetyt tilakuittaukset ja virheraportit 

tallennetaan tietokantaan, jolloin halutut tiedot ovat nopeasti löydettävissä sekä jälkikäteen 

analysoitavissa ja raportoitavissa. Pitkällä aikavälillä tietokannan sisällöstä voidaan 

suodattaa myös yritykselle hyödyllistä trendi- ja laatutietoa erilaisten raporttien muodossa, 

joita voidaan hyödyntää toiminnan tehostamisessa. Raportit voivat sisältää tietoa 

yleisimmistä virhetyypeistä tai rakennuskomponenteista, joihin kohdistuu suhteellisesti 

eniten poikkeamia, ja voidaan julkaista projektikohtaisesti järjestelmän WWW-sivuilla. 

Tällöin raporttien sisältö päivittyy reaaliajassa ja tiedon visualisointi voidaan hoitaa 

esimerkiksi Google Charts- ohjelmointirajapinnan (Google Charts 2010) avulla. Kuvassa 

48 on esitetty erään testiajon aikana lähetettyjen 45 virheraportin prosentuaaliset osuudet 

virhetyyppien mukaan lajiteltuna. 
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Kuva 48: Virhetyyppien prosentuaaliset osuudet 

 

Analysoimalla seurantatiedosta suodatettua laatutietoa on mahdollista palata ongelman 

alkulähteille ja selvittää mikä mahdollisesti aiheuttaa kyseiset virheet. Mitä aikaisemmassa 

vaiheessa rakennuselementteihin liittyvät virheet huomataan, sitä vähemmän niistä 

aiheutuu valmistavalle yritykselle kustannuksia. Varsinkin rakennuselementtien 

kuljettaminen rakennustyömaalta takaisin tehtaalle, esimerkiksi korjausta tai 

uudelleenmaalausta varten, on valmistavalle yritykselle kallista toimintaa. Tällöin on 

luonnollista pyrkiä minimoimaan virheet elementtien valmistuksessa, varastoinnissa sekä 

kuljetuksissa. Kuvassa 49 on esitetty saman testiajon aikana lähetettyjen virheraporttien 

prosentuaaliset osuudet elementtityypeittäin. Tämä toimii vain esimerkkinä siitä, 

minkälaista laatutietoa seurantatiedosta voidaan suodattaa. 
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Kuva 49: Poikkeamien suhteelliset osuudet elementtityypeittäin 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Diplomityön tuloksena on toimiva seurantajärjestelmä, jonka avulla yksittäisiä 

rakennuskomponentteja, ja siten koko rakennusprojektia, voidaan seurata reaaliaikaisesti 

matkapuhelimella suoritettavilla tilakuittauksilla sekä virheraporteilla. Järjestelmä on 

suunniteltu käytettäväksi käytännön työtilanteissa elementtejä valmistavalla tehtaalla sekä 

rakennustyömaalla, jolloin koko toimitusketju valmistuksesta asennukseen sekä näihin 

liittyvät tilatiedot saadaan tallennettua järjestelmään. Tällöin työntekijä hyödyntää 

kehitettyä matkapuhelinsovellusta seurantatietojen tuottamiseen sekä tiedonsiirtoon 

järjestelmän palvelinohjelmiston kanssa. Mikäli elementtitehtaalla on jo yleinen käytäntö 

valmistusprosessiin liittyvien tilatietojen päivittämiseen omaan tietojärjestelmäänsä, niin 

nämä jo olemassa olevat statustiedot kannattaa hyödyntää siirtämällä tietoa yrityksen 

tietojärjestelmän sekä seurantajärjestelmän välillä. 

 

Rakennuselementit tunnistetaan yksilöllisesti matkapuhelimen kameralla luettavien 2D-

viivakoodien avulla, jotka liimataan rakennuselementtien kylkeen tai tulostetaan 

elementtien tunnuslappuihin valmistavalla tehtaalla. Lisäksi 2D-viivakoodit voidaan 

tulostaa elementtitoimitukset dokumentoivaan kuormakirjaan, jolloin rakennustyömaan 

olosuhteissa tunnistetiedot voidaan lukea tarvittaessa myös paperilta. Huomioitavaa 

kuitenkin on, että seurantajärjestelmän yleinen logiikka ei ole sidottu 2D-viivakoodien 

hyödyntämiseen. Vastaava toiminnallisuus voidaan saavuttaa myös RFID-tunnisteiden 

avulla, jotka voidaan valaa betonielementtien sisään tai kiinnittää tarramaisesti. Tällöin 

tulee kuitenkin huolehtia siitä, että lukuprosessi on mahdollisimman joustava ja nopea, 

sillä rakennuskomponenttien tunnistustoimintoa tarvitaan usein järjestelmää käytettäessä. 

Mikäli työntekijä joutuu etsimään rakennuselementtiin upotettua RFID-tunnistetta, niin 

työnteko keskeytyy. Lisäksi RFID-tekniikkaa integroivia matkapuhelimia on markkinoilla 

huomattavasti vähemmän kuin kamerapuhelimia, jolloin ylimääräiset lisälaitteet 

heikentävät järjestelmän käytettävyyttä.  

 

Tilakuittaukset sekä virheraportit tallennetaan keskitetysti järjestelmän tietokantaan, joka 

sisältää tiedot käyttäjistä, projekteista sekä näiden rakennuselementeistä. Tilakuittausten 

tarkoituksena on tallentaa rakennuselementin tilahistoria sekä eteneminen toimitusketjussa. 
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Virheraportit tarkentavat rakennuselementtien seurantatietoja sekä toimivat 

laadunhallinnan apuvälineenä. Kehitetyn matkapuhelinsovelluksen avulla virheraporttiin 

voidaan liittää sanallinen kuvaus, valokuva tai äänitiedosto, jotka antavat lisätietoa 

poikkeamasta tai sen käsittelyyn vaadittavista toimenpiteistä. Vakavuusasteesta riippuen 

palvelinohjelmisto tiedottaa projektin kontaktihenkilöitä lähetetyistä poikkeamista, jolloin 

projektin sisäinen tiedonsiirto tehostuu ja voidaan poikkeamien osalta automatisoida. 

 

Matkapuhelimella lähetetyt seurantatiedot, tilakuittaukset sekä virheraportit ovat 

nähtävissä projektikohtaisesti seurantajärjestelmän WWW-sivuilta. Tällöin projektin 

osapuolet tai muut käyttöoikeiden omaavat henkilöt pystyvät seuraamaan projektin 

edistymistä omalta työpisteeltään. Rakennustyömaajohtaja voi esimerkiksi tarkastaa 

elementtien valmistustilannetta työmaan päätelaitteelta sekä suorittaa elementtien 

vastaanoton ja asennustyön valmistelevia toimenpiteitä reaaliaikaisen statustiedon 

mukaisesti. 

 

Seurantajärjestelmän toimintaan kehitettiin matkapuhelinsovelluksen sekä 

palvelinohjelmiston lisäksi myös rajapinta rakennuksen Tekla Structures-tietomalliin, joka 

toimii asiakasohjelman roolissa ja voidaan asentaa .NET-sovelluskehitysympäristön 

päätelaitteelle. BIM-ohjelmistoista on kehittymässä tärkeä rakennusprojektien suunnittelu- 

ja hallintatyökalu, jolloin kehitetyn rajapintasovelluksen avulla tietomalli sekä palvelin 

voidaan synkronoida keskenään. Tämä tarkoittaa uusien projektien luomista ja 

elementtitietojen viemistä 3D-tietomallista palvelimelle sekä seurantatietojen päivittämistä 

palvelimelta malliin. 2D-viivakoodin sisään tallennettava tieto voidaan määrittää 

automaattisesti palvelimelle vietävien elementtitietojen perusteella, jolloin eri järjestelmien 

käyttävät elementtitunnukset linkittyvät yhteen. Vaatimuksena on kuitenkin sopia yleinen 

käytäntö elementtejä valmistavan tehtaan kanssa, jotka tulostavat ja kiinnittävät 

elementtien tunnuslapun, sillä 2D-viivakoodin sisältämän tiedon tulee vastata merkilleen 

tietokannassa olevaa tunnistetietoa. 

 

Synkronoinnin avulla matkapuhelimella lähetetyt toteutuneet tilakuittaukset sekä 

rakennuselementtien asennustiedot linkittyvät virtuaalisen tietomalliin. Ongelmia aiheutuu 

siitä, että identtisiä elementtejä ei nykykäytäntöjen mukaan käsitellä yksilöllisesti 

rakennusprojektin aikana, jolloin suunnitellut asennuspaikat eivät välttämättä vastaa 
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toteutunutta asennusta. Elementti voidaan asennusvaiheessa korvata millä tahansa 

vastaavanlaisella elementillä, joka suunnitelmien mukaan sopii kyseiselle paikalle. Tämä 

pätee myös lastattaessa elementtejä kuljetusta varten, jolloin yleensä helpoiten saatavilla 

oleva, esimerkiksi nipun päällimmäinen elementti, lastataan kuljetukseen kustannusten ja 

ajan säästämiseksi. Diplomityössä esitetään ratkaisu, jossa asennuskuittauksen yhteydessä 

on määriteltävä myös yksikäsitteinen paikka, johon kyseinen elementti asennettiin. Tämä 

voidaan toteuttaa kokoonpanonumeroiden (ACN) avulla, jotka määritellään jokaiselle 

Tekla Structures-tietomallin elementille ja viedään palvelimelle uuden projektin luonnin 

yhteydessä. Kyseisen ratkaisun vaatimuksena on, että tietomallista generoidaan ACN-

numerot sisältävä pohjapiirustus asennusta varten. 

 

Matkapuhelinsovelluksen sekä palvelinohjelmiston toimintaa testattiin ja pilotoitiin 

käytännön rakennustyömaan olosuhteissa projektin yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Kerätty palaute oli pääosin positiivista ja 2D-viivakoodien hyödyntäminen koettiin 

toimivaksi, mikäli tunnisteet ovat fyysisesti rakennuselementeissä kiinni. Tekla Structures-

tietomallia kyseisestä kohteesta ei ollut, jolloin osa komponenteista rajattiin pilotin 

ulkopuolelle. Täysimittainen pilottiprojekti, jossa koko seurantajärjestelmä on käytössä, on 

suunnitteilla ja toteutetaan kesän 2010 aikana MobTool-projektin edetessä.  
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Liite 1. Matkapuhelinsovelluksen luokkakaavio ja luokkien selitykset 

 

CMobiTraceApplication CMobiTraceAppUiCMobiTraceDocument

CMobiTraceBaseView

CMobiTraceMainView

MMobiTraceUIInd

-CMobiTraceProject* iProject
-CMobiTraceElement* iElement
-CMobiTraceUser* iUser
-etc...

CMobiTraceEngine

CMobiTraceMainViewContainer

CMobiTraceBarcodeView CMobiTraceBarcodeViewContainer

Model

Controller

View

+TCPClientOperationComplete()
+operation1()

MMobiTraceEngineInd

CMobiTraceUser

CMobiTraceElement

CMobiTraceProject

CMobiTraceSettingsLoader

CMobiTraceImageHandler

CMobiTraceFileHandler

CMobiTraceBeeper

CMobiTraceAudioRecorder

MMobiTracePlaybackTimerObserver

CMobiTracePlaybackTimer

1

CMobiTraceTCPClient

CMobiTraceBarcodeDecoder

CMobiTraceBarcodeCameraEngine

CMobiTraceCameraEngine

1

CMobiTraceBase64Converter

By using this interface, 
the members of 
CMobiTraceEngine
can send notifications 
that signal, for example,
completion of some
asynchronous method
(Indication primitive)

CMobiTraceAppUi implements
an interface that can be used
to send notifications/callbacks
to it (Indication primitive).

CMobiTraceSettingsForm

0..*

CMobiTraceCameraView CMobiTraceCameraViewContainer

CMobiTraceDetailsView CMobiTraceDetailsViewContainer

CMobiTraceFaultReportView CMobiTraceFaultReportViewContainer

CMobiTraceImageView CMobiTraceImageViewContainer

CMobiTraceRecorderView CMobiTraceRecorderViewContainer

7

etc...etc...

1
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Liite 1 jatkoa 

 

Class Description 
CMobiTraceApplication Application class of the software. 
CMobiTraceAppUi Implements application UI. Acts as a main 

controller class that handles user actions. 
CMobiTraceAudioRecorder Provides audio recording to a .wav file. 
CMobiTraceBarcodeCameraEngine Controls the camera of the mobile phone in 

2D-barcode decoding mode. 
CMobiTraceBarcodeView The most important view of the application. 

Provides a real time camera that can be used 

to decode 2D-datamatrix barcodes, as well as, 

functions to perform state acknowledgements 

and fault reports to identified products. 
CMobiTraceBarcodeViewContainer Container for CMobiTraceBarcodeView that 

defines the content of the view. 
CMobiTraceBarcodeDecoder Implements 2D-datamatrix decoding 

functions. Utilizes PtDMDecode library from 

PartiTek. 
CMobiTraceBase64Converter Provides Base64 conversions if needed. 
CMobiTraceBaseView Base view class for every view of the 

application.  
CMobiTraceBeeper Provides beep sound playback. 
CMobiTraceCameraEngine Controls the camera of the mobile phone 

when 2D-barcode decoding is off. Used to 

take .jpg pictures. 
CMobiTraceCameraView Provides a view class for taking pictures. 
CMobiTraceCameraViewContainer Defines the content of 

CMobiTraceCameraView. 
CMobiTraceDetailsView A view class for showing details (e.g. weight 

and dimensions) from identified product. 
CMobiTraceDetailsViewContainer Defines the content of 

CMobiTraceDetailsView. 
CMobiTraceDocument Document class of the application. One of the 

mandatory classes. 
CMobiTraceElement Stores data from one precast element. 
CMobiTraceEngine Engine that controls underlying application 

classes by providing an interface, for 

example, to send messages to he server. 
CMobiTraceFaultReportView A view class where user can select the content 

of the fault report and send it. 
CMobiTraceFaultReportViewContainer Container class for 

CMobiTraceFaultReportView. 
CMobiTraceFileHandler Provides access to the file system. 
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Liite 1 jatkoa 

 

Class Description 
CMobiTraceImageHandler A class that provides image handling 

operations. This means, for example, 

conversions from a bitmap to descriptor. 
CMobiTraceImageView A view for showing captured image. 
CMobiTraceImageViewContainer Defines the content of CMobiTraceImageView. 
CMobiTraceMainView Initial view of the application that is displayed 

during start up.  
CMobiTraceMainViewContainer Container class for initial view. 
CMobiTracePlaybackTimer Timer class for controlling audio recording. Can 

be used, for example, to periodically update the 

length of currently recorded audio clip to the 

view. 
CMobiTraceProject Stores related data from identified project. 
CMobiTraceRecorderView A view class for audio recording and playback. 
CMobiTraceRecorderViewContainer Defines the content of 

CMobiTraceRecorderView. 
CMobiTraceSettingsForm A form that can be used to adjust and save 

settings. 
CMobiTraceSettingsLoader Loads settings from the correct file during start 

up. 
CMobiTraceTCPClient One of the most important classes. Handles 

TCP-communication with the server and 

notifies engine through MMobiTraceEngineInd 

when an asynchronous communication 

completes. 
CMobiTraceUser Stores related data from identified user. 
MMobiTraceEngineInd An interface class implemented with pure 

virtual functions. Derived by 

CMobiTraceEngine and can be used to send 

notifications/callbacks to the engine. 
MMobiTracePlaybackTimerObserver An interface class implemented with pure 

virtual functions. Derived by 

CMobiTracePlaybackTimer and can be used to 

send timer expired notifications. 
MMobiTraceUIInd An interface class implemented with pure 

virtual functions. Derived by CMobiTraceAppUi 

and can be used to send notifications. 

 

  



 

Liite 2. Matkapuhelimen ja palvelimen väliset viestit 

 

Matkapuhelimen ja palvelinohjelmiston välinen viestintä on toteutettu oman 

tietoliikenneprotokollan sekä TCP-yhteyden avulla. Palvelin odottaa 

matkapuhelinsovelluksen pyyntöjä valitussa portissa, prosessoi pyynnöt sekä palauttaa 

vastauksen. Tässä liitteessä määritellään pyyntö-/vastausviestien rakenne. Kokonaisluvuilla 

tarkoitetaan Int32-tietotyyppiä, jotka lähetetään verkkotavujärjestyksessä (network-byte-

order) ja palautetaan normaaliin tavujärjestykseen vastaanottopäässä (host-byte-order). 

 
RequestCodes 

IdentifyTarget (Kohteen tunnistus) 200 

GetInfo (Elementtitietojen hakeminen) 201 

UpdateState (Tilakuittaus) 202 

FaultReport (Virheraportti) 203 

 
ResponseCodes 

OperationSuccess 400 

UserIdentifier 401 

ProductIdentified 402 

ProjectIdentified 403 

InvalidCommand 300 

InvalidBarcode 301 

InvalidRFID 302 

OperationFailure 303 

InvalidUser 304 

InvalidProduct 305 

InvalidPassword 306 

InvalidProject 307 

InvalidACN 308 

ACNUsed 309 

ProductAlreadyInstalled 310 

InvalidState 311 
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Liite 2 jatkoa 

 

IdentifyTarget-viestillä suoritetaan kohteen tunnistus. Matkapuhelin lähettää pyynnön 

palvelimelle, joka suorittaa tarvittavat tietokantakyselyt ja palauttaa vastauksen. Tuloksena 

voi olla joko onnistunut käyttäjän, rakennuselementin tai projektin tunnistus, tai 

mahdollinen virheilmoitus. 

 

 

Message 
length

Int32

Identifier 
type

1 byte

Request code 
[IdentifyTarget 200]

Int32

Password 
length

Int32

Identifier 
length

Int32

Password Identifier

X bytes X bytes

IdentifyTarget - Viivakoodin tai RFID-tunnisteen tunnistaminen

IdentifyTargetResponse - Palvelimen lähettämät vastausviestit

Message 
length

Int32 Int32

Message 
length

Int32

Response code

Int32

Response code 
[ProductIdentified 402]

ACN 
number

Int32

Product shape 
(e.g. P1)

X bytes

Message 
length

Int32 Int32

Response code 
[UserIdentified 401]

Firstname 
length

Firstname Lastname

X bytes X bytesInt32 Int32

Lastname 
length

Message 
length

Int32 Int32

Response code 
[ProjectIdentified 403]

Project 
name

X bytes

Tai virheviesti

Käyttäjä tunnistettiin

Rakennuselementti tunnistettiin

Projekti tunnistettiin

E.g. InvalidBarcode 301
InvalidRFID 302

OperationFail 303
InvalidPassword 306  
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Liite 2 jatkoa 

 

GetInfo-viestillä voidaan hakea aikaisemmin tunnistetun rakennuselementin tiedot 

matkapuhelimeen. Palvelimen lähettämä vastausviesti sisältää esimerkiksi kohteen painon 

sekä dimensiot. Vaihtoehtoisesti palvelin lähettää virheviestin mikäli pyyntö epäonnistui 

tai sisälsi virheellistä tietoa. 

 

 

Message 
length

Int32

Identifier 
type

1 byte

Request code 
[GetInfo 201]

Int32

Password 
length

Int32
Product 

identifier 
length

Int32

Password
Product 

identifier

X bytes X bytes

GetInfo - Rakennuselementin tietojen hakeminen

GetInfoResponse - Palvelimen lähettämät vastausviestit

Message 
length

Int32

Response code

Int32

Message 
length

Int32 Int32

Response code 
[OperationSuccess 400]

Weight Length Width

Int32 Int32

Height

Tai virheviesti

Int32 Int32

Company ID 
(e.g. 

INettoID)

Int32

ACN 
Number

Int32

Shape 
length

Int32

Shape 
(e.g. P1)

X bytes

Type length

Int32

Type (e.g. 
Column, 

Wall)

X bytes

Current 
state length

Int32

Current 
state str

X bytes

E.g. InvalidBarcode 301
InvalidRFID 302

OperationFail 303
InvalidPassword 306  
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Liite 2 jatkoa 

 

UpdateState-viestillä voidaan päivittää tunnistetun rakennuskomponentin tila. Palvelin 

lähettää tiedon toiminnon onnistumisesta tai mahdollisen virheviestin. 

 

 

Message 
length

Int32

Identifier 
type

1 byte

Request code 
[UpdateState 202]

Int32

Password 
length

Int32

User 
identifier 

length

Int32

UpdateState - Rakennuselementin tilakuittaus

Message 
length

Int32

Response code

Int32

UpdateStateResponse - Palvelimen lähettämät vastausviestit

Message 
length

Int32 Int32

Response code 
[OperationSuccess 400]

Tai virheviesti

Product 
identifier 

length

Project 
identifier 

length

Int32 Int32

Desired 
state

ACN 
number

Int32 Int32

Password
User 

identifier

X bytes X bytes

Product 
identifier

Project 
identifier

X bytes X bytes

OperationFail 303
Invalid User 304

InvalidProduct 305
InvalidPassword 306

InvalidProject 307
InvalidACN 308
ACNUsed 309

ProductAlreadyInstalled 310
InvalidState 311  
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Liite 2 jatkoa 

 

FaultReport-viestillä matkapuhelin voi lähettää virheraportin, joka on kohdistettuna 

tunnistettuun rakennuselementtiin tai projektiin. Virheraportti voi sisältää virhetyypin ja 

vakavuusasteen lisäksi sanallisen kuvauksen, kuvatiedoston sekä nauhoitetun 

äänitiedoston. Palvelin prosessoi pyynnön ja palauttaa vastausviestin tai vaihtoehtoisesti 

virheviestin.  

 

Message 
length

Int32

Identifier 
type

1 byte

Request code 
[FaultReport 203]

Int32

Error Target

Int32

Error Type

Int32

FaultReport - Virheraportin lähettäminen

Message 
length

Int32

Response code

Int32

FaultReportResponse - Palvelimen lähettämät vastausviestit

Message 
length

Int32 Int32

Response code 
[OperationSuccess 400]

Tai virheviesti

Error Class
Password 

length

Int32 Int32

User 
identifier 

length

Product 
identifier 

length

Int32 Int32
Project 

identifier 
length

Int32 Int32 Int32 Int32

OperationFail 303
Invalid User 304

InvalidProduct 305
InvalidPassword 306

InvalidProject 307

Description 
length

Image file 
size

Sound file 
size

Password
User 

identifier

X bytes X bytes

Product 
identifier

Project 
identifier

X bytes X bytes

Description Image data

X bytes X bytes

Sound data

X bytes

 

  



 

Liite 3. Rajapintasovelluksen ja palvelimen väliset viestit 

 

Rajapintasovelluksen ja palvelinohjelmiston välinen viestintä on toteutettu 

matkapuhelinsovelluksen tapaan oman tietoliikenneprotokollan sekä TCP-yhteyden avulla. 

Tässä liitteessä määritellään pyyntö-/vastausviestien rakenne.  

 

RequestCodes 

Ping (Yhteyden testaus) 200 

Export (Alustusviesti elementtitietojen viemiseen palvelimelle) 201 

ExportElement (Yhden elementin tiedot) 202 

Synch (Synkronointipyyntö) 203 

SynchElement (Yhden rakennuselementin seurantatiedot, jotka tallennetaan 

malliin) 

204 

 

ResponseCodes 

OperationSuccess 400 

ProjectFound 401 

ObjectAdded 402 

ObjectUpdated 403 

InvalidCommand 300 

OperationFailure 301 

ObjectDecodeFailure 302 

ProjectNotFound 303 

 

Ping-viestillä voidaan testata TCP-yhteyden toiminta sovelluksen ja palvelimen välillä 

 

Message 
length

Int32

Request code 
[Ping 200]

Int32

Ping - Rajapintasovelluksen ja palvelimen välinen yhteystestaus

PingResponse - Palvelimen lähettämät vastausviestit

Message 
length

Int32 Int32

Response code 
[OperationSuccess 400]

Message

X bytes

Tai virheviesti

Message 
length

Int32 Int32

Response code E.g. InvalidCommand 300
OperationFailure 301
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Liite 3 jatkoa 

 

Export-viestillä alustetaan uuden projektin luominen sekä rakennuselementtitietojen 

vieminen palvelimelle. Onnistuneen alustuksen jälkeen tiedonsiirto koostuu Tekla-

rajapintasovelluksen lähettämistä ExportElement-viesteistä, johon palvelin vastaa ACK-

viestillä. Tätä jatketaan niin kauan, kun kaikki elementtitiedot on lähetetty palvelimelle. 

 

Message 
length

Int32

Request code 
[Export 201]

Int32

Export - Elementtitietojen vieminen palvelimelle (alustusviesti)

ExportResponse - Palvelimen lähettämät vastausviestit

Message 
length

Int32 Int32

Response code 
[OperationSuccess 400]

Project 
status

Int32

Tai virheviesti

Message 
length

Int32 Int32

Response code

Order

Int32

Number of 
elements

Int32

Project 
name

X bytes

ProjectFound 401
ProjectNotFound 303

Message 
length

Int32

Request code 
[ExportElement 202]

Int32

ExportElement - Yhden rakennuselementin tiedot

Weight

Int32

Length

Int32

Width

Int32

InvalidCommand 300
OperationFailure 301

Height

Int32

Delivery 
date

Int32

Factory

Int32

Order

Int32

Company ID

Int32

ACN 
number

Int32

GUID length

Int32

Type length

Int32

Shape 
length

Int32

Material 
type length

Int32

Material 
length

Int32

Barcode 
length

Int32

GUID

X bytes

Type

X bytes

Shape

X bytes

Material 
type

X bytes

Material

X bytes

Barcode

X bytes

ExportElementResponse - Palvelimen vastausviesti

Message 
length

Int32 Int32

Response code

ObjectAdded 402
ObjectUpdated 403

InvalidCommand 300
OperationFailure 301

ObjectDecodeFailure 302  
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Liite 3 jatkoa 

 

Synch-viestillä alustetaan palvelimen ja tietomallin välinen synkronointi. Onnistuneen 

alustuksen jälkeen tiedonsiirto koostuu palvelimen lähettämistä SynchElement-viesteistä, 

johon rajapintasovellus vastaa ACK-viestillä. Tätä jatketaan niin kauan, kun kaikki 

rakennuselementtien seurantatiedot sekä tilahistoria on siirretty ja tallennettu rakennuksen 

tietomalliin. 

 

Message 
length

Int32

Request code 
[Synch 203]

Int32

Synch - Seurantatietojen synkronointi tietomalliin (alustusviesti)

SynchResponse - Palvelimen lähettämät vastausviestit

Message 
length

Int32 Int32

Response code]

Project 
name

X bytes

ProjectFound 401
ProjectNotFound 303

(Synkronointi keskeytetään, mikäli 
projektia ei löydy tietokannasta)

Message 
length

Int32

Request code 
[SynchElement 204]

Int32

SynchElement - Yhden rakennuselementin seurantatiedot, jonka palvelin lähettää rajapintasovellukselle

GUID length

Int32

GUID

X bytes

Barcode 
length

Int32

Barcode

X bytes

WWW URL 
length

Int32

WWW URL

X bytes

As built ACN

Int32

As built 
company ID

Int32

Number of 
fault 

reports

Int32

Current 
state ID

Int32

Current 
state str 
length

Int32

Current 
state str

X bytes

Current 
state date

Int32

Current 
state clock 

length

Int32

Current 
state clock

X bytes

Current 
state user 

lengh

Int32

Current 
state user

X bytes

Installed 
date

Int32

Installed 
clock length

Int32

Installed 
clock

X bytes

Installed 
user length

Int32

SynchElementResponse - Rajapintasovelluksen vastausviesti

Message 
length

Int32 Int32

Response code

OperationSuccess 400
InvalidCommand 300
OperationFailure 301

ObjectDecodeFailure 302

Installed 
user

X bytes

Construction 
site date

Int32

Construction 
site clock 

length

Int32

Construction 
site clock

X bytes

Construction 
site user 
length

Int32

Construction 
site user

X bytes

Transport 
date

Int32

Transport 
clock length

Int32

Transport 
clock

X bytes

Transport 
user length

Int32

Transport 
user

X bytes

Storage 
date

Int32

Storage 
clock length

Int32

Storage 
clock

X bytes

Storage 
user length

Int32

Storage 
user

X bytes

Completed 
date

Int32

Completed 
clock length

Int32

Completed 
clock

X bytes

Completed 
user length

Int32

Completed 
user

X bytes

Production 
date

Int32

Production  
clock length

Int32

Production 
clock

X bytes

Production 
user length

Int32

Production 
user

X bytes

 

 


