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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Rakennuksen tietomallinnusta (BIM) on pidetty jo 1980-luvulta saakka pidetty 

lupaavana innovatiivisena teknologiana ja siihen liittyy kansainvälisesti runsaasti 

odotuksia toimialan prosessien uudistajana sekä mahdollisuutena alan kannatta-

vuuden parantamisessa. Rakennusalan kannattavuus on ollut heikkoa kansainväli-

sestikin jo vuosikymmenten ajan. (esim. Teinholz et al. 2001) Tietomallinnuksen 

uskotaan tehostavan alan verkostojen toimintaa ja lisäävän verkoston kilpailuky-

kyä nopeuttamalla suunnittelua, vähentämällä virheitä ja yhteensovittamisongel-

mia ja parantamalla laatua. Tietomallien uskotaan myös säästävän kustannuksia ja 

aikaa suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitovaiheessa sekä parantavan koko raken-

nushankkeen tiedonhallintaa. Yleisesti tunnustetaan, että rakentamiseen liittyvät 

suunnitelmat on helpompi hahmottaa, suunnittelun laatu paranee simulointien, 

analyysien ja törmäystarkasteluiden ansiosta ja että määrä- ja kustannuslaskenta 

tehostuvat tietomallien käyttöönoton myötä. Tietomallien käytön katsotaan hyö-

dyttävän myös työmaan suunnittelua ja aikataulutusta.  

Tietomallit on Suomessa otettu laajemmin käyttöön rakennusprojekteissa jo 2000-

luvun alkupuolella. Mallien käyttö ja hyödyntäminen on kuitenkin tapahtunut lä-

hinnä suurten toimijoiden pilottihankkeiden kautta, joissa on kehitetty ja tutkittu 

tietomallien käyttöä rakennushankkeen eri vaiheissa. Suuria kiinteistömassoja 

hallitsevat ja rakennuttavat osapuolet, kuten esimerkiksi Senaatti-kiinteistöt ja 

Suomen Yliopistokiinteistöt, ovat tunnistaneet tietomallien hyötypotentiaalin 

omassa toiminnassaan ja toimivat tietomallintamisen moottoreina alan muihin 

toimijoihin päin edellyttämällä yhteistyökumppaneiltaan uutta, tietomallintamista 

hyödyntävää, toimintatapaa.  

Yhteistyön ja yhteisten kehityshankkeiden kautta on tunnistettu tarve vanhojen 

toimintamallien muuttamiseen. Mallintamisen tason varmistamiseksi Senaatti-

kiinteistöt laati ohjeistuksen mallien tietosisällöstä suunnittelun eri vaiheissa ja 

julkaisi ensimmäiset tietomallivaatimukset vuonna 2007. Ensimmäisessä vaihees-

sa Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa mallien käytön pakollinen osuus rajattiin kos-
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kemaan hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtisuunnittelua. Mallien käytön painopis-

teenä oli tukea investointipäätöksen tekemistä vertailemalla vaihtoehtojen laajuus- 

ja kustannus- sekä elinkaariominaisuuksia. Tietomallintamisen käytön lisääntyes-

sä nähtiin tarve määrittää ja sopia entistä täsmällisemmin mallintamista ja sen 

sisältöä. Senaatti-kiinteistöjen tietomallivaatimukset päivitettiin COBIM-

kehittämishankkeessa, jolloin vanhojen ohjeiden päivityksen ja täydentämisen 

tuloksena syntyivät alalle Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV 2012). Uudet 

vaatimukset täsmensivät eri suunnittelualojen tietomallien sisältöä, koordinointia 

sekä rakennuttajan roolia ja laajenivat koskemaan suunnittelun lisäksi myös pro-

jektin hallintaa ja energia-analyysejä. Nämä kirjalliseen muotoon saatetut ohjeet 

mahdollistavat osaltaan tietomallinnuksen yleisen tietämyksen lisääntymisen, alan 

toimijoiden mahdollisuuden muuttuvan liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen 

sekä uuden tietämyksen ja uusien innovaatioiden syntymiseen. (Senaatti-

kiinteistöt www-sivu) 

Tunnustetuista eduistaan huolimatta, tietomallinnuksen käyttöönotto on kuitenkin 

osoittautunut hitaammaksi ja vaikeammaksi kuin on odotettu. Uusien innovaatioi-

den käyttöönotto yleensäkin voi olla hidas prosessi, eikä uutta innovaatiota vält-

tämättä oteta käyttöön edes silloin, kun se voi tarjota ilmeisiä hyötyjä. Innovaation 

leviämiseen vaikuttaa kuinka käyttäjät kokevat sen suhteellisen hyödyn aiempaan 

menetelmään verrattuna, kuinka se sopii yhteen käyttäjän arvojen, tarpeiden ja 

kokemusten kanssa, kuinka monimutkaiseksi se koetaan, kuinka se on kokeilta-

vissa ja kuinka se näkyy. (Rogers 2003) Tietomallintamista pidetään myös sys-

teemisenä innovaationa, mikä selittää sen odotettua hitaampaa käyttöönottoa 

(Taylor & Bernstein 2009). Systeeminäkökulman mukaisesti ”pelkkä uusi tekno-

logia ei sellaisenaan riitä, vaan sen koko potentiaalin käyttöönotto edellyttää yh-

teiskunnan toimintojen, rakenteiden ja instituutioiden sopeutumista siihen laa-

jemmin” (Nieminen & al. 2011). Rakennuksen tietomallin luominen ja hyödyn-

täminen perustuu usean sidosryhmän yhteisiin käytäntöihin, prosesseihin ja tekno-

logioihin. Nämä yhdessä muodostavat toimintatavan, jolla johdetaan rakennuksen 

suunnittelua ja projektiin liittyvää tietoa digitaalisessa muodossa. Edellytyksenä 

on, että rakennushankkeen osapuolina toimivat rakennuttaja, suunnittelijat ja ura-

koitsijat pystyvät kaikki hyödyntämään tietomallia omassa työssään. Hyödyntä-
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minen edellyttää kultakin osapuolelta sekä työtavan mahdollistavan teknologian 

että osaamisresurssien olemassa oloa sekä yritysjohdon ymmärrystä ja sitoutumis-

ta tietomallien käyttöön. (Penttilä 2006) 

Tämän tutkimus liittyy RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelman Model Nova-

työpakettiin. RYM Oy on kiinteistö- ja rakennusalan huippuosaamisen pääomasi-

joitusyhtiö ja yksi strategisen huippuosaamisen keskittymistä (SHOK). Se sijoittaa 

yritysten ja julkisten innovaatiorahoittajien rahoitusta ja tietotaitoa alan tärkeim-

piin tutkimushankkeisiin. RYM Oy:n toiminta tapahtuu tutkimusohjelmien kautta, 

joissa yritykset tekevät avointa pitkäjänteistä strategista tutkimusta. PRE-

tutkimusohjelman tavoitteena on kehittää kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle uu-

sia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja, joita tuetaan tuotemallipohjaisella tie-

donhallinnalla. ”Model Nova –työpaketissa tutkitaan tietomalleihin perustuvan 

virtuaalirakentamisen, simulointien ja visualisointien tuomaa lisäarvoa sekä asi-

akkaan että alan toimijoiden strategisen ja operatiivisen tason päätöksentekopro-

sesseihin ja toimintaan”. Model Nova -työpaketin veturiyrityksenä toimii Senaat-

ti-kiinteistöt. (Rym Oy) Tutkimuksen rahoittaa Tekes.  

1.2 Tutkimuksen tarkoitus 

Suomessa rakennusalan tavoitteena on lisätä mallien käyttöä ja avointa yhteistyötä 

ja tietomallintaminen suunnittelun työtapana on lisääntynyt rakennushankkeissa. 

Tietomallien avulla pyritään parantamaan suunnittelun laatua ja suunnitelmien 

toteutettavuutta esimerkiksi karsimalla virheitä ja ratkaisemalla ongelmapaikkoja 

jo suunnitteluvaiheessa. Tietomallien käyttöönotolla uskotaan olevan myös mer-

kittävää, toimintaa tehostavaa, vaikutusta rakennusvaiheen suunnitteluun ja toteu-

tukseen. Tietomallintaminen rakennushankkeiden suunnittelutapana on alkanut 

vakiintua varsinkin rakennusalan suurimpien toimijoiden hankkeissa. Suunnitte-

luosaaminen mallintaen on alkanut lisääntyä, mahdollistaen mallien hyödyntämi-

sen myös tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Tietomallien hyödyntämi-

nen tuotannonohjauksen välineenä ei kuitenkaan ole vielä järjestelmällistä, sillä 

niiden käyttö on käytännössä jäänyt yksittäisten projektien ja niissä työskentelevi-

en yksittäisten henkilöiden varaan. Tutkimuksen kohdeyritys haluaa laajentaa tie-
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tomallien järjestelmällistä hyödyntämistä myös rakentamisen valmistelu- ja ra-

kennusvaiheeseen.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka rakennuksen tietomallia 

voidaan hyödyntää rakennusliikkeen tuotannon näkökulmasta ja mitä sen hyödyn-

täminen edellyttää rakennuksen tietomallilta. Lisäksi pyritään tunnistamaan tuo-

tannonohjauksen ”pullonkauloja”, joissa kohdin toimintaa voitaisiin tietomallien 

avulla tehostaa. Mallien avulla halutaan helpottaa kohteeseen tutustumista ja ris-

kipaikkojen havainnoimista ennen rakentamisen alkua ja sen aikana. Tietomallien 

visuaalisen tarkastelun kautta uskotaan helpotettavan ja tehostettavan myös suulli-

sesti tapahtuvaa tiedonsiirtoa, jolla on suuri merkitys erilaisissa tuotannon palave-

reissa, joissa suunnitellaan projektin toteutusta ja etenemistä. Tietomallien hyö-

dyntämisellä pyritään vapauttamaan projektissa toimivia henkilöitä tuottavampaan 

toimintaan automatisoimalla rutiinitöitä, esim. määrien laskentaa projektin eri 

vaiheissa. 

Työn tavoitteena on kehittää muutamia (3-5), helposti käyttöönotettavia, tietomal-

linnetun rakennuksen rakennusvaiheen tietomallia hyödyntäviä osaprosesseja 

(käyttötapauksia) ja tutkia toteutusedellytykset, jotta käyttötapaus voidaan suorit-

taa uudella tavalla. Valitut käyttötapaukset kuvataan siten, että niiden toteuttami-

nen on mahdollista. Käyttötapausdokumentit toimitetaan yrityksen sisäiseen käyt-

töön, eivätkä ne sisälly tähän diplomityöhön. Työssä kuvataan myös toimintatapo-

jen ja toimenkuvien muutoksia, joilla kartoitetut hyödyt on saavutettavissa.  

1.3 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen pääongelma on: 

 Mitkä ovat edellytykset tietomallin tehokkaaseen hyödyntämiseen työmaan 

rakennusvaiheen näkökulmasta tarkasteltuna? 

Pääongelmaan haetaan vastausta vastaamalla seuraaviin alakysymyksiin  

 Mitä vaatimuksia tietomallille ja mitä edellytyksiä toiminnalle on, että tieto-

mallia voidaan hyödyntää rakentamisvaiheessa? 
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 Millaisia vaikutuksia tietomallien käytöllä on tuotannon henkilöiden roolituk-

siin ja toimenkuviin? 

 Mitkä ovat tietomallin mahdollisuudet tuotantovaiheen muutosten hallinnassa? 

 Mitä keskeisiä rakennusvaiheen tietomallia hyödyntäviä käyttötapauksia voi-

daan tunnistaa?  

Aluksi kirjallisuudesta tutkitaan tiedon ja osaamisen merkitystä yrityksen kilpai-

lukyvylle, yrityksen tietämyksen hallintaa, ja teknologian hyödyntämistä tietä-

myksen hallinnassa sekä tarkastellaan kilpailukyvyn luomista rakennusalalla. Seu-

raavaksi tutustutaan rakennusalaan projektitoimintana, rakennustuotannonhallin-

nan osatekijöihin sekä tuotannonhallinnan informaatiovirtaan. Teoriaosuuden lo-

puksi tarkastellaan tietomalleja, niiden hyödyntämistä rakentamisessa sekä niiden 

hyödynnettävyyden edellytyksiä Yleisten tietomallivaatimusten 2012 näkökul-

masta. Tutkimus jatkuu tutustumisella kohdeyritykseen ja sen toiminnanohjausjär-

jestelmään. 

Tutkimus on kaksiosainen. Ensin kartoitettiin haastattelemalla tietomallien hyö-

dyntämisen nykytilanne tiedustelemalla tietomallia työssään käyttäneiltä koke-

muksia tietomallin hyödyntämisestä rakennusvaiheessa. Samalla tiedusteltiin hei-

dän halukkuuttaan hyödyntää ehdotettuja tietomallien käyttötapauksia sekä niiden 

tärkeyttä oman työn ja projektin näkökulmasta tarkasteluna. Lisäksi tiedusteltiin 

kokemusta haasteista, joita tietomallien hyödyntämiseen työmaalla liittyy sekä 

mielipidettä kuinka tietomallien käyttöä rakennusvaiheessa haluttaisiin oppia. 

Toisessa vaiheessa aiemmin haastatelluista henkilöistä valittu neljän hengen ver-

taisryhmä valitsi neljä käyttötapausta, jotka haluttaisiin suorittaa, uudella, tieto-

malleja hyödyntävällä tavalla.  

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus ja teoria rajataan käsittelemään rakennusvaihetta sisältäen myös raken-

tamisvaiheen suunnittelun eli tuotannonsuunnittelun. Tarkastelu rajataan prosessin 

vaiheisiin, joihin yrityksellä on oman toimintansa kautta vaikutusmahdollisuus. 

Suurin vaikutusmahdollisuus yrityksellä on liiketoimintaprosesseissa, joissa se voi 

vaikuttaa jo heti hankeen alusta alkaen myös suunnittelusopimusten sisältöön. 
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Tällöin yritys voi määritellä suunnitelmien tietosisällön ja prosessit, joita se suun-

nittelijalta hankeen aikana edellyttää. Nämä prosessit liittyvät suunnittelutapaan 

mallintaen sekä suunnittelijan osallistumiseen yrityksen määrittelemiin hankkeen 

aikaisiin menettelyihin, kuten esimerkiksi niin sanottuihin tietomalleja hyödyntä-

viin ristiinvertailupalavereihin. Pienimmillään yrityksen vaikutusmahdollisuus 

tietomallien hyödyntämiseen on urakkakohteissa, joissa suunnitteluvastuu on ti-

laajalla ja rakennusvaiheen urakoitsijavalinta tehdään valmiiden suunnitelmien 

perusteella. Tässä tapauksessa urakoitsijan mallien hyödyntämismahdollisuus 

riippuu tilaajan suunnittelusopimuksissa tietomallinnukselle asettamista tavoitteis-

ta ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tilaajan kyvystä ohjata suunnitte-

lua tietomallinnuksen hyödyntämiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
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2 AINEETTOMAN PÄÄOMAN MERKITYS KILPAILUKYVYLLE 

2.1 Aineeton pääoma ja yrityksen kilpailukyky 

Kannattavuuden ylläpitämiseksi yrityksen tulee pitkällä aikavälillä pystyä kehit-

tämään tuottavuuttaan pysyäkseen mukana yritysten välisessä kilpailussa. Yrityk-

sen suorituskyky, eli kyky saavuttaa asetetut tavoitteet, muodostuu useista osate-

kijöistä, joita ovat muun muassa vaikuttavuus, tehokkuus, laatu, tuottavuus, työ-

elämän laatu, kannattavuus ja innovatiivisuus. Perinteisen rahapääoman painoarvo 

tuotannontekijänä ja kilpailukyvyn lähteenä vähenee ja aineettoman pääoman – 

tiedon ja osaamisen - merkitys kasvaa koko ajan. Aineetonta pääomaa on kaikki 

yrityksen henkilökunnan yhteenlaskettu taito ja osaaminen (inhimillinen pääoma), 

aineettoman pääoman avulla yritykseen tuotettu sisältö, jota ovat esimerkiksi or-

ganisaatiorakenne, imago, dokumentit ja immateriaalioikeudet (rakenteellinen 

pääomaa) sekä yrityksen asiakassuhteet ja asiakasrakenne (asiakaspääoma). 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 29) 

 

Yritysten toiminnan painopiste on siirtynyt yhä enemmän tuotteesta ja sen kehit-

tämisestä asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Hyvänkään liikeidean omaavat 

yritykset eivät voi tuudittautua hyvään liikeideaan perustuvan kilpailukykynsä 

säilymiseen, vaan niiden on jatkuvasti pystyttävä vastaamaan muuttuvan ympäris-

tön tarpeisiin. (Ståhle & Grönroos 1999, 37 - 39) Perusedellytys suorituskyvyn 

ylläpitämiselle on jatkuva innovointi – uutuuksien ja uudistusten tuottaminen ai-

neettoman pääoman avulla. Innovaatioiden tulee syntyä yrityksen sisällä tuottaak-

seen yritykselle kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Yrityksen ulkopuolella synty-

neet innovaatiot ovat muidenkin käytettävissä ja ovat näin ollen enneminkin julki-

sia hyödykkeitä eikä niillä ole vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn. (Ståhle & 

Grönroos 1999, 46) ”…yrityksen tietopääoma koostuukin aineettoman omaisuu-

den lisäksi sen kyvystä kehittää uusia ideoita ja innovaatioita, kyvystä ottaa ne 

koko yrityksen käyttöön ja pitää ne kilpailijoiden ulottumattomissa” (Ståhle & 

Grönroos 1999, 48). Yrityksen tuottamien tuotteiden ainutlaatuisuus ei välttämättä 

ole perusedellytys yrityksen menestymiselle, vaan tuotantoprosessien jatkuva ke-

hittäminen ja asiakkaan saaman lisäarvon parantaminen. Kun yritys pystyy tuot-
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tamaan asiakkailleen lisäarvoa kilpailijoita paremmin ja siten, etteivät kilpailijat 

pysty kopioimaan toimintatapaa saavutetaan kestävä kilpailuetu. (Laamanen & 

Tinnilä 2009, 39) 

2.2 Tietämyksen hallinta  

Aineettoman pääoman kehittämiseen ja johtamiseen liittyy keskeisesti tietämyk-

sen hallinta, joka on ”organisaation sisällä ja sen saatavilla olevan tiedon ja in-

formaation tunnistamiseen, hankkimiseen, luomiseen, välittämiseen ja käyttöön 

liittyvien tietojen hallintaa ja johtamista”. (Lönnqvist & al. 2005,120) Tietämyk-

senhallinnan tavoitteena on saada organisaatiossa oleva tieto ja informaatio kaik-

kien sitä tarvitsevien saataville ja näin poistaa päällekkäistä työtä sekä tarjota oi-

keaa tietoa tarpeeseen. Ei ole välttämättä järkevää, eikä mahdollista, että kaikki 

tieto jaettaisiin jokaisen yksilön omaksuttavaksi saman tien. Tiedon tulee olla saa-

tavilla tunnetussa paikassa, tarvittavalla hetkellä. Tietojen tallentaminen ja saata-

vuus toteutetaan tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvilla välineillä. Tietä-

mysongelmat eivät kuitenkaan ratkea pelkästään tekniikan sovelluksilla eikä niitä 

pidä ottaa käyttöön niiden itsensä vuoksi, vaan on tunnistettava myös niistä saata-

va hyöty. (Hannula & al. 2003, 14) Tietämyksen hallinnassa tietoa voidaan tarkas-

tella sekä staattisena objektina että prosessina, tietämisenä. (Lönnqvist & al. 2005, 

121) 

Tarkasteltaessa tietoa objektina tavoitteena on lisätä tuottavuutta tietokantoja ra-

kentamalla. Tieto ymmärretään eksplisiittisenä eli käsitteellisenä. Sitä voidaan 

siirtää numeroiden tai sanojen avulla (Nonaka 1994, 16) sekä käsitellä, tallentaa ja 

yhdistää helposti olemassa olevaan tietoon. Esimerkiksi kokousmuistiot ja raportit 

ovat eksplisiittistä tietoa. (Huotari & al. 2005, 68) 

Vaikka tietämyksen hallinnassa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologisia rat-

kaisuja, on sen keskipisteenä ihminen ja ihmisillä olevan osaamisen hallinta. Tar-

kasteltaessa tiedonjohtamista prosessina keskitytään kompetensseihin ja taitoihin. 

Tavoitteena on tiedon hyödyntäminen toimintana - dynaamisena prosessina 

(Lönnqvist & al. 2005, 121), johon kuuluu tiedon jakaminen, siirtäminen ja luo-

minen. Uuden tiedon luomisen keskeiset teoreetikot Ikujiro Nonaka ja Hirotaka 
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Takeuchi ovat esittäneet tiedon luomisen prosessimallin (SECI), jossa tieto muun-

tuu hiljaisen ja eksplisiittisen muodon välillä neljässä vaiheessa: sosialisaatio, 

ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäistäminen. Tiedon muodostumiseen liittyy 

myös käsite Ba, joka kuvaa tiedon kehittymiselle otollista tilaa ja aikaa, joka voi 

ilmetä fyysisenä, virtuaalisena tai henkisenä tilana (Nonaka & al. 1998). Vaiheet 

muodostavat iteratiivisen prosessin kuvion 1 mukaisesti.  

  

Kuvio 1. SECI-malli (Nonaka & Takeuchi 1995). 

 

Tiedon luonnin menestyminen on riippuvainen johdon vastuunottamisesta, oikeu-

tuksesta, taloudellisesta tukemisesta sekä välittämisestä. Tutkimuksessa (Nonaka 

& Takeuchi 1995, 127-130) on uuden tiedonluonnin kannalta mainittu tehok-

kaimman johtamistavan organisaatiossa olevan niin sanottu keskeltä – ylös – alas 

– johtaminen. Tämän mukaisesti keskijohdolla on merkittävä rooli tiedon välittä-

misessä, sillä se tavoittaa yrityksen sekä vertikaalisen että horisontaalisen tietovir-

ran. Keskijohdolla on siis merkittävä rooli osaamisen ja tietämyksen hallinnassa ja 

se muodostaa strategisen linkin ylimmän johdon ja käytännön työtä tekevien välil-

lä. (Hannula & al. 2003, 13) 
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2.3 Teknologian hyödyntäminen tietämyksen hallinnassa 

Tieto- ja viestintäteknologia kuten esimerkiksi tietokoneet, ohjelmistot, mobiili-

laitteet ja tietoverkot tehostavat työskentelyä mahdollistamalla informaation saa-

tavuuden, käsittelyn ja jakamisen. (Lönnqvist & al. 2005, 120, 121) Niiden avulla 

rakennetaan organisaatiomuistia eli tallennetaan hyödyllinen informaatio tietojär-

jestelmiin kaikkien sitä tarvitsevien saataville. Tieto on siis organisaation hallussa 

tai jonain, mitä organisaatio tuottaa ja sen jälkeen omistaa, esimerkiksi innovaatiot 

ja uudet ideat (Paasivaara 2013, 77). Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa 

tiedon saatavuuden ja käyttämisen yhtä aikaa monessa paikassa. Sen kautta tiedol-

la on mahdollisuus vaikuttaa useiden henkilöiden toimintaan useissa paikossa, 

toisin kuin esimerkiksi yrityksen käyttöön hankitulla fyysisellä laitteella, joka on 

yhden henkilön käytettävissä yhdessä paikassa. (Ståhle & Grönroos 1999, 86) 

Teknologiaa tulisi hyödyntää erityisesti mekaanisten toimintojen siirtämisessä 

koneille, sillä koneet ovat parempia mekaanisessa toiminnassa kuin ihmiset. 

(Ståhle & Grönroos 1999, 86) Siirtämällä mekaaninen toiminta koneille voidaan 

toimintoja myös automatisoida. Tämä edellyttää toimintojen vakioimista siten, 

että ne voidaan suorittaa rutiininomaisesti ja automaattisesti, aina samalla tavalla, 

toiminnon suorittajasta riippumattomasti. Mekaanisella toiminnalla voidaan var-

mistaa tiedon dokumentointi, luotettavuus ja siirtyminen haluttuun paikkaan. Me-

kaaninen systeemi tulee saada toimimaan moitteettomasti siten, ettei systeemien 

ylläpitoon kulu jatkuvasti voimavaroja. Tieto mekaanisessa ympäristössä on pää-

osin eksplisiittistä, täsmällistä tietoa, jossa ei ole avoimia keskustelua vaativia 

kohteita. Sen tulee olla ennalta määriteltyä tietoa, joka voidaan jakaa kaikille, jotta 

jokainen voi soveltaa sitä työssään. (Ståhle & Grönroos 1999, 87)  

Tietoa ei vain varastoida, sitä myös yhdistellään ja jalostetaan uudeksi tiedoksi, 

joka on entistä käyttökelpoisempaa uusiin ongelmiin (Hannula & al. 2003, 7). 

Jotta teknologiaa pystytään hyödyntämään, tarvitaan erilaisia osaamisia – kykyä 

soveltaa tietotekniikkaa päivittäiseen työhön, ohjelmointi- ja tietoteknistä tukea 

sekä ymmärrystä tietotekniikan mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. 

(Lönnqvist & al. 2005, 126)  
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Teknologialla voidaan tukea myös ihmisillä olevan osaamisen ja kokemusperäisen 

piilevän tiedon siirrossa. Tämän tiedonsiirron tukeminen on tärkeää, sillä yrityk-

sen rikkain tietovarasto on henkilöstön piilevän tiedon varastoissa. Piilevää tietoa 

ei voida siirtää teknologisia kanavia myöten, sillä kysymyksessä on tieto, jota 

henkilö ei välttämättä osaa ilmaista, mutta joka silti käy ilmi hänen toiminnassaan. 

Piilevä tieto saadaan organisaation käyttöön vain sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kautta ja sitä voidaan siirtää vain tekemisen ja puheen välityksellä (Nonaka & 

Takeuchi 1995, 59). Tämän tiedon siirtämiseksi kaikki tietotekniset välineet, jotka 

tukevat ja helpottavat ihmisten välistä vuorovaikutusta, on otettava käyttöön. 

(Ståhle & Grönroos 1999, 93)  

2.4 Kilpailuedun luominen rakennusalalla 

Vuonna 2008 tehdyssä Rakennusalan toimialakohtaisessa selvitystyössä projek-

toivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä selvitettiin rakennusteollisuu-

den projektihallinnan nykytilaa ja kehitystrendejä. Rakennusalan mahdollisuuksi-

na toiminnan kehittämisessä pidetään tuotteiden ja prosessien virtaviivaistamista. 

Virtaviivaistamisen mahdollistavat esivalmistustason nostaminen, modulointi ja 

tehostettu logistiikka. Merkityksellisenä pidetään myös teknologiakehityksen 

hyödyntämistä, josta esimerkkejä ovat ICT, koneautomaatio ja tietomallinnus. 

Rakennusalan toimijoilla on halutessaan hyvät mahdollisuudet oppia parhaita käy-

täntöjä muilta toimialoilta. Kehityspotentiaalia tarjoavat myös kumppanuudet ja 

uudenlaiset palvelukonseptit sekä kansainväliset hankintalähteet ja verkostot. Ke-

hitystyön uhkina nähdään taantuman mahdollisesti aiheuttamat negatiiviset vaiku-

tukset tilaajien asenteisiin uusien käytäntöjen lanseeraamisessa sekä kansainvälis-

tymisen käänteiset vaikutukset uusien toimijoiden tullessa markkinoille ja mark-

kinoiden avautuessa ulkomaiselle kilpailulle. Jotta tunnistetuista mahdollisuuksis-

ta saadaan konkreettista hyötyä, tulee saada aikaan muutoksia toimintaan operatii-

visella tasolla. Operatiivisella tasolla realisoituneet hyödyt toiminnan tehostumi-

sena tuloutuvat yrityksen eduksi kannattavuuden parantumisena. Projektinhallin-

nan tulee pystyä konkreettisesti tukemaan lopputuotteen laatutason nostamista. 

(Keinänen & al. 2008) Selvitystyön tulokset on kuvattu oheisessa SWOT-

nelikentässä (kuvio 2). 
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Kuvio 2. Rakennusalan nykytilan vahvuudet ja heikkoudet sekä potentiaaliset 

mahdollisuudet ja uhkat (Keinänen & al. 2008). 

 

Vaikka edellä mainitut mahdollisuudet tunnetaan, ei niitä ole onnistuttu muutta-

maan operatiiviseksi toiminnaksi, jolla toimintaa olisi käytännössä saatu merkittä-

västi tehostettua ja kannattavuutta parannettua. Rakennushankkeen suunnittelun 

alkuvaiheessa on parhaiten työkaluja ja henkistä valmiutta miettiä kehityskelpoi-

sia ratkaisuja ja toimintatapoja. Yleisesti tässä vaiheessa kuitenkin tehdään kiireel-

lä hankkeen kannalta tärkeimpiä päätöksiä ja kustannuslinjauksia. Panostamalla 

tähän vaiheeseen voitaisiin saada säästöjä hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa. 

(Keinänen & al. 2008)  

Tiivistettynä, selvitystyön tulosten mukaan, yritysten tulisi verkostoitua muiden 

toimijoiden kanssa sekä parantaa verkostojen hyödyntämistä palvelu- ja tavara-

hankinnassa. Huomattavina rakennusalan heikkouksina mainittiin kump-

panuusajattelu, informaatiologistiikka ja vuorovaikutustaidot, joiden katsottiin 

tarvitsevan erityisiä kehitystoimenpiteitä. (Keinänen & al. 2008) 
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Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan rakennustuotannon johtamista ja tietomal-

lintamisen mahdollisuuksia informaation välittäjänä ja vuorovaikutuksen tukijana 

rakennushankkeen vaiheiden ja osapuolten välillä. 
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3 RAKENNUSTUOTANNON JOHTAMINEN JA TIETOMALLINTA-

MINEN 

Rakentaminen on tyypillistä projektitoimintaa. Rakentamisen projektinjohtaminen 

muodostuu useista osa-alueista, joita ovat projektin kokonaishallinta, laajuuden, 

tavoitteiden hallinta riskien-, ajan-, kustannusten- ja laadunhallinta, viestinnän, 

hankintojen ja sopimusten hallinta sekä projektin organisointi ja henkilöstön ke-

hittäminen. (mm. Pelin 2011, Ruuska 2008) 

3.1 Yleinen projektihallinnan teoria 

Projekti on tapa organisoida toimintaa ja siinä korostuvat päämääräsuuntautunei-

suus, väliaikaisuus ja ainutkertaisuus. Projektitoiminta risteää perusorganisaation 

toimintokohtaisia yksikkörajoja kuten laskenta, hankinta, myynti, hallinto, tuote-

kehitys. Perusorganisaatio määrittelee projektien tavoitteet, asettaa projektit ja 

hyödyntää niiden lopputuloksia toiminnassaan sekä luovuttaa projektien käyttöön 

tarvittavat voimavarat (kuvio 3). (Ruuska 2008, 23-25) Perusorganisaatio delegoi 

tehtävän toteuttamisen ja valtuudet projektille, joka on vastuussa näiden tavoittei-

den saavuttamisesta sovituilla resursseilla. Mitä laajempia projektit ovat, sitä mo-

nipuolisempaa osaamista niissä tarvitaan ja osaamisen ja verkostojen hallinta nou-

sevat kriittisiksi toiminnan elementeiksi (Schindler & Eppler, 2003).  

 

Kuvio 3. Perusorganisaatio ja projektitoiminta (Ruuska 2008). 
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Projekti alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen ja sen tuloksena on etukäteen 

määritelty kertaluonteinen tulos. Projektilla on yksilöllinen aikataulu, budjetti 

sekä tietyt resurssit. (Pelin, 2011) Lisäksi projektin toteutukseen liittyy usein 

myös muita tapauskohtaisesti määritettyjä erityistavoitteita, jotka rakennusprojek-

teissa tyypillisesti liittyvät turvallisuuteen, laatuun, asiakastoimintaan ja ympäris-

töön (Junnonen, 2010, 9). Projektiorganisaatiota johdetaan näiden ennalta määri-

tettyjen tavoitteiden mukaan. 

Projektilla on aina sisäinen tai ulkoinen asiakas, joka tilaa ja maksaa projektin. 

Rakennusprojektissa tilaajana voi olla sisäinen asiakas (perusorganisaatio) tai ul-

koinen asiakas. Projektit kuluttavat aina rahaa ja projekti on aina riski organisaati-

olle, sillä se tuottaa vasta päättyessään eikä lopputulosta aina voida varmuudella 

ennustaa. Jokainen projekti on ainutkertainen, mikä vaikeuttaa tavoitteiden, kes-

ton ja kustannusten määrittämistä. (Ruuska 2008, 19-20) 

Projektille laaditaan projektisuunnitelma, jossa kerrotaan kuinka projektille asete-

tut tavoitteet on suunniteltu saavutettavaksi parhaalla mahdollisella tavalla. Pro-

jektisuunnitelma on keskeinen kokonaisuuden hallinnan työkalu (Artto & al. 

2006, 37). Suunnitelman tekeminen perustuu asiakkaan sopimuksessa määrittele-

miin vaatimuksiin, yrityksen omiin toimintatapoihin ja kohteen tunnistettuihin 

riskeihin. Tyypillisesti projektisuunnitelmassa esitetään projektin yleiskuvaus, 

organisaatio, toteutussuunnitelma, budjetti ja ohjaussuunnitelma. Projektisuunni-

telma on johtoryhmän hyväksymä toimeksianto projektiryhmälle, siinä kuvataan 

projektin valtuudet ja sitä käytetään projektin toteuttamisessa ja valvonnassa (Pe-

lin 2011, 81-85). Koska projektisuunnitelman laatiminen perustuu laatimisajan-

kohdan parhaaseen tietoon, tulee suunnitelmaa pystyä muuttamaan jos toteutuksen 

aikana huomataan, ettei suunnitelman mukainen toiminta johda tavoitteiden toteu-

tumiseen (Silfverberg 2004, 7).  

Projektilla on laajat toimintavaltuudet, jotka määritellään projektisuunnitelmassa. 

Niin kauan kuin projekti toimii projektisuunnitelman mukaisesti, ei linjaorgani-

saatiolla ole syytä puuttua projektiin. Tällainen toimintatapa edellyttää projekti-

päälliköltä kykyä johtaa ja tehdä päätöksiä. Linjaorganisaatio seuraa projektien 

toimintaa raportointikäytäntöjen avulla ja jos projektin toiminta poikkeaa projekti-
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suunnitelmasta – puuttuu projektin toimintaan.  Projekti on onnistunut, kun se 

saavuttaa sille asetetut tavoitteet. (Ruuska 2008, 130) 

Projektin hallinta on oikeiden asioiden tekemistä oikealla tavalla. ”Se on projektin 

tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien johtamistapojen soveltamis-

ta” (Artto & al. 2006, 35). Projektityötä tehdään nopeasti muuttuvissa olosuhteis-

sa ja projektissa on pystyttävä vastaamaan uusiin ja ennen kokemattomiin tilantei-

siin – projekti ei saavuta koskaan stabiilia tilaa, mikä poikkeaa muiden organisaa-

tioiden tavoitetilasta, jossa tavoitellaan tilannetta, jossa asiat etenevät tasaisesti ja 

mahdollisimman stabiilisti (Ruuska 2008, 130). Projektin hallinnassa keskeistä on 

jatkuva ennakointi, joten projektien menestyminen perustuu toteutuksen riskit 

huomioiviin ennakko ja työnaikaisiin suunnitelmiin sekä niiden mukaiseen suun-

nitelmalliseen toimintaan sekä toiminnan ohjaamiseen ja valvontaan. Suunnittelun 

avulla pystytään ennakoimaan asioiden toteutumista, mikä mahdollistaa myös 

vastaamisen nopeisiin muutoksiin (kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Projektin suunnittelu ja ohjaus (Lindholm 2012).  

 

Projektin lopputulos syntyy toteutusprosessin seurauksena ja ohjausprosessin 

kautta lopputulos pyritään saavuttamaan mahdollisimman tehokkaasti tavoitteiden 

mukaisen laadun kuitenkaan kärsimättä.  Projektijohtaminen on siis tulosjohtamis-

ta. 
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Ohjausprosessin hoitaminen kuuluu projektipäällikölle. Hän on projektin operatii-

vinen johtaja, jolle kuuluu päivittäisjohtaminen. Hänen tehtävänään on delegoida 

toteutusvastuuta projektiryhmälle. Hänen tehtäviinsä kuuluu työn suunnittelu si-

ten, että tavoitteet voidaan saavuttaa eli projektiryhmän organisointi työn toteut-

tamiseen. Työn toteuttamisen organisointi sisältää tehtävien jaon, etenemisen seu-

rannan sekä sidosryhmäyhteistyön koordinoinnin, johon kuuluvat suhteet johtoon, 

asiakkaisiin, alihankkijoihin ja viranomaisiin (Artto & al. 2008, 313). Ohjauspro-

sessi on jatkuvaa suunnittelua, toimeenpanoa ja valvontaa. (Ruuska 1997, 83) 

3.2 Rakennusalan erityispiirteet ja sovellettavat käytännöt 

3.2.1 Rakentaminen projektitoimintana 

Rakentaminen on projektitoimintaa. Se täyttää kaikki tyypillisen projektin tun-

nusmerkit. Jokainen rakennus on yksilö – vähintään rakennuspaikka vaihtuu – 

kahta täsmälleen samanlaista rakennusprojektia ei ole, sen tilaa sisäinen tai ulkoi-

nen asiakas, rakennuksen toteutukselle on budjetti, sillä on aikataulu ja sen toteut-

tamiseksi asetetaan projektiorganisaatio. Rakennusliikkeessä projektit ovat osa 

laajemman organisaation toimintaa ja projektin tuotokset menevät koko organi-

saation hyödyksi. Projektin tavoitteet määritellään tapauskohtaisesti ja projekteis-

sa työskentelevien työntekijöiden toimenkuvat määräytyvät tavoitteiden perusteel-

la. Rakennusprojektiin sopii hyvin Artto & al. teoksessaan ”Projektiliiketoiminta” 

antama määritelmä projektille: ” Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään 

tähtäävä, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, 

kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus.”  Myös 

heidän tarjoamansa kolme rinnakkaista näkökulmaa projektiin pätevät rakennus-

projektiin. Yksi näkökulma on projekti väliaikaisena organisaationa, toinen näkö-

kulma on projekti tuote- tai työrakenteena, jossa projektin tuloksena toteutettava 

tuote voidaan purkaa hierarkkiseksi tuoterakenteeksi. Kolmannessa näkökulmassa 

projekti nähdään tehtävinä tai vaiheistettuna prosessina, jossa näiden väliseen jär-

jestykseen liittyvien riippuvuuksien avulla pystytään hallitsemaan projektin aika-

taulu. (Kuvio 5)  
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Kuvio 5. Kolme näkökulmaa projektiin (Artto & al. 2008)  

 

Rakennusprojekti on monimutkainen systeemi, mikä toteutetaan koko ajan muut-

tuvassa ympäristössä. Monimutkaisuus muodostuu projektin sisällä toteutettavien 

osatehtävien ja osatoimittajien suuresta lukumäärästä ja näiden keskeisten yhteyk-

sien ja informaatiovirtojen haastavasta hallinnasta. Yksinkertaistettuna rakennus-

projektin toteuttaminen on tyypillisesti toisaalta asiakkaan investointiprosessi ja 

toisaalta rakentajan toimitusprojekti – kyse on siis kahdesta erillisestä projektista 

(kuvio 6). Projekteilla on tällöin molemmille osapuolille yhteisiä osia kuten esi-

merkiksi sopimus, yhteinen projektisuunnitelma ja johtoryhmä. Projektin päämää-

rä luo projektin toimittajan ja asiakkaan välille liiketoiminnalliset ja strategiset 

tavoitteet. (Artto & al. 2008, 21)   
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Kuvio 6. Investointi- ja toimitusprojekti asiakkaan investoinnin toteuttamiseksi 

(Artto & al. 2008).  

 

Projektin onnistumisen ja yhteistyön sujumiseksi on osapuolten oleellista ymmär-

tää, missä vaiheessa osapuolet etenevät omassa prosessissaan. Ryhtyessään inves-

tointiprojektiin asiakas on perustanut projektin hankkiakseen työn yrityksen ulko-

puolelta ja asettanut sille omat tavoitteensa, jotka viedään edelleen toimitusprojek-

tin sopimusehdoiksi. Rakennushankkeen vaiheet ja hankkeen osapuolten perintei-

set tehtävät hankkeen eri vaiheissa on kuvattu kuviossa 7.  
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Kuvio 7. Yksinkertaistettu kuvaus talonrakennushankeen kokonaisuudesta (RT 

10-10387). 

 

Rakennustuotannon suunnittelu- ja toteutusvaiheessa projektin toimittajien, joita 

rakennushankkeessa kutsutaan urakoitsijoiksi, toimintaa määrittävät rakennus-
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hankkeen asiakirjat, joita ovat yleiset ja hankekohtaiset kaupalliset ja tekniset 

asiakirjat sekä aina voimassa olevat säädökset, viranomaismääräykset ja ”Hyvä 

rakentamistapa”.  Lisäksi projektin toteutusta ohjaavat havaitut riskit, yrityksen 

sisältä tulevat tuotto-odotukset, ohjeet yrityksen laatujärjestelmästä, työmenekki-

tiedot sekä hankintasopimuksiin liittyvät hinnastot, projektille laadittu tavoitear-

vio, sopimusasiakirjat ja yleisaikataulu (kuvio 8).  

 

 

Kuvio 8. Rakennushankkeen asiakirjoja (RT 16-10758). 

 

Rakennusurakkasopimus on sopimus rakennusprojektin toteuttamisesta ja siinä 

määritellään osapuolten – tilaajan eli asiakkaan, jota rakennusprojekteissa kutsu-

taan rakennuttajaksi ja toteuttajan eli urakoitsijan - vastuut, velvollisuudet ja oi-

keudet. Urakkasopimuksessa määritellään urakoitsijan suoritusvelvollisuuden 

laajuus, urakkahinnan maksuperusteet ja millaiset sopimussuhteet ovat tilaajan, 

suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä. Urakkasopimus kokoaa alleen hanke-

kohtaiset asiakirjat ja niissä olevat viittaukset yleisiin asiakirjoihin. (Liuksiala 

2009, 41) 



35 
 

Sopimusteknisesti jokaisen rakennusprojektin toteutus on jo lähtökohtaisesti so-

pimusehdoiltaan yksilöllinen, sillä jokainen urakkasopimus perustuu rakennutta-

jan yksilöimään tarjouspyyntöön tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetystä kohteesta 

annettuun hyväksyttyyn tarjoukseen (Liuksiala 2009, 69). Tämä johtaa siihen, että 

projektiorganisaation on jokaisen projektin toteutukseen ryhtyessään tunnistettava 

urakka-asiakirjojen vaikutukset kohteen aikataulujen laadintaan, valvontaan ja 

ohjaukseen, kustannuksiin, vastuisiin, päivittäiseen käytännön toimintaan - kenen 

kanssa kommunikoidaan suunnitelmien sisällöstä ja niiden toimitukseen liittyvistä 

seikoista, millä perusteilla projektin taloudelliset tavoitteet on asetettu ja kuinka 

niiden toteutumista seurataan ja kenelle niistä raportoidaan, kuka vastaa projektis-

sa toimivien urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta ja kuinka urakoitsijat 

ovat vastuussa toisilleen ja asiakkaalle.   

Rakennusteknisesti rakennusprojekti on toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama 

kokonaisuus eli projektin tehtävät täytyy toteuttaa tietyssä järjestyksessä. Tehtävi-

en väliset riippuvuudet ja niiden keskinäiset suhteet muodostavat osan projektin 

monimutkaisuudesta. Rakennusprojektien monimutkaisuutta lisäävät myös uudet 

palvelutarpeet, uusi teknologia, turvallisuustekijät sekä markkinoiden, päätöksen-

tekijöiden ja kuluttajien arvot ja asenteet, kansainvälistyminen sekä erikoistumi-

nen, joka näkyy projektien osatoteuttajien eli tavarantoimittajien ja aliurakoitsi-

joiden määrän lisääntymisenä.  Erikoistuminen tuo toisaalta mahdollisuuden esi-

valmistusasteen nostamiseen, jolloin siirrytään lähemmäksi muun teollisuuden 

toimintatapaa, jossa lopputuote kootaan alihankintayritysten toimittamista kom-

ponenteista. Monimutkaisuuden jatkuvasti lisääntyessä tulevat rakennusprojek-

teissa korostumaan hallintoon ja johtamiseen liittyvät taidot – kyky nähdä koko-

naisuuksia, kytköksiä ja ennakoida ongelmakohtia - sekä kyky ja halu viestiä eli 

välittää informaatiota sidosryhmien välillä. (Vainio 2003) 

 

3.2.2 Projektinhallinta rakennusprojektissa 

Rakennusprojektissa samoin kuin projektissa yleensäkin, projektinhallinnan ta-

voitteena on täyttää projektin sidosryhmien asettamat vaatimukset ja odotukset. 
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projektin suhteen, sovittaa yhteen kilpailevat vaatimukset, saavuttaa laajuuteen, 

aikaan ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet, havaita sidosryhmät joiden tarpeet ja 

odotukset eroavat toisistaan sekä havaita asetetut vaatimukset ja julkilausumatto-

mat odotukset. Projektinhallinta on tiedon, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden 

käyttämistä halutun tavoitteen saavuttamiseksi projektitoiminnassa (Pelin 2011, 

23). Projektin päämäärän ja sen toiminnan tulee palvella yrityksen päämäärien 

saavuttamista (Artto & al. 2008, 31). Kun punnitaan yksittäisen projektin asetta-

mista, tulisikin pohtia sen kustannukset ja hyödyt yritykselle, sillä projekti on aina 

investointi. Projektin kolme tavoitetta ovat: mitä tehdään (laajuustavoite, tuote), 

milloin tehdään (aikatavoite) ja millaisin kustannuksin (kustannustavoite) tai re-

surssein (eli kuka) tehdään (kuvio 9). Projektia ohjataan näiden asetettujen tavoit-

teiden mukaisesti.  

 

Kuvio 9. Projektin tavoitteet (Artto & al. 2008).  

 

Projektinhallintaa voi tarkastella eri näkökulmista. Sitä voi tarkastella tietoalueina 

ja prosesseina, jotka liittyvät projektin kannalta tärkeiksi tunnistettuihin asioihin ja 

käytäntöihin, yksilöiden projektin onnistumisen kannalta tärkeinä osaamisina ja 

ominaisuuksina sekä ohjeina, työvälineinä tai dokumentaationa, jotka tukevat pro-

jektien toteuttamisen kannalta oleellisia asioita (Artto & al. 2008, 35). (Kuvio 10) 
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Kuvio 10. Projektinhallinnan kolme näkökulmaa.  

 

Rakennusprojektin projektinhallinnassa korostuu projektin hallinta tietoalueina ja 

prosesseina, jotka on tunnistettu tärkeiksi menestystekijöiksi. Toisaalta myös pro-

jektinhallinnan rooli näitä prosesseja tukevien ohjeiden, työvälineiden ja doku-

mentaation tuottajana on tunnistettu.  

3.3 Rakennustuotannonhallinta 

Projektien toimintatapojen yhdenmukaistaminen tapahtuu luomalla projekteille 

vakioituja prosesseja ja työkaluja niiden toteuttamiseen. Vakioitujen prosessien 

kautta tehostetaan toimintaa sillä ”stabiiliin prosessiin sitoutuu vähemmän kuluja, 

kuin sellaiseen, joka luodaan jatkuvasti uudestaan usein kaoottisella tavalla” 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 12)  

Rakennustuotannonhallinta koostuu tuotannon suunnittelusta, valvonnasta ja oh-

jauksesta – se sisältää samat elementit kuin projektin hallinta yleensäkin. Tuotan-

nonhallinnan tehtävänä on varmistaa projektin toteutus asetettujen tavoitteiden ja 

vaatimusten mukaisesti. Tarkoituksena on suunnitella keinot asetettujen tavoittei-

den ja vaatimusten saavuttamiseksi, käyttää tuotannontekijöitä eli työtä, materiaa-



38 
 

leja ja koneita mahdollisimman tehokkaasti, ehkäistä poikkeamia suunnitelman-

mukaisesta toiminnasta ja palauttaa tuotanto suunnitelman mukaiseksi mikäli 

poikkeamia ilmenee. Suunnittelu, valvonta ja ohjaus projektin erivaiheissa muo-

dostavat tuotannonohjausjärjestelmän (kuvio 11). (Junnonen 2010, 7-9)  

Projektin tuotannon suunnittelu, ohjaus, toteutus ja valvonta kuvataan projektin 

projektisuunnitelmassa, jota kutsutaan myös laatusuunnitelmaksi. 

 

Kuvio 11. Tuotannonohjausjärjestelmän periaate (Junnonen 2010). 

 

Tuotantosuunnitelmat jakaantuvat koko hanketta koskeviin suunnitelmiin, jotka 

laaditaan työmaan tuotannonsuunnitteluvaiheessa ja tuotannon edetessä laaditta-

viin yksittäisten tehtävien suunnitelmiin eli tehtäväsuunnitelmiin. Lisäksi suunni-

tellaan työmaan luovutusvaiheen menettelyt sisältäen muun muassa toimintako-

keet ja itselleluovutuksen. Koko hanketta koskevat suunnitelmat määrittävät kei-

not toteuttaa rakennushanke mahdollisimman taloudellisesti asetettujen ehtojen 

rajoissa ja ne antavat rajat tuotannon aikana tehtäville ratkaisuille. Koko projektia 

koskevia suunnitelmia ovat esimerkiksi kohteen tavoitebudjetti, hankintasuunni-

telma ja yleisaikataulu. (Junnonen 2010, 9)  
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Projektin onnistuminen riippuu sekä projektin sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. 

Näiden tekijöiden vaikutusta projektin toteutukseen tutkitaan riskianalyysillä. Sen 

tavoitteena on tunnistaa riskit ja arvioida niiden todennäköisyyksiä ja vaikutta-

vuutta projektin toimintaan ja eliminoida merkittävimmät riskit jo ennen aloitta-

mista. (Ruuska 2008, 251) Kaikissa projektille laadittavissa osasuunnitelmissa 

tulee huomioida riskianalyysin tulokset. Riskianalyysissä tunnistetaan riskit ja 

mietitään torjuntatoimet. Tuotannonosasuunnitelmissa kyseiset torjuntatoimet 

siirretään osaksi toimintaa ja viedään edelleen käytäntöön osana työvaiheiden 

suunnittelua. Riskien analysoinnilla varmistetaan projektin toimintakyky ja mini-

moidaan riskien vaikutukset niiden mahdollisesti realisoituessa. Käytännössä 

kaikkia riskejä ei voida poistaa, mutta jäljelle jäävien riskien todennäköisyys ja 

merkittävyys tulisi olla mahdollisimman pieni. Koska jokainen projekti on ainut-

laatuinen, tulee riskianalyysi tehdä erikseen jokaisessa projektissa. (Junnonen 

2010, 61) 

Rakennusvaiheen tuotannonohjauksen perustana on yksittäisten tehtävien suunnit-

telu ja ohjaus. Koko hanketta koskevien suunnitelmien toteutumisen edellytykse-

nä on, että yksittäiset tehtävät toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Yksittäisen 

tehtävän toteutus suunnitellaan tehtäväsuunnitelmassa siten, että sen toteutus täyt-

tää asetetut tavoitteet sekä vaatimukset ja että tehtävä toteutuu häiriöittä. Tehtävä-

suunnitelmassa kerätään työtä koskevat hankekohtaiset, yrityskohtaiset ja yleiset 

tiedot, jotka yhdessä määrittelevät työn toteutukselle asetetut ajalliset ja taloudel-

liset tavoitteet sekä laadulliset vaatimukset. Tavoitteiden saavuttamiseksi tuotan-

toa tulee valvoa. Tuotannonvalvonta on jatkuvaa ja sen tarkoituksena on tuottaa 

tietoa työmaan johdolle ohjaustoimenpiteitä varten. Tavoitteena on havaita mah-

dolliset poikkeamat niin ajoissa, että niihin voidaan reagoida ja tehdä tarvittavat 

muutokset toiminnassa siten, että toiminnan tulos vastaa alkuperäistä suunnitel-

maa. Valvonta tapahtuu havainnoimalla käynnissä olevia työvaiheita ja niiden 

toteutumista suunnitelmaan verrattuna. (Siikanen & Kankainen, 2004) 

3.3.1 Rakennustuotannon ajan ja kustannusten hallinta 

Tuotannonhallinnan tärkein osa-alue on tuotannon ajallinen hallinta, sillä koko 

muu tuotannon suunnittelu ja ohjaus, kuten myös projektin resurssi- ja kustannus-
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ohjaus perustuvat aikatauluun. Aikataulussa pysyminen vaikuttaa kustannuksiin, 

laatuun ja turvallisuuteen. Aikataulussa pysyminen on yksittäinen tärkein tekijä 

työmaan pyrkiessä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Rakennusalalla noudatettavi-

en yleisten sopimusehtojen, YSE 1998, mukaisesti vastuu työmaan työaikataulun 

laatimisesta on työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla pääurakoitsijalla, jonka 

tulee laatia työaikataulu yhdessä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Tämä 

YSE 1998 mukainen työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja tar-

kentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain sopimalla yhteisesti hank-

keen osapuolten kanssa. (YSE 98 4 ja 5§) Tätä aikataulua kutsutaan rakennuspro-

jekteissa yleisaikatauluksi, joka on osapuolia juridisesti sitova aikataulu. Muut 

projektissa tehtävät aikataulut tarkentavat yleisaikataulua ja niiden tarkoituksena 

on jakaa työ ohjattaviin osakokonaisuuksiin siten, että tehtävien ohjauksen kautta 

yleisaikataulussa asetetut tavoitteet saavutetaan. Yleisaikataulua tarkentavia aika-

tauluja ovat rakentamisvaiheaikataulut, tehtäväaikataulut ja viikkoaikataulut. 

Tyypillisiä ongelmia rakennushankkeen aikatauluissa on, etteivät ne perustu koh-

teen todellisiin määriin ja menekkeihin, tehtäväerittelyt ovat karkeita, talotekniik-

ka-aikatauluja ei ole sovitettu rakennusteknisten töiden aikatauluun, tehtävien 

väliltä puuttuu riippuvuudet eikä tarvittavia resursseja ole merkitty aikatauluun. 

(Siikanen & Kankainen, 2004) 

Rakennushankkeen kustannukset syntyvät pääosin työmaalla mutta määräytyvät 

suurelta osin suunnitteluvaiheessa (kuvio 12).  

 

Kuvio 12. Rakennushankkeen kustannusten syntyminen (Lindstedt 2013). 
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Tuotannossa kustannukset muodostuvat panosten käytöstä eli menekistä ja pa-

noshinnoista. Toteutusvaiheen tuotantoratkaisuilla ja hintatekijöillä on mahdolli-

suus vaikuttaa panosten käyttöön ja sen kautta myös kustannuksiin (kuvio 13).  

         

Kuvio 13. Rakennushankkeen kustannusten syntyminen (Lindstedt 2013).           

 

Rakennusprojektin ensisijainen tavoite on sille asetetun taloudellisen tavoitteen 

saavuttaminen. Projektin taloudellinen tavoite esitetään kustannusarvion pohjalta 

laadittavassa tavoitearviossa, jossa esitetään suunnitelma kustannuslaskennan nä-

kemyksen mukaan kohteen toteuttamiseksi tarvittavista panoksista (tai suoritteis-

ta), niiden määrästä ja hinnasta. Projektin tavoitearvio on rakennushankkeen tuo-

tantovaiheen kustannusohjauksen työväline, joka kertoo projektin toteuttajalle 

yhden valitun tuotantotavan mukaisen ratkaisun kohteen toteuttamisesta, johon 

kohteen tavoitearvio perustuu. (Lindstedt, 2013)   

Rakennushankkeessa tavoitearvion laadintaa edeltää hankkeen kustannuslaskenta 

ja kustannusarvion laatiminen, jossa selvitetään tilaajan odotusten, toiminnan vaa-

timusten tai suunnitelmien mukaisen hankkeen kustannukset eli lasketaan kohteen 

omakustannehinta. Kustannusarvio sisältää myös arvion suhdanteiden vaikutuk-

sesta kustannuksiin. Kustannusarviota käytetään kohteen tarjouksen muodostami-

sessa sekä työn ja hankintojen suunnittelussa. Kustannusarvion laadinta perustuu 

kohteen suunnitelmiin, joista mitataan rakennusosien määrät sekä määritellään ja 
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hinnoitellaan niiden toteuttamiseksi tarvittavat panokset. Kustannusarvion laadin-

ta voidaan suorittaa myös tilapohjaisesti, jolloin rakenteiden määriä ei mitata 

suunnitelmista vaan kustannusten arviointi perustuu rakennuksen tyyppiin, tiloihin 

ja tilojen ominaisuuksiin. Tilapohjaista kustannuslaskentaa käytetään tyypillisesti 

rakennushankkeiden budjetointiin, kustannussuunnitteluun ja suunnittelun kustan-

nusohjaukseen, jolloin tavoitteena on suunnitelmien taloudellisuuden kehittämi-

nen (Lindstedt 2013).  

Työmaan kustannusten valvonta perustuu tavoitearvioon. Valvonta kohdistuu 

työmaan ja sen tehtävien edistymiseen, resurssien käyttöön ja kustannuksiin. Val-

vonnan avulla pyritään selvittämään kuinka työmaa on edennyt ja kuinka se tulee 

etenemään loppuun saakka eli laatimaan työmaan loppuennuste. Kustannusten 

valvonnassa on keskeistä tunnistaa, että kustannukset muodostuvat panosten (työ, 

materiaalit ja alihankinnat) käytöstä ja että panosten käytön tulee tapahtua mah-

dollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Panosten hankinta pitää tehdä oikeaan 

aikaan, oikean laatuisena ja oikean sisältöisenä. Mikäli jokin edellä mainituista 

tekijöistä ei toteudu, johtaa se epätaloudellisena tai tehottomana panosten käyttönä 

kustannusten kohoamiseen. (Junnonen 2010, 9) Pääpaino kustannustarkkailussa 

on tehtävien ja hankintojen ennakkosuunnittelussa, jolla osoitetaan suunnitelman 

tavoitteenmukaisuus ennen tehtävän aloitusta. Työnaikaisessa tarkkailussa valvo-

taan tehtyjä kauppoja, suoritemääriä, tehtyjä tunteja ja kustannuksia. Työtehtävien 

budjetissa ja aikataulussa pysymistä valvotaan tuotannonarvolaskelmalla. Työ-

maa-aikainen tarkkailu kohdistuu myös työmaateknisiin tehtäviin esimerkiksi 

työmaan hallintoon, työmaan rakennuksiin sekä nosto-, siirto- ja telinekaluston 

käyttöön ja kustannuksiin. (Lindstedt, 2013) 

3.3.2 Laadunhallinta rakennusprojektissa 

Laatutavoitteet 

Valmis rakennus on usean eri toimijan yhteistyön lopputulos. Rakentamisen laatu 

eli se kuinka rakennus täyttää sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset, muodostuu 

rakennuttamisen, suunnittelun, materiaalien ja tuotannon yhteistuloksena. (kuvio 

14) 
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Kuvio 14. Rakentamisen laadun osatekijät (Muokattu lähteestä Kankainen & Jun-

nonen 2001)  

 

Käyttäjän rakennukselle tai sen osille asettamat tavoitteet perustuvat suurimmalta 

osin käyttäjän omiin tarpeisiin ja rakennuksessa tapahtuviin toimintoihin. Käyttä-

jän näkökulmasta tärkeimpiä laadun osatekijöitä ovat rakennuksen toiminnalliseen 

laatuun sekä turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien vaatimusten toteutumi-

nen. Käyttäjän tarpeiden tunnistaminen ja tulkinta ymmärrettävään muotoon on 

keskeistä tavoitellun laadun toteutumisen kannalta. Käyttäjän vaatimusten lisäksi 

vaatimuksia rakennuksen laatuun liittyen tulee ympäristön olosuhteista sekä yh-

teiskunnan ja viranomaisten määräyksistä. (Kankainen & Junnonen 2001, 27) 

Rakennusprosessiin liittyy useita osapuolia (kuvio 15) joiden kaikkien toiminta ja 

prosessin aikana syntyvän tiedon välittyminen osapuolten välillä vaikuttaa proses-

sin laatuun.  
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Kuvio 15. Rakennusprosessin keskeiset osapuolet (Kankainen & Junnonen 2001 

tekstiin perustuen) 

 

Koko rakennusprosessin laatunäkökulma on asiakaskeskeinen, sillä hankkeen 

lopullisen onnistumisen määrittää asiakas – kuinka hyvin valmis rakennus täyttää 

asetetut tavoitteet ja vaatimukset (Kankainen & Junnonen 2001, 7). Asiakkaan 

tulee tietää ja pystyä kertomaan mitä vaatimuksia, tavoitteita ja ehtoja hankkeelle 

asetetaan. Suunnittelijoiden tulee tulkita asiakkaan tarpeet ja vaatimukset ja saat-

taa ne selkeän ja yksiselitteisten suunnitelmien muotoon huomioiden viranomais-

ten rajoitteet ja määräykset. (Kankainen & Junnonen 2001, 28) Arvioitaessa suun-

nittelun laatua arvioidaan tuotekeskeistä laatua – kuinka hyvin suunnitelma vastaa 

ennalta sovittuihin ja määriteltyihin tuoteominaisuuksiin. (Vuorela & al. 2001, 82) 

Rakennusvaiheen laadunhallinta  

Tuotantovaiheessa rakennustyömaalla korostuu valmistuskeskeinen laatu, jossa 

mitataan kuinka hyvin valmis rakennus vastaa suunnittelussa asetettuja vaatimuk-

sia. Valmistuslaadun mukaisesti laadukas rakennus on tehty kerralla valmiiksi 

suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti rakennuttajan kanssa tehtyjä sopimuksia nou-

dattaen ja luovutettu asiakkaalle sovitun aikataulun mukaisesti. (Vuorela & al. 

2001, 82) 
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Rakennusvaiheen laatunäkökulmana on toteuttaa rakennus, joka on yhteneväinen 

suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten kanssa (Kankainen & Junnonen 

2001, 36). Laatuvaatimukset liittyvät rakennuksen materiaaleihin, työn lopputu-

lokseen ja työmaalla noudatettaviin toimintatapoihin (Junnonen 2010, 55). Laatu-

vaatimusten täyttyminen varmistetaan laadunvarmistuksen avulla. Laadunvarmis-

tukseen kuuluu kaikki suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, joiden avulla 

varmistetaan sekä tuotteen eli rakennuksen että toiminnan eli rakennusprosessin 

laatuvaatimusten täyttyminen (Kankainen & Junnonen 2001, 36). Laadunhallin-

nassa keskeisinä asioina on laatuvaatimusten selvittäminen ja täsmentäminen sekä 

laadunvarmistamistoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen (Junnonen 2010, 

57). Kun rakennuttaja voi luottaa että lopputulos on tavoitteiden mukainen, on 

laadunvarmistus toiminut hyvin. Asiakastyytyväisyyden lisäksi laadunhallinnan 

avulla varmistetaan myös työmaan taloudellisen tuloksen saavuttaminen. (Junno-

nen, 2010, 57) (Kuvio 16)   

 

Kuvio 16. Laadunhallinnan osatekijät ja laadunvarmistuksen keinot (Junnonen 

2010, tekstiin perustuen). 
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Työmaan laatu-/projektisuunnitelman lähtökohtana on projektin riskien kartoitta-

minen, joka tehdään riskianalyysin avulla. Riskejä tarkastellaan rakentamisen eri 

näkökulmista, joita ovat sopimus ja asiakas, organisaatio, laatu, hankinta, aikatau-

lu, turvallisuus, ympäristö ja kustannukset. Riskit jaetaan teknisiin riskeihin, jol-

loin ne liittyvät suoraan tuotteen tai rakennusosan laatuun ja toiminnallisiin ris-

keihin, jotka liittyvät esimerkiksi aikatauluihin, sopimuksiin, tuotannon ohjauk-

seen sekä taloudellisen tuloksen varmistamiseen (Junnonen 2010, 62). Koska tuo-

tantovaiheessa rakennustyömaalla korostuu valmistuskeskeinen laatu, on myös 

siihen liittyvien riskien – aikataulu, kustannukset, tekninen laatu, turvallisuus - 

tunnistaminen tuotannossa työskenteleville henkilöille luontevaa. Koska myös 

rakennusprosessin laadulla, eli sillä, kuinka projekti onnistuu johtamisessa, infor-

maation jakamisessa ja yhteistyössä osapuolten kesken, on suuri merkitys toimin-

nallisen laadun toteutumisessa, on tärkeää tunnistaa sopimusasiakirjoista myös 

prosessin johtamiselle ja yhteistyölle asetetut vaatimukset sekä niistä aiheutuvat 

riskit. Riskianalyysissä havaitun riskin tunnistamisen on johdettava aina käytän-

nön toimenpiteisiin ja heijastuttava muihin tuotantosuunnitelmiin ja käytännön 

menettelytapoihin, joita ovat esimerkiksi suunnitelmamuutokset, työnsuunnittelun 

parantaminen, tehtävien vastuuttaminen ja sopimustekniset keinot (Junnonen 

2010, 63). 

Laadunvarmistus perustuu tilaajan ja viranomaisten edellyttämiin laadunvarmis-

tustoimenpiteisiin, jotka otetaan esille osana projektisuunnitelmaa. Projektisuunni-

telma on laadunvarmistuksen yleissuunnitelma ja sitä kutsutaan myös laatusuunni-

telmaksi. Projektisuunnitelma on kohdekohtainen suunnitelma kuinka yrityksen 

toimintajärjestelmää sovelletaan projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä ku-

vataan menettelytavat, joita noudatetaan kohteen toteutukseen liittyvissä keskei-

sissä toiminnoissa, joita ovat esimerkiksi ajallinen hallinta, laadunvarmistus, kus-

tannusvalvonta ja asiakassuhteiden hoito. Projektisuunnitelman sisällössä huomi-

oidaan yrityksessä noudatettavaksi sovitut käytännöt, urakkasopimuksen ehdot, 

kohteen suunnitelmat ja tuotanto-olosuhteet. (Junnonen 2010, 59) Laatusuunni-

telmassa (projektisuunnitelmassa) esille tuotavat menettelyt sovitun laadun var-

mistamiseksi on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Laatusuunnitelmassa tulee ilmetä ja ottaa kantaa kuvassa esitettyihin 

asioihin (Siikanen & Kankainen 2004). 

 

 

Viranomaisen edellyttämät rakennusvaiheen laadunvarmistusmenettelyt perustu-

vat maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sen pohjalta laadittuihin asetuksiin ja 

Suomen rakennusmääräyskokoelmaan. Viranomaisen määrittämiä menettelyitä 
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ovat aloituskokous, jolla varmistetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehti-

misvelvoitteeseen kuuluvien tehtävien toteuttaminen ja rakennustyön tarkastus-

asiakirja, jonka avulla varmistutaan, että rakennustyö on tehty säännösten, määrä-

ysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Lisäksi viranomainen voi tapauskohtai-

sesti edellyttää laadunvarmistusselvityksen laatimista. (Kankainen & Junnonen 

2010, 40) 

Rakennuttajan urakoitsijalta edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet on esitetty 

urakkasopimusasiakirjoissa. Näitä ovat esimerkiksi määräykset urakkaan kuulu-

vista mallitöistä sekä määräykset mahdollisista pidennetyistä takuuajoista. Mikäli 

urakassa on sovittu noudatettavan YSE98:a, kuten yleensä on, tulee sen määräyk-

siä laadunvarmistukseen liittyen noudattaa siltä osin, kuin niistä ei ole joiltain osin 

urakkasopimusasiakirjoissa sovittu poikettavaksi. Nämä määräykset liittyvät esi-

merkiksi laatusuunnitelman tekoon, urakoitsijan laadunvalvontaan, rakennuttajan 

oikeuteen edellyttää urakoitsijan laatujärjestelmää tarkempia vaatimuksia, raken-

nustuotteiden takuuaikojen pituuteen sekä tavarantoimittajien ja aliurakoitsijoiden 

hyväksyttämiseen tilaajalla. (Junnonen 2010, 63-65) 

3.4 Hankintatoimen tehtävät työmaan valmistelussa ja toteutuksessa  

Rakennusteollisuudessa on hankinnoilla aina ollut suuri rooli, sillä hankinnat 

muodostavat merkittävän määrän projektin kustannuksista. Yritysten keskittymi-

nen omaan ydinosaamiseensa on johtanut myös rakennusteollisuudessa yhä li-

sääntyvässä määrin toimitusketjujen ja palveluverkostojen pirstaloitumiseen sekä 

toimijoiden lukumäärän lisääntymiseen. (Keinänen & al. 2008, 5) Rakennuspro-

jekteissa hankintojen merkitys on kasvanut sitä mukaa, kun tavarantoimittajien ja 

aliurakoitsijoiden määrä projekteissa on lisääntynyt. Tyypillisesti materiaalihan-

kintojen ja aliurakoiden osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 60-80 % ja 

projektinjohtototeutuksessa hankinnat voivat muodostaa koko hankkeen kustan-

nukset. Rakennusyritykset ovatkin muuttumassa yhä enenevässä määrin tuotanto-

yrityksistä hankintayrityksiksi. Hankintojen merkitys yritysten liiketoiminnan 

kilpailuetuna tunnustetaan yleisesti ja hankintatoimi on nousemassa strategiseen 

asemaan yritysten kilpailutekijänä. (Anttila & al. 2008, 5) 
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3.4.1 Yrityksen hankintastrategia 

Hankinnan yritystason strategiaprosessissa tulee tunnistaa hankintojen liittyminen 

yrityksen strategiaan ja määrittää hankintastrategia, joka ohjaa organisaation han-

kintaan liittyviä valintoja. Hankintastrategian tavoitteena on hallita liiketoimin-

nassa tapahtuvia muutoksia, sekä ennakoida ja ehkäistä hankintoihin liittyviä ris-

kejä.  (Anttila & al.  2008, 9) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi  pyritään paran-

tamaan yrityksen kilpailuasemaa vähentämällä pitkän aikavälin hankintakustan-

nuksia, koordinoimalla organisaation sisäisiä yksiköitä, luomalla organisaatiolle 

toimittajaverkosto sekä johtamalla hankintaresursseja ja valvomalla hankintakus-

tannuksia (Anttila & al. 2008, 11).  

Ostosalkkuanalyysin avulla yrityksen hankinnat luokitellaan neljään pääryhmään 

sen perusteella, mikä niiden vaikutus on yrityksen liiketoimintaan ja mikä on han-

kinnan vaatima panostus niiden toteutukseen (kuvio 17). Kukin näistä ryhmistä 

vaatii erilaisen hankintastrategian. 

  

Kuvio 17. Hankintastrategian luokittelu (Junnonen & Kankainen 2012).  

 

Volyymiostoja ovat rahallisesti merkittävät rutiininomaiset ostot ja niiden tehos-

tamiseksi pyritään toimitusten joustavuuteen, nopeuteen ja varmuuteen. Volyy-
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miostojen hyöty muodostuu ostohinnasta ja suuren hankintamäärän hyväksikäy-

töstä. Näiden ostojen osalta pyritään minimoimaan toimittajamäärää ja yhdistä-

mään useiden projektien hankintoja. Volyymiostot kilpailutetaan yrityksessä kes-

kitetysti ja niistä tehdään kausisopimuksia, joita projektit hyödyntävät toiminnas-

saan. (Junnonen & Kankainen 2012, 16) Kausisopimusten kannalta on tuotannon 

volyymin ennustettavuus tärkeää, sillä tiukka kilpailuttaminen vaatii merkittävää 

hankintavolyymiä ja neuvotteluvoimaa. (Anttila & al. 2008, 16) 

Rautakauppaostojen hyöty muodostuu toiminnan yksinkertaisuudesta, sujuvuu-

desta ja helppoudesta. Niiden toteutus ei vaadi hankinnalta suurta panostusta ja ne 

ovat usein euromääräisesti pieniä. Rautakauppaostojen kokonaistaloudellisuuden 

kannalta on syytä pyrkiä logistiikka- ja laskutuskustannusten minimoimiseen toi-

mituksia yhdistämällä, sillä oheiskustannukset muodostavat merkittävän osuuden 

rautakauppaostojen kustannuksista. (Junnonen & Kankainen 2012, 16)  

Projektin tuloksen kannalta avainasemassa ovat kriittiset hankinnat. Nämä han-

kinnat muodostavat usein suurimman osan hankintavolyymistä ja ovat kriittisiä 

myös aikataulullisesti. Tämän ryhmän hankintojen tehostamiseksi on keskeistä 

verkostoitua toimittajien kanssa ja hyödyntää toimittajien erikoisosaamista. Toi-

mitussisällöt on yleensä mahdollista vakioida hankintanimikkeittäin ja keskeistä 

niiden suorittamisessa on toimitustarkkuus ja –varmuus. (Junnonen & Kankainen 

2012, 17) 

Erikoishankinnat ovat hankinnan kannalta työllistävä ryhmä, sillä ne vaativat han-

kintahenkilöstöltä runsaasti työtä. Nämä hankinnat ovat projektikohtaisia ja usein 

niihin liittyy myös tuote- ja rakenneratkaisujen detaljisuunnittelu velvoite. Han-

kintahinnan kannalta toimitussisällön määrittämisellä ja vaihtoehtoratkaisuilla on 

erittäin suuri merkitys. (Junnonen & Kankainen 2012, 17)  

3.4.2 Projektin hankintastrategia 

Projektikohtainen hankintastrategia perustuu yrityksen hankintastrategiaan. Siihen 

kuuluu toimitusten hankintajako, hankintojen ajoitus ja valinta hankinnan muo-

dosta. Projektin hankinnan toimintatavan valintaan vaikuttaa hankkeen toteutus-

muoto, suunnitelmien valmiusaste, aikataulun kireys ja markkinoilla vallitseva 
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kilpailutilanne. Hankintajako kytkeytyy projektin kustannus- ja aikataulusuunnit-

teluun sekä tilaajan päätöksiin. Projektikohtaisen hankinnan tavoitteet liittyvät 

projektin aikatauluun ja varmuuteen sen toteutumisesta, hintatasoon ja sen pitoon 

sekä suunnitteluratkaisujen laatutasoon ja toteutuksen laadunvarmistukseen. Han-

kintajaon tulee tukea ja mahdollistaa näiden tavoitteiden toteutuminen. (Anttila & 

al. 2008, 11) 

 

Hankintojen suunnittelun tavoitteena on, että tuotannon tarvitsemat panokset ovat 

käytettävissä oikeaan aikaan ja oikeansisältöisenä (Junnonen 2010, 85). Hankinto-

jen suunnittelua ei tehdä kerralla valmiiksi hankkeen alkaessa, sillä hankintojen 

suunnittelu on järjestelmällisesti etenevä ketju koko hankkeen toteutuksen ajan. 

Tarjousvaiheen ja toteutusvaiheen yleissuunnittelulla luodaan puitteet koko han-

keen tavoitteiden toteutumiselle ja yksittäisen hankinnan suunnittelulla varmiste-

taan hankinnan onnistuminen siten, että koko hankkeella on mahdollisuus toteutua 

suunnitellusti. (Junnonen 2010, 87) 

Hankintojen suunnittelussa tulee tunnistaa ja suunnitella minkä valmiusasteen 

suunnitelmilla hankinnat tullaan toteuttamaan. Suunnitelmien valmiusasteen pe-

rusteella hankintamuodot jaetaan toteutussuunnitelmin, ohjeellisin suunnitelmin ja 

suunnitelmavalmiuksin tehtäviin hankintoihin. Toteutussuunnitelmin tehtävässä 

hankinnassa suunnitteluratkaisuihin vaikuttavat päätökset on tehtävä ajoissa, 

suunnitelmien on oltava mahdollisimman täydellisiä ja suunnitteluratkaisujen on 

oltava yleispäteviä siten, että ne sopivat useiden valmistajien tuotantoon tuotanto-

kapasiteetin mahdollistamiseksi ja kilpailun aikaansaamiseksi. Alustavin suunni-

telmin tehtävässä hankinnassa korostuu yhteistyö toimittajan kanssa. Tämä tapa 

mahdollistaa suunnitelmien kehittämisen toimittajien esitysten pohjalta. Ehdotet-

tujen tuotteiden soveltuvuuden tarkistamisen ja sovittamisen liittyviin rakenteisiin 

tekevät tilaajan suunnittelijat. Hankintatapa edellyttää tarjouspyyntöjen liikkeelle 

saamista varhaisessa vaiheessa, jotta toimittaja saadaan sidottua hankkeeseen ai-

kaisessa vaiheessa. Suunnitelmien täsmennys tulisi tehdä neuvotteluvaiheessa 

siten, että sopimuksiin voidaan liittää toteutussuunnitelmat. Suunnitelmavalmiuk-

sin tehtävässä hankinnassa vastuu tuotteen toteutussuunnittelusta, toimituksesta, 

asennuksesta, teknisistä ratkaisuista ja niiden toimivuudesta on toimittajalla. Tässä 
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hankintamuodossa voidaan hyödyntää toimittajan erityisosaamista ja innovaatioi-

ta. Tarjouspyynnössä tulee olla mukana määrittelyt ratkaisun esteettisistä, toimin-

nallisista ja teknisistä vaatimuksista sekä mahdolliset yleissuunnitelmat. Hankin-

nan sisältö tarkennetaan hankintaneuvotteluissa ja tehtävässä sopimuksessa toi-

mittaja sitoutuu kokonaishintaan ja toimitusaikatauluun. Sopimukseen on hyvä 

sisällyttää sopimuksen mukaisen tuotteen alustavat suunnitelmat. (Anttila & al. 

2008, 12-13)  

Tarjousvaiheessa hankintojen suunnittelun painopiste on vaihtoehtojen etsimisellä 

ja ennakkotarjousten hankkimisella. Tässä vaiheessa määritetään alustavat hankin-

takokonaisuudet, tehdäänkö työt miltä osin omana työnä tai alihankintana, määri-

tetään kriittiset ja kiirehankinnat ja suunnitellaan logistiset perusratkaisut. (Junno-

nen 2010, 89)  

3.4.3 Projektin hankintojen suunnittelu 

Toteutusvaiheessa hankintojen suunnittelu jatkuu hankintasuunnitelman muodos-

tamisella, joka on osa projektin yleissuunnittelua. Hankintasuunnitelma ja yleisai-

kataulu muodostavat yhdessä suunnitelman kuinka tuotanto saadaan toteutettua 

tavoitebudjetin mukaisesti. Hankintasuunnitelma laaditaan heti yleisaikataulun 

valmistuttua. Tässä vaiheessa hankintojen yleissuunnittelun lähtötietoina toimivat 

kohteen tavoitebudjetti, yleisaikataulu, laatusuunnitelma ja kohteen urakka-

asiakirjat. Aikataulu ja tavoitearvio määrittävät rajat hankintakokonaisuuksille. 

Laatusuunnitelmasta tulee hankintoja suunniteltaessa tunnistaa laadunvarmistus-

suunnitelmasta ja riskianalyysistä tulevat hankintaan liittyvät huomiot ja toimen-

piteet. (Junnonen 2010, 89)  

Toteutusvaiheen hankintasuunnitelmassa määritellään hankintatehtävät, laaditaan 

hankintaluettelot, aikataulutetaan hankinnat, määritellään hankintavastuut ja täs-

mennetään tarjousvaiheen logistisia ratkaisuja laatimalla logistiikkasuunnitelma 

(kuvio 18).  
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Kuvio 18. Hankintasuunnitelman lähtötiedot (Junnonen 2010). 

 

Logistiikkasuunnitelman tavoitteena on suunnitella toimitusketjun eri vaiheissa 

materiaalien kuljetukseen, varastointiin, siirtoihin, siivoukseen ja suojaukseen 

liittyvät toiminnot siten, että ne voidaan huomioida jo tarjouspyyntöjen laadinnas-

sa (Junnonen 2010, 95). Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelun lopputuloksena 

saadaan työmaan hankintasuunnitelma ja työmaasuunnitelma (Junnonen 2010, 

97). 

Hankintasuunnitelman ja erityisesti sen hankintaluettelon ja hankinta-aikataulun 

merkitys korostuvat urakkamuodoissa, joissa suunnittelu ja rakentaminen limitty-

vät. Kohteen yleisaikataulutehtävien ajoituksesta tulevat vaateet hankintapakettien 

ajoitukselle. Hankintapakettijako ja hankinta-aikataulu määrittävät suunnitteluai-

kataulun, sillä sovitun valmiusasteen mukaiset suunnitelmat on oltava hankinta-

toimen käytettävissä ennen tarjouspyyntöjen lähtötietojen keräämistä. Hankinnan 

lähtötiedot saadaan suunnitelmista ja tehtäväsuunnitelmasta (Junnonen 2010, 95). 

Kun hankintojen yleissuunnittelu on tehty tuotantovaiheen alkaessa, ohjataan jo-

kaista hankintakauppaa suunnittelemalla se yksityiskohtaisesti ennen sopimuksen 

laatimista. Hankintojen tuotantovaiheen yksityiskohtainen suunnittelu on tarpeen, 
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sillä tarjous- ja tuotantovaiheen suunnitelmat perustuvat kustannuslaskennan pa-

nosrakenteisiin ja kustannuslaskijan ja tuotannonsuunnittelijan oletuksiin eivätkä 

työmaajohdon tekemiin tuotantoratkaisuihin, jotka suunnitellaan vasta toteutuksen 

aikana tehtäväsuunnittelussa. Tuotantovaiheen hankintakaupan sopimus- ja ohja-

usprosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen oheisen kuvion 19 mukaisesti.   

 

 

Kuvio 19. Hankintaprosessin vaiheet (Junnonen 2010). 

 

Hankinnan valmistelun käynnistävän tehtäväsuunnitelman teko sekä tehtävän to-

teutus, valvonta ja ohjaus annetaan kyseisestä osakokonaisuudesta vastaavalle 

henkilölle. (Junnonen 2010, 9) Tehtäväsuunnitelman aluksi selvitetään asiakirjois-

ta tehtävää koskevat tiedot sekä kustannus- ja tuotantotavoitteet ja laatuvaatimuk-

set, jonka jälkeen etsitään tavoitteet ja vaatimukset täyttävä toteutusratkaisu (ku-

vio 20). Tehtäväsuunnittelussa pyritään löytämään myös keinoja tuloksen paran-

tamiseen.  
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Kuvio 20. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (Junnonen 2010). 

 

Tehtäväsuunnittelussa syntyy suunnitelma materiaalin hankinnasta tai aliurakkaan 

haluttavasta työnsisällöstä ja vaatimuksista sekä tehtävän toteutuksesta. Nämä 

tiedot viedään tarjouspyyntöihin ja edelleen sopimusehtoihin. (Junnonen 2010, 

101) Suunnitellun kaupan loppusummaa verrataan tavoitearviosta muodostettuun 

hankinnan tavoitteena olevaan kauppasummaan. Työnaikaisessa tarkkailussa val-

votaan toteutuneita kauppoja jatkuvasti sitä mukaa, kun kauppoja tehdään. Han-

kinnan ohjauksen kannalta ei riitä, että tehdään tarjousvertailut ja valitaan halvin. 

Jos tavoite ei toteudu, hankinnan sisältö on mietittävä uudelleen.  (Lindstedt, 

2013) 

3.5 Perinteinen tuotannonohjauksen informaatiovirta 

Rakennustyömaata voidaan ajatella tehtaana, jonka toiminnanohjauksen tavoittee-

na on suunnitella ajankäyttö ja tehtävien ohjaus mahdollisimman tehokkaasti sekä 

toiminnan parantaminen saatuja kokemuksia hyödyntäen. Tehtaan toimintojen, eli 

tuotantojärjestelmän suunnittelun tavoitteena on suunnitella mitä koneita, laitteita 
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ja apuvälineitä käytetään sekä varmistaa materiaalien tarkoituksenmukainen va-

rastointi ja siirrot. (Koski & Koskela 2001, 14) Työmaan tuotannonohjauksen 

tavoitteena on varmistaa tuotannon eteneminen koko hankkeelle laadittujen suun-

nitelmien mukaisesti ja kustannustehokkaasti. Tuotannonohjauksen onnistumisen 

edellytyksenä on, että tuotannon ohjausominaisuudet ja –mahdollisuudet tunne-

taan. (Kankainen & Junnonen 1999, 4) Suunnittelu, valvonta ja ohjaus projektin 

erivaiheissa muodostavat tuotannonohjausjärjestelmän, joka on aiemmin kuvattu 

luvussa 3.3. Tuotannonohjausjärjestelmä on tuotannon suunnitelmallisen toteutuk-

sen malli, jossa kuvataan tiedon virtaus sopimusasiakirjoista projektikohtaisten 

suunnitelmien lähtötiedoiksi ja edelleen yksittäisten tehtävien toteutuksen lähtö-

tiedoiksi ja tavoitteiksi sekä valvonnan perusteiksi. Rakennusvaiheessa tuotan-

nonohjauksen painopisteenä on yksittäisten tehtävien suunnittelu ja ohjaus sekä 

toteutuksen tavoitteenmukaisuuden valvonta (Kuvio 21). 

 

 

Kuvio 21. Tuotannonohjausjärjestelmä ja rakennusvaiheen tuotannonohjauksen 

painopistealueet (Muokattu lähteestä Junnonen 2010). 
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Perinteiselle rakennustyömaan tuotannonohjaukselle on ominaista sen perustumi-

nen tuotannonositukseen, jossa määritellään kaikki tehtävä työ ja suunnitelmat 

laaditaan ylhäältä-alas periaatteella, lähtien yleisimmästä ja päätyen yksityiskoh-

taisiin suunnitelmiin. Alimman tason yksityiskohtaiset suunnitelmat johdetaan 

ylemmän tason suunnitelmista, jolla varmistetaan kaikkien suunniteltujen tehtävi-

en toteutuminen. Näin esimerkiksi yksittäisen tehtävän tehtäväsuunnitelman tiedot 

johdetaan projektin tavoitebudjetista ja yleisaikataulusta, jotka ovat hankekohtai-

sia ylemmän tason suunnitelmia (kuvio 22). Tuotannonohjaus tapahtuu työntöpe-

riaatteella, jossa suunnitelmat työntävät tuotannontekijöitä työmaalle ja työmaan 

tehtävien valmistumiseen. (Koski & Koskela 2001, 14) 

 

 

Kuvio 22. Tuotannonohjauksen työntöperiaate tehtäväsuunnitelman laadinnassa 

(Muokattu lähteestä Junnonen 2010). 

Koko hanketta varten laaditut suunnitelmat muodostavat yhdessä ylätason mallin 

projektin toteutuksesta. Tuotannonsuunnittelu tarkentuu projektin edetessä asteit-

tain koko hankkeen suunnitelmista yksittäisen aikataulutehtävän suunnitteluun. 

Suunnittelun näkökulmina ovat tuotteen aikaansaaminen, tarpeettoman resurssin-

kulutuksen vähentäminen ja parhaan arvon saavuttaminen asiakkaalle (Koski & 

Koskela 2001, 14). 
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Tuotannonohjaukseen kuuluu ennakoiva ja korjaava ohjaus. Suunnitelman toteu-

tuskelpoisuus varmistetaan ennakoivalla ohjauksella, joka sisältää suunnitelmien 

toteutuskelpoisuuden ja tehtävien toteutusedellytysten varmistamisen sekä ongel-

miin varautumisen. Suunnitelmasta poikennut tuotanto palautetaan suunnitelman 

mukaiseksi korjaavalla ohjauksella. Korjaava ohjaus edellyttää tuotannon valvon-

taa (kuvio 23). Jotta tuotantoa pystytään valvomaan, tulee tunnistaa kuinka toteu-

tunut tuotanto eroaa suunnitellusta. (Kankainen & Junnonen 1999, 5)   

 

 

Kuvio 23. Tehtäväsuunnittelu tuotannonohjauksen osana (Kankainen & Junno-

nen1999). 

 

Ohjaus kohdistuu aina yksittäiseen aikataulutehtävään, joka on saatava toteutu-

maan suunnitelman mukaisesti. Tehtäväsuunnitelmalla suunnitellaan yksittäisen 

tehtävän koko toteutus ja poikkeamat tästä suunnitelmasta korjataan viikkosuun-

nittelun avulla. Tehtäväsuunnittelu on ennakoivaa ohjausta ja sillä voidaan vähen-

tää korjaavan suunnittelun tarvetta. (Kankainen & Junnonen 2001, 4) 

Rakennustuotannossa on yleensä kysymys kokoonpanotyöstä. Tehtävän toteutuk-

seen liittyy suuri määrä suorittamisen edellytyksiä, panosvirtoja, jotka yhdistyes-

sään muodostavat tehtävän lopputuloksen. (Koski & Koskela 2001, 16) Pääpaino 

yksittäisen tehtävän suunnittelussa on tehtävään liittyvien aloitusedellytysten ja 

tehtävän suorituksen varmistamisessa. Tämä edellyttää tehtävien toteutukseen 

liittyvien vaihtoehtojen tutkimista, tuotannon ongelmien tunnistamista sekä niihin 

varautumista, laatuvaatimusten konkretisointia ja laadunvarmistuskeinojen valin-



59 
 

taa. Lisäksi työmaan toiminnot suunnitellaan siten, että materiaalit, tarvikkeet ja 

työvälineet ovat käytettävissä oikea-aikaisesti (kuvio 24). Tehtäväsuunnittelulla 

varmistetaan myös, että työhön osallistuvilla on yhteinen käsitys työn tavoitteista, 

vaatimuksista ja keinoista, joilla tavoitteet saavutetaan. (Kankainen & Junnonen 

1999, 6)  

 

Kuvio 24. Tehtävän toteutuksen edellytykset.  

Rakennustyömaan luonteen mukaisesti töiden suorituspaikka vaihtuu jatkuvasti ja 

työn etenemiseksi työryhmien on päästävä siirtymään seuraavaan työkohteeseen. 

Töiden tulee alkaa ja päättyä suunnitelman mukaisesti osakohteittain, jotta aika-

taulu ja muut tuotannolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tehtäväsuunnittelulla 

etsitään keinot, joilla asetetut tavoitteet saadaan tehtäväkohtaisesti täyttymään. 

Tehtäväsuunnitelma on malli tehtävän toteutuksesta. Tehtäväsuunnitelman avulla 

työnjohtaja jäsentää itselleen tehtävän tavoitteet ja vaatimukset ja vastaavalle mes-

tarille se on väline kokonaisuuden hallintaan ja hankkeen laadunvarmistukseen. 

(Kankainen & Junnonen 1999, 7) 
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Omana työnä tehtävien töiden tehtäväsuunnittelussa painottuu tehtävän aloi-

tusedellytysten varmistaminen ja työnaikaisen ohjauksen merkitys. Ohjauksen 

edellytyksenä on, että sekä työnjohtajat että työntekijät tietävät tehtävälle asetetut 

ajalliset ja laadulliset tavoitteet. Tehtäväsuunnittelun tulokset käydään työnteki-

jöiden kanssa läpi laatupiirissä (tehtävän aloituspalaverissa) ennen tehtävän aloi-

tusta. Tilaisuudessa käydään läpi tavoitteet ja vaatimukset sekä tarkennetaan tar-

vittaessa yksityiskohtia yhdessä työntekijöiden tai aliurakoitsijan kanssa heidän 

ammattiosaamistaan hyödyntäen. (Kankainen & Junnonen 1999, 26) Työntekijöi-

den osallistuminen tehtävän toteutuksen suunnitteluun on tärkeätä myös tavoittei-

siin sitoutumisen kannalta.  

Tehtäväsuunnitelman laadinnalla on merkitystä myös materiaalihankintojen toteu-

tuksessa. Suunnittelu kohdistuu tällöin materiaalien määrien ja toimitusten suun-

nitteluun. Tehtäväsuunnitelmassa esitetään kustannuslaskelma, jossa esitetään 

kuinka tavoitearviossa varattu kustannustavoite on saavutettavissa, toimitussuun-

nitelma toimituserien ja –ajankohtien määrittämiseksi, logistinen suunnitelma 

siirtojen, varastoinnin ja jätehuollon järjestämiseksi sekä toimittajalta edellytettä-

vät laadunvarmistustoimenpiteet (kuvio 25).  
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Kuvio 25. Tehtäväsuunnitelman tietojen välittyminen (Kankainen & Junnonen 

1999).  

Tehtäväsuunnitelmasta saatavia tietoja käytetään lähtötietoina hankintapyynnöille, 

työkaupoille ja aliurakkasopimuksille (kuvio 26).  

 

Kuvio 26. Tehtäväsuunnitelma sopimussuunnittelussa. (Muokattu lähteestä  Jun-

nonen 2010).  
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Tehtäväsuunnitelman sisältämillä tiedoilla ja niiden siirtymisellä hankintasopi-

muksiin on erittäin suuri merkitys aliurakoiden ja työkauppojen tavoitteenmukai-

suuden varmistamisessa (kuvio 27).  

 

Kuvio 27. Aliurakan sisällön ja ehtojen muodostaminen tehtäväsuunnitelman 

avulla (Kankainen & Junnonen 1999). 

 

Tehtäväsuunnitelman avulla pääurakoitsija selvittää itselleen aliurakkaan tai työ-

kauppaan liittyvät odotukset ja vaatimukset sekä valmistautuu hankintaa koske-

viin neuvotteluihin sekä yhteistyöhön (kuvio 28).  
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Kuvio 28. Yhteistyön valmistelu, sopiminen ja toteutus (Kankainen & Junnonen 

1999). 

 

Yhteistyö pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan työnjohdon ja työntekijöiden kesken 

aloitetaan pitämällä tilaisuus, laatupiiri tai aloituspalaveri, jonka tarkoituksena on 

varmistaa yhteisymmärrys sopimuksen mukaisesta suoritusvelvollisuudesta ja 

saattaa työryhmä tietoiseksi tehtäväsuunnitelman mukaisesta toteutuksesta. (Kan-

kainen & Junnonen 1999, 24) 
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4 TIETOMALLI RAKENNUSHANKKEESSA 

4.1 Tietomallinnus 

Perinteisesti rakennusta on kuvattu 2D-piirustuksena, joka muodostuu viivoista, 

kaarista, ympyröistä ja tekstistä, joiden on sovittu kuvaavan rakennusosia ja nii-

den ominaisuuksia. Kun 2D-piirtämisestä siirrytään 3D-kuvaukseen, esitetään 

rakennusosien geometriaa, johon käytetään kappaleita. Kappaleiden ominaisuuk-

sia voivat olla esimerkiksi pinnat, valolähteet ja pintatekstuurit. Tietomallissa ra-

kennusosien kuvaamiseen käytetään objekteja, joita ovat esimerkiksi ikkunat, 

ovet, seinät, laatat, pilarit, palkit ja niin edelleen. (Hietanen 2005, 27) Näille ob-

jekteille lisätään rakennukseen liittyvää informaatiota suunnittelusovelluksella 

annettavina tietoina. Nämä tiedot ovat tietoa esimerkiksi objektin identiteetistä, 

sijainnista, määrästä, materiaaleista, lämpö-, palo ja ääniteknisistä ominaisuuksis-

ta (kuvio 29). (YTV2012 Osa 11, 4) 

 

Kuvio 29. Esimerkki pilarille annetuista tiedoista.  

 

Objekteille lisätyllä informaatiolla voidaan tuottaa tietoa suunnittelun tavoitteiden 

mukaisuuden ohjaukseen ja päätöksenteon tukemiseen simulaatioiden ja analyysi-
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en kautta (YTV2012 Osa 11, 4). Tietomallien avulla on mahdollista luoda virtuaa-

linen rakennus, jonka toimintaa voidaan testata jo suunnitteluvaiheessa ja löytää 

suunnittelusta johtuvat virheelliset ratkaisut ennen rakentamisen aloitusta. Virtu-

aalisen rakennuksen luominen ja analyysien hyödyntäminen käytännössä asettavat 

suuria vaatimuksia tietomalleille ja niiden luomiseen käytettyjen panosten arvoa 

tulee mitata analyysien tuottaman lisäarvon kautta (Hietanen 2005, 68). Ana-

lyyseillä ohjataan suunnittelua toteuttamaan rakennukselle asetetut tavoitteet (ku-

vio 30).  

 

Kuvio 30. Analyysien rooli suunnittelutyössä (Hietanen 2005). 

 

Perinteisiä suunnitelmien analyysejä ovat esimerkiksi kustannuslaskelman ja ra-

kentamistavan selvittäminen tai ulkonäön arviointi rakennuksesta laadittujen pii-

rustusten perusteella. Näiden analysointien menetelmissä on puutteita, jotka ilme-

nevät usein vasta työmaalla tai rakennuksen käytön yhteydessä. (Hietanen 2005, 

55) Uudet tietomallia hyödyntävät analysointimenetelmät mahdollistavat moni-
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puolisten analyysien tuottamisen edellyttäen, että tietomallit sisältävät niihin tar-

vittavat tiedot (Hietanen 2005, 63). Jotta suunnitelmia voidaan analysoida ja arvi-

oida niiden tavoitteen mukaisuutta, täytyy suunniteltavalle rakennuksella olla ase-

tettu tavoitteet, joihin analyysien tuloksia verrataan (Hietanen 2005, 59). Tämän 

vuoksi rakentamiseen ja rakennuksen käyttöön liittyvien asioiden tulisi olla suun-

nittelijan tiedossa jo suunnitteluvaiheessa, jotta epätoivottavat ominaisuudet olisi-

vat huomattavissa ja korjattavissa ennen rakennusvaiheen alkamista, jolloin niihin 

voidaan aidosti vaikuttaa. Analysoitavia asioita ovat esimerkiksi (Hietanen 2005, 

56): 

 rakennuksen arkkitehtuuri 

 rakennuksen taloudellinen yhtälö, johon sisältyvät investointikustannus, 

käyttökustannukset sekä elinkaarikustannukset 

 viranomaisvaatimusten täyttyminen 

 ekologisuus 

 ympäristön vaikutus rakennukseen ja sen olosuhteisiin 

 rakennettavuus 

 rakennuksen toiminta 

Rakentamiseen liittyvistä suunnitelmien analysoinnista tyypillinen esimerkki on 

rakennusaikataulun 4D-simulointi. Tällöin yhdistetään työmaan aikataulun tieto-

mallin tietoa esimerkiksi työn aloituksesta, kestosta ja lopetuksesta rakennuksen 

tietomallin sisältämille objekteille ja suoritetaan 4D-simulointia. Analysoitaessa 

simuloinnin tuloksena saatua tietoa voidaan tutkia ja löytää suunnitelmien, työ-

maan tai rakennusprosessin logistisia virheitä. (Hietanen 2005, 64)  

Tietomallit edistävät analysointien käyttöä lisäämällä analysointien luotettavuutta 

ja nopeuttamalla analysointityötä. Tietomallit tuovat mukanaan mahdollisuuden 

myös dynaamisten tavoitteiden asettamisen. Tällöin asetetaan kokonaisuudelle 

haluttu tavoite ja osa-alueiden heikkouksia voidaan tarvittaessa kompensoida toi-

silla osa-alueilla, siten että ne yhdessä muodostavat tavoitteen mukaisen kokonai-

suuden. Tietomallit eivät estä suunnitteluvirheiden syntymistä, mutta ne mahdol-

listavat niiden havaitsemisen ajoissa, kun ne voidaan vielä helposti korjata. Muu-

tosten hallinnan näkökulmasta tietomallit mahdollistavat sekä paremman doku-
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menttien hallinnan että muutosten vaikuttavuuden hallinnan. (Hietanen 2005, 70-

72) 

Tietomalliin on mahdollista linkittää myös kustannustietoa, jolloin puhutaan 

5D:stä. 4D:n ja 5D:n käytössä ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää kehitystä. 

5D:llä käsitetään nykyisin lähinnä määrälaskennan kautta muodostettavaa kustan-

nustietoa, mutta tutkimuksessa on esitetty, että kustannusarvion laadintaan tarvit-

tavaa kustannustietoa voitaisiin linkittää tai sisällyttää objekteille annettavaan 

tietoon ja tuottaa tietomallin kautta jo suunnitteluvaiheessa informaatiota, jota 

tarvitaan kustannusten arvioinnissa. Näin voitaisiin tietomallista muodostaa 5D-

johtamisen työkalu, jonka avulla voitaisiin saavuttaa merkittäviä kustannussäästö-

jä ja vähentää uudelleen suunnittelua kun kustannuslaskennan henkilö työskenteli-

si rinnan arkkitehtien ja insinöörien kanssa. (Mitchell 2012, 253-255) 

4.1.1 Tietomallinnuksen tavoitteet 

Tietomallinnuksen tavoitteena on ”suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehok-

kuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaaripro-

sessin tukeminen”. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tulee tietomalleja hyödyn-

tää koko rakennuksen elinkaaren ajan alkaen suunnittelusta jatkuen aina rakenta-

miseen sekä käyttö- ja ylläpitovaiheen toimintoihin. (YTV2012 Osa 1, 3) 

Tietomallit mahdollistavat esimerkiksi (YTV2012 Osa 1, 3) 

 päätöksenteon tukemisen esimerkiksi tuottamalla vertailutietoa vaihtoeh-

toisten ratkaisujen toimivuuteen, laajuuteen ja kustannuksiin liittyen tuke-

maan investointipäätöksen tekemistä 

 energia-, ympäristö- ja elinkaariratkaisujen vertailun suunnittelun aikana ja 

valittujen ratkaisujen tuottamat tiedot ylläpidon tavoiteseurantaan 

 suunnitelmien havainnollistamisen 

 rakennettavuuden analysoinnin 

 laadunvarmistuksen tehostamisen 

 tiedonsiirron parantamisen ja tehostamisen 

 suunnitteluprosessin tehostamisen 
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 hankkeen aikana syntyneen tiedon hyödyntämisen käytön ja ylläpidon ai-

kana 

Rakennuksen tietomallintamisen yksi keskeisiä tavoitteita on yhteistyön ja tiedon-

kulun parantaminen rakennushankkeen osapuolten välillä, sillä näillä tekijöillä 

nähdään olevan vaikutusta myös rakentamisen laadun parantamisessa. Yhteistyön 

ja tiedonkulun kehittäminen on tärkeää myös kehitettäessä rakentamisen asiakas-

lähtöisyyttä ja se sekä mahdollistaa tilaajan ja käyttäjän odotusten välittymisen 

varmistamisen, että hankkeen osapuolten välisen luottamuksen vahvistamisen. 

(Manninen & Kärnä 2011) 

4.1.2 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 

Rakennustuotannossa eri suunnittelualojen tietomalleja käytetään lähtötietoina  

tuotannon mallintamiselle ja täydentämään suunnitelma-asiakirjoja. Kun eri suun-

nittelualojen suunnitelmat on sovitettu yhteen jo suunnitteluvaiheessa tietomallien 

avulla, vähenevät ongelmatilanteet myös työmaalla. Tietomallien ja muiden suun-

nitteluasiakirjojen on oltava yhteneviä toistensa kanssa ja piirustusten tulostami-

nen tehdään tietomalleista. Tietomallit eivät kuitenkaan korvaa piirustuksia tai 

muita suunnitelma-asiakirjoja. (YTV2012 Osa 13, 5) 

Urakoitsijat käyttävät tietomalleja rakentamisen valmistelu- ja rakennusvaiheessa 

(YTV2012 Osa 13, 5):  

 kohteeseen ja suunnitelmiin perehtymiseen 

 tietosisällön hakuun tarjousvaiheessa, hankinnoissa ja työmaatoteutuksessa 

 tarjouslaskentaan, hankintoihin ja tuotannonsuunnittelussa tarvittavien 

määrien laskentaan 

 rakennusvaiheen toimintojen koordinointiin  

 4D-aikataulutukseen, työjärjestysten suunnitteluun ja toteumatilanteen ha-

vainnollistamiseen 

 yhdistelmämallien avulla tapahtuvaan talotekniikan asennusjärjestysten 

ohjaukseen ja rakennettavuustarkasteluihin 

 rakenteiden sijaintitiedon tuottamiseen mittalaitteille 
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 työmaan alue- ja turvallisuussuunnitelmien laadintaan 

Nämä toiminnot liittyvät tuotannon organisointiin, jota tilaaja edellyttää urakka-

asiakirjoissa, mutta niiden sisältöä eikä muotoa määritellä täsmällisesti. Mikäli 

näihin toimintoihin esitetään muotovaateita tietomallin käyttöön liittyen, tulee 

siitä sopia täsmällisesti projektikohtaisissa urakka-asiakirjoissa, sillä urakoitsijan 

mallinnustehtävillä on vaikutuksia päätoteuttajan velvoitteiden täyttämiseen ja 

muiden hankkeessa mukana olevien osapuolten toimintaan. (YTV2012 Osa 13, 

10) 

YTV2012 nostaa esille keskeisimpinä rakennusvaiheen tietomallien hyödyntä-

miskohteina (YTV2012 Osa 13, 10-18) 

 rakentamisaikataulun esittämisen tietomallissa 

 rakentamisen toteumatilanteen esittämisen tietomallissa 

 rakennusalueen käytön mallintamisen 

 rakentamisvaiheen työturvallisuusratkaisujen varmistamisen tietomallin 

avulla 

 

Lisäksi sen mukaan tietomalleja hyödynnetään urakoitsijan muissakin käyttötilan-

teissa, joita ovat esimerkiksi (YTV 2012 Osa 13, 10) 

 havainnollistaminen ja työnohjaus tietomallien avulla 

 määrälaskenta 

 hankinnat 

4.2 Tietomallien hyödynnettävyyden varmistaminen 

Suomessa rakennushankkeen osapuolten toimintaa tietomallihankkeissa ohjaavat 

”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012”, josta puhuttaessa käytetään yleisesti ly-

hennettä YTV2012. Yleisten tietomallivaatimusten lähtökohtana ovat olleet tilaa-

jaorganisaationa toimivan Senaatti-kiinteistöjen aiemmin laatimat ohjeet ja niistä 

saadut käyttökokemukset sekä COBIM-hankkeeseen osallistuneiden osapuolten 

kokemus tietomallipohjaisesta toiminnasta. Ohjeet sisältävät perustietoja tietomal-

linnuksesta rakennushankkeen eri vaiheissa ja niissä kuvataan tietomallinnuksen 
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perusasioita, vaatimuksia ja käsitteitä. YTV2012 määrittelee vähimmäisvaatimuk-

set mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. YTV2012:ta voidaan käyttää halutta-

essa kaikissa rakennushankkeissa. Näiden vähimmäisvaatimusten lisäksi tulee 

tietomalleille ja niiden hyödyntämiselle asettaa hankekohtaiset painopistealueet ja 

tavoitteet sekä määritellä projektikohtaiset vaatimukset. (YTV2012 Osa 1) 

YTV2012 julkaisusarja muodostuu kolmestatoista (13) osasta, joita ovat: 

• Osa 1 Yleinen osuus 

• Osa 2  Lähtötilanteen mallinnus 

• Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu 

• Osa 4 Talotekninen suunnittelu 

• Osa 5  Rakennesuunnittelu 

• Osa 6  Laadunvarmistus 

• Osa 7 Määrälaskenta 

• Osa 8 Havainnollistaminen 

• Osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 

• Osa 10  Energia-analyysit 

• Osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 

• Osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja  

ylläpidon aikana 

• Osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 

Lisäksi on valmisteilla osa 14, joka käsittelee tietomallien hyödyntämistä raken-

nusvalvonnassa. 

4.2.1 Tietomallinnuksen tavoitteiden määrittely YTV2012 ohjeen mukaan 

Tietomallinnuksen onnistumisen edellytyksenä on, että malleille ja niiden hyö-

dyntämiselle määritetään hankekohtaiset painopistealueet ja tavoitteet. YTV2012 

määrittää mallinnuksen yleisvaatimukset, joita voidaan pitää myös vähimmäisvaa-

timuksena mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. Näitä vähimmäisvaatimuksia 

tarkennetaan projektikohtaisilla, tarkentavilla, vaatimuksilla. Tietomallinnus ei ole 

itseisarvo, sen pitää pystyä tuottamaan hankkeelle lisäarvoa ja tukemaan sen ko-

konaistavoitteiden saavuttamista. Mallinnusvaatimukset ja tieto mallinnuksen si-
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sällöstä viedään kaikkiin suunnittelusopimuksiin sitovasti ja yhdenmukaisesti 

(Osa 1, 3) 

Tietomallien käytölle asetettuja tavoitteita YTV2012 mukaan ovat esimerkiksi: 

 hankkeen päätöksentekoprosessien tukeminen 

 osapuolten sitouttaminen hankkeen tavoitteisiin 

 suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen 

 suunnitelmien ja suunnittelun yhteensovituksen tukeminen 

 rakennusprosessin ja lopputuotteen laadun nostaminen ja  

 varmistaminen 

 rakennusaikaisten prosessien tehostaminen 

 turvallisuuden parantaminen rakentamisen aikana ja elinkaarella 

 kustannus- ja elinkaarianalyysien tukeminen 

 tukea hankeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa syntyvän tiedon siirty-

mistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan 

Kun hankkeessa päätetään käyttää tietomallintamista, edellyttää se johdolta eri-

tyistä sitoutumista projektiin alusta alkaen, sillä mallintaminen vaikuttaa hank-

keen organisointiin, vaiheistukseen, aikatauluun ja koordinointiin sekä yhteistyön, 

tiedonkulun ja vuorovaikutuksen käytäntöihin. Tietomallinnetussa hankkeessa 

korostuu kaikkien hankkeeseen osallistuvien tietotekninen osaaminen. (Osa11, 4) 

Tietomallinnettavan hankkeen johtamisessa korostuu sopimusjohtaminen, jolla 

vaikutetaan rakennushankkeen organisoimiseen ja johtamiseen työtä ohjaavien 

sopimusten kautta. Jos hankeen osapuolilla ei ole kokemusta tietomallintamiseen 

liittyvästä prosessista, voi uusi suunnittelutapa lisätä projektinhallinnallisia riske-

jä. Projektiin liittyvät tietomallintamiseen liittyvät tehtävät tulee suunnitella sekä 

toimeenpanna ja organisoida suunnitelman mukaisesti. Tehtävien toteutusta tulee 

valvoa jatkuvasti hankeen edetessä määritetyissä tarkastuspisteissä. (Osa 11, 5) 

YTV2012 määrittää nimettäväksi edellä mainittuja tehtäviä hoitamaan tietomalli-

koordinaattorin. Tietomallikoordinaattorin tehtävässä vaaditaan kokemusta ja asi-

antuntemusta sekä tietomallintamisesta että projektinhallinnasta. Hänen tehtävä-

nään on huolehtia, ohjeistaa, koordinoida ja ohjata tietomallinnustehtäviä yhdessä 
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pääsuunnittelijan kanssa sekä raportoida hankkeen- tai suunnittelunjohdolle mal-

linnuksen statuksesta, tehdyistä toimenpiteistä, laadunvarmistuksen tuloksista 

sekä mahdollisista ongelmista. Tehtäviin voi sisältyä myös yhdistelmämallien 

tuottaminen ja tietoteknisen yhteensovittamisen varmistaminen. Lisäksi nimetään 

suunnittelualakohtaiset mallintamistehtävien vastuuhenkilöt, joiden tehtäviin kuu-

luu muun muassa oman ryhmänsä ohjeistus sovituista projektin pelisäännöistä ja 

suunnittelualakohtaisesta laadunvarmistuksesta huolehtiminen. (Osa 11, 7) 

Lähtökohtana tietomallien hyödyntämiselle rakentamisen tuotantovaiheessa on 

mallien oikeellisuus. Niiden tulee olla tehty teknisesti oikein, tarkastettu suunnit-

telijan toimesta ja suunnittelualojen välinen yhteensovitus tulee olla tehty. Mallin-

nettujen rakenteiden dimensiot, sijainti ja tunnukset on oltava oikein. (Osa 13, 5) 

Tietomallit tulee olla määritelty urakka-asiakirjoissa, tuotantoon luovutettavat 

tietomallit on oltava yksilöity ja niiden käyttötarkoitus tulee olla määritelty ja saa-

tettu urakoitsijan tietoon. Lisäksi on sovittava myös rakentamisen aikaisista kat-

selmusmenettelyistä ja –tilaisuuksista. Urakoitsijan on omalta osaltaan esitettävä 

mihin käyttötarkoituksiin se tulee tietomalleja työnsä aikana käyttämään. (Osa 13, 

6-7) Rakentamisen edetessä tietomallien tulee olla yhdenmukaisia tuotantoon luo-

vutettujen suunnitelma-asiakirjojen kanssa (Osa 13, 8). Havaitessaan tietomallissa 

virheitä tai puutteita, on urakoitsijan ilmoitettava näistä asianomaiselle suunnitte-

lijalle, joka on velvollinen korjaamaan virheen ja toimittamaan tietomallista uuden 

version. Lisäksi virheistä ja puutteista on ilmoitettava tietomallikoordinaattorille. 

(Osa 13, 9) 

Urakoitsijan vastuulle kuuluvasta tuoteosien suunnittelusta sovitaan projektikoh-

taisesti. Mikäli näiden tuoteosien suunnittelu tehdään mallintamalla, tulee niihin 

liittyvä mallinnus sovittaa yhteen ja hyväksyttää projektin tilaajan suunnittelijoi-

den kanssa urakka-asiakirjojen mukaisesti. Tuoteosasuunnittelijat velvoitetaan 

noudattamaan sekä projektikohtaisia että yleisiä tietomallinnusohjeita. Tuoteosa-

suunnittelijoiden tulee osallistua tarvittaessa tietomallikatselmuksiin ja noudattaa 

sovittua laadunvarmistusmenettelyä. Pääsuunnittelijan on osaltaan huolehdittava 

tuoteosakauppoihin liittyvien tietomallien koordinoinnista muun suunnittelun 

kanssa. (Osa 13, 8) 



74 
 

4.2.2 Tietomallintamisen toimeenpano ja valvonta YTV2012 ohjeen mu-
kaan 

Tietomallinnus tulee huomioida jo suunnittelun tarjouspyynnöissä liittämällä teh-

täväluetteloihin suunnittelijoiden tehtäviin kuuluvat tietomallintamisen projekti-

kohtaiset tehtävämäärittelyt, tarkkuus- ja laatutaso. Lisäksi tulee määritellä mal-

leista laadittavat havainnollistukset, kustannusarviot, simuloinnit, rakennusvai-

heen tehtävät ja laadunvarmistusmenettelyt. (Osa 11, 4) Tarjouspyynnöissä määri-

telty tietomallintamisen sisältö siirretään osaksi suunnittelusopimuksia. (Osa 11, 

6) Lisäksi tulee varmistaa, että kaikilla tilaajaan sopimussuhteessa olevilla osa-

puolilla on tieto heidän vastuulleen kuuluvista tietomallinnustehtävistä. Heidän 

tulee tuntea asetetut tietomallinnustavoitteet, käyttötarkoitukset, mallinnuksen 

laajuus, aikataulu, tiedonvaihto- ja laadunvarmistusmenettelyt sekä raportointi- ja 

dokumentaatiovaatimukset. (Osa 11, 5) 

Rakentamisen valmisteluvaiheessa varmistetaan, että laadittu suunnitelma-

aineisto, tietomallit mukaan lukien, on hyödynnettävissä toteutusvaiheessa. Vaa-

timukset mallien käytöstä ja muutosten viemisestä malleihin rakennusvaiheessa 

viedään urakkasopimuksiin. (Osa 11, 6)  

4.2.3 Tietomallien laadunvarmistus YTV2012 ohjeen mukaan 

Tietomallin sisältämän tiedon laadunvarmistus on keskeinen osa tietomallien hyö-

dyntämistä. Sen tavoitteena on suunnitelmien ja tietomallista tuotettujen suunni-

telmadokumenttien laadun parantaminen ja ylläpito, osapuolten välisen tiedonsiir-

ron parantaminen sekä koko suunnitteluprosessin tehostaminen. Suunnitelmien 

laadun parantamisen tarkoituksena on (Osa 6, 2): 

 parantaa suunnitelmien tasoa 

 parantaa suunnitelmien vastaavuutta tilaajan tarpeisiin 

 parantaa rakentamisen aikataulun ja kustannusten ennustettavuutta 

 helpottaa rakentamisvaihetta 

 saada lopputuloksena toimiva ja tavoitteiden mukainen laadukas rakennus 

Laadunvarmistus kohdistuu sekä suunnittelijan ohjelmiston alkuperäisformaatissa 

olevaan alkuperäismalliin että ifc-malliin, joka tuotetaan alkuperäismallista. Tie-



75 
 

tomallin laadunvarmistus käsittää suunnitelmien tietoteknisen laadun varmistami-

sen ja mallien törmäystarkastelun. Laadunvarmistuksen avulla varmistetaan, että 

tietomalli on rakennettu vaatimusten mukaisesti ja tieto on siten käyttötarkoituk-

seensa sopivaa. (Osa 6, 3)  

Ifc-tietomallien sisällön tarkastelussa on syytä tunnistaa seuraavat tarkastelunäkö-

kulmat (Osa 6, 3): 

 Onko tietomalli muodostettu oikein suunnitteluohjelmasta -> tekninen tie-

tomallisisältö  

 Onko suunnittelualakohtaisesti sovitut tiedot mallissa -> tietomallin tieto-

sisältö 

 Suunnitelman sisällön ja laadun arviointi vertaamalla tietomallien kom-

ponentteja toisiinsa tai tiedossa oleviin vaatimuksiin 

Tietomallien laadunvarmistamisen päämenetelminä käytetään tarkastamista ja 

analyysiä. Tarkastamisessa selvitetään tiedon oikeellisuus vertaamalla tai mittaa-

malla tietoa johonkin referenssitietoon. Visuaalinen tarkastus on yksi muoto tar-

kastamista ja siinä tietomallissa näkyviä geometrisia kappaleita verrataan katsojan 

käsitykseen ”oikeasta”. (Osa 6, 11) Kun tarkastus on tehty, voidaan laadunvarmis-

tamista jatkaa tekemällä analyysejä. Analyyseillä pyritään usein hahmottamaan 

kokonaisuuksia ja paljastamaan suuruusluokka-ongelmia. Esimerkiksi laajuuslas-

kelman avulla voidaan saada käsitys kuinka suunnitelma vastaa asetettuja tavoit-

teita. (Osa 6, 12) 

Tarkasteltaessa laadunvarmistusta tilaajan näkökulmasta tietomallipohjaisessa 

suunnitteluprosessissa on tärkeää pystyä havaitsemaan ja korjaamaan ristiriidat 

sekä ongelmat mahdollisimman aikaisin, sillä huonosta laadusta aiheutuvat on-

gelmat  päätyvät  lopulta pääsääntöisesti tilaajan hoidettaviksi. Tietomallien visu-

aalisuus sekä tietomallien tarkastukset ja analysoinnit viestivät rakennuksen tieto-

jen kokonaiskuvasta jo varhaisessa vaiheessa. Tilaajan laadunvarmistuksessa kan-

nattaa hyödyntää tarkastukseen kehitettyjä ohjelmistoja sekä käyttää rakennusalan 

asiantuntemusta ongelmakohtien havaitsemiseksi ja raportoimiseksi suunnitteli-
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joille. Tilaajan tulee myös vaatia havaitut ongelmakohdat korjattavaksi. (Osa 6, 

10) 

Suunnittelijan laadunvarmistus näkökulmasta tietomallinnus tulisi nähdä osana 

normaalia suunnitteluprosessia, jossa suunnittelija vastaa suunnitelmiensa laadus-

ta ja näin myös tietomallien sisällöstä (Osa 6, 4). Suunnitelmien ja tässä yhteydes-

sä tietomallien suunnittelualakohtainen vaatimusten mukaisuus on yksin suunnit-

telijan vastuulla (Osa 6, 8). Laadunvarmistusta tehdään suunnittelijan, suunnittelu-

ryhmän ja tilaajan edustajan toimesta hankkeen eri vaiheissa (taulukko 2).  

Taulukko 2. Suunnittelun periaatteelliset laadunvarmistuspisteet (YTV2012).  

 

 

Suunnitteluryhmän näkökulmasta laadunvarmistusprosessi mahdollistaa kaikkien 

suunnittelijoiden suunnitelmien laadun paranemisen ja paremmin toimivan koko-

naisuuden. Suunnitelmien tilanne ja huomiota vaativat kohdat tulisi käydä läpi 

ennen suunnittelukokouksia pidettävissä suunnittelijakokouksissa, joissa tehdään 

huomioita suunnitelmien yhdistelmämallin kautta (kuvio 31) ja valmistaudutaan 

suunnittelukokoukseen. Käytettävät suunnittelija- ja suunnittelukokouskäytännöt 

sovitaan kuitenkin projektikohtaisesti. Suunnittelijoiden tulee tiedottaa muita 

suunnittelijoita tekemistään muutoksista. Jokaisen osapuolen tulee tarkastaa omiin 

tietomalleihin tehdyt muutokset ennen niiden lähettämistä muille suunnittelijoille, 

jotta he voivat seurata muutoksia ja niiden vaikuttavuutta omiin suunnitelmiinsa. 

(Osa 6, 5) Ifc-mallien avulla voidaan parantaa suunnittelijoiden välistä tiedonsiir-

toa, sillä ne tuottavat enemmän ja laadukkaampaa tietoa osapuolille, kuin perintei-

set dokumentit. Tietomallit tuovat mukanaan myös kasvavat vaatimukset tiedon 

oikeellisuuteen liittyen. (Osa 6, 7) 
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Kuvio 31. Yhdistelmämalli (Ruusupuisto, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Jyväs-

kylä). 
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5 NYKYTILANTEEN KARTOITUS 

5.1 Kohdeyritys NCC Rakennus Oy 

Tämän työn kohdeyritys on NCC-yhtiöihin kuuluva NCC Rakennus Oy. NCC:n 

liiketoiminta-alueita ovat rakentaminen, asuminen, kiinteistöjen kehittäminen sekä 

tie- ja maanrakentaminen. NCC on pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja raken-

nusalan yrityksiä. Konsernin liikevaihto on 6,6 miljardia euroa ja sen osakkeet on 

noteerattu Tukholman pörssissä. NCC:n asiakkaita ovat niin yksityiset asunnon 

ostajat kuin toimitiloja sekä liike- ja kauppapalveluita tarvitsevat yritykset sekä 

valtio ja kunnat. Yrityksen markkina-alue on Suomi, Baltia ja Venäjä. Konsernin 

toiminta on organisoitu seitsemään liiketoiminta-alueeseen. Suomessa NCC-

yritysperheeseen kuuluvat NCC Rakennus, NCC Asuminen, NCC Property Deve-

lopment ja NCC Roads sekä NCC Rakennuksen tytäryhtiö Optiplan (kuvio 32).  

 

Kuvio 32. NCC:n konsernirakenne ja Suomen toiminnot (NCC Vuosikatsaus 

2012). 
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NCC on vahva toimija kaikilla liiketoiminta-alueilla Ruotsissa – muissa maissa 

sen asema vaihtelee ja sillä on mahdollisuus vahvistua sekä maantieteellisesti että 

eri liiketoimintojen suhteen. Vuonna 2012 Suomen toimintojen osuus NCC:n lii-

kevaihdosta oli 982 miljoonaa euroa ja konsernin liikevaihdosta 14% (kuvio 33).  

 

Kuvio 33. Rakennusyritysten markkinaosuudet Pohjoismaissa ja NCC:n  

maakohtaiset osuudet konsernin liikevaihdosta (NCC Vuosikatsaus 2012). 

 

Vuonna 2012 NCC oli liikevaihdoltaan Suomen kolmanneksi suurin kiinteistö- ja 

rakennusalan yritys. NCC:n markkinaosuus valittujen kasvukeskusten kerrostalo-

rakentamisessa oli vuonna 2012 10-20% luokkaa ja se työllisti 2.900 henkilöä. 

NCC:n visiona on olla johtava yritys tulevaisuuden asumisen, toimitilojen ja toi-

mintaympäristöjen kehittäjänä ja rakentajana. Toiminta-ajatuksena on kehittää 

yhteistyössä asiakkaiden kanssa tarkoituksenmukaisia, kaikille sidosryhmille lisä-

arvoa tuottavia, kustannustehokkaita, laadukkaita ja yhteiskunnallisesti kestävää 

kehitystä edistäviä ratkaisuja. Yrityksen tavoitteena on luoda arvoa asiakkaille ja 

osakkeenomistajille, tarjota kestäviä ratkaisuja ja olla haluttu kumppani.  

Yrityksen ydinosaamisalueet ovat asumisen kehittäminen ja toteuttaminen, talon-

rakennuksen projektien vastuullinen johtaminen, tuotannon suunnittelu, ohjaus ja 

toteutus sekä talonrakennuksen elinkaariosaaminen. NCC:n ydinliiketoimintoja 

ovat omaperusteinen asuntorakentaminen, asuntopartnering, toimitilapartnering, 

urakointi ja kiinteistökehitys. Niihin liittyviä konsepteja ovat NCC TähtiKodit, 

EkoKonsepti ja NCC Business  Parks (kuvio 34). Ydinliiketoimintojen liiketoi-
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mintaprosessit on kuvattu yrityksen toimintajärjestelmässä. 

 

Kuvio 34. NCC:n kattobrandi, ydinliiketoiminnot ja konseptit (NCC Rakennus Oy 

Toimintakäsikirja). 

 

Asiakasryhmiä ovat asunnonostajat, asuntokohteiden ostajat, urakkakohteiden 

rakennuttajat, sijoittajat ja tilojen käyttäjät. Asiakasryhmien tarpeet, vaatimukset 

ja ostokäyttäytyminen eroavat toisistaan ja yrityksen ydinliiketoiminnat pohjautu-

vat näihin asiakkuuksien eroavaisuuksiin.  

Yrityksen toiminnan perustana ovat arvot sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö, 

hyvä toiminnan ja lopputuotteen laatu, yhtenäiset ja tehokkaat toimintatavat sekä 

innostava työilmapiiri. Arvot ohjaavat yrityksen koko organisaation ja henkilöstön 

toimintaa kuvio 35).  

 

Kuvio 35. NCC konsernin arvot (NCC Vuosikatsaus 2012). 
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NCC:n kehitystoiminnan lähtökohtana on strategia ja toimintaympäristön muu-

toksesta johtuvat kehitystarpeet. Yrityksen strateginen suunnittelu perustuu määri-

teltyyn visioon sekä erilaisiin ulkoisiin ja sisäisiin analyyseihin. Yrityksen talou-

delliset tavoitteet määritellään vuosittain strategiasuunnittelun ja budjetoinnin 

yhteydessä. NCC:n johtamiskäytäntö perustuu tulosjohtamiseen, jossa keskeistä 

on tavoitteiden asetanta ja henkilöstön tietoisuus tavoitteista. Tuloksia mitataan 

yritys-, tulosyksikkö- ja projektitasoisesti talouden, tehokkuuden, henkilöstön, 

asiakkaan, turvallisuuden sekä laadun ja ympäristön näkökulmasta. Tulosten mit-

taamisen toiminnalliset mittarit määritellään vuosittain yritys- ja tulosyksikkö-

tasoisesti. Projektitasoiset tavoitteet perustuvat yritystasoisiin mittareihin ja pro-

jektin vaatimuksiin. NCC:n toimintajärjestelmän kehittäminen pohjautuu vuotui-

siin johdon katselmuksiin, palautejärjestelmien tuloksiin sekä mitattuihin taloudel-

lisiin ja toiminnallisiin tuloksiin (kuvio 36).  

 

 

Kuvio 36. Laadun kehittäminen ja tuottaminen asiakkaalle (NCC Rakennus Oy 

Toimintakäsikirja). 
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5.2 Tutustuminen kohdeyrityksen toimintajärjestelmään ja tuotannonoh-

jaukseen  

Kohdeyrityksen kaikista ydinliiketoimintaprosesseista, on laadittu oma, erillinen, 

ydinprosessikaavio. Kaikissa näissä liiketoiminnoissa tuotannon valmistelu-, työ-

maa-, viimeistely- ja käyttöönottovaiheet toteutetaan saman, NCC:n tuotantojär-

jestelmän, periaatteiden mukaisesti – vain asiakastoiminnot ja asiakaskommuni-

kaatio vaihtelevat näissä vaiheissa. NCC:n tuotantojärjestelmän perusosat ovat 

perussuunnitelmien tekeminen, tehtävien suunnittelu ja ohjaus sekä viimeistely ja 

käyttöönotto (kuvio 37).  

 

Kuvio 37. NCC:n tuotantojärjestelmä (NCC Rakennus Oy Toimintakäsikirja) 

. 

5.2.1 Rakennustuotannonjohtaminen 

Hankkeen tuotantovaiheessa tehtävien suunnitelmien ja toimenpiteiden tavoittee-

na on hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Nämä suunnitelmat ja 

tavoitteet määritellään kohdekohtaisessa projektisuunnitelmassa. Projektisuunni-

telman suunnittelu, toteutus, valvonta ja tarvittavat ohjaustoimenpiteet kuuluvat 

projektin johdolle. Projektisuunnitelmassa kuvataan kuinka yrityksen toimintajär-

jestelmän toimenpiteitä ja yrityksen toimintatapoja sovelletaan nimenomaisessa 

projektissa asiakkaan määrittelemien vaatimusten täyttämiseksi tunnistetut riskit 
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huomioiden. Projektisuunnitelma hyväksytetään sekä asiakkaalla että tulosyksi-

kön johdolla. Projektisuunnitelman laadinnan vaiheet ja projektisuunnitelmassa 

käsiteltävät menettelyt on kuvattu kuviossa 38. 

 

Kuvio 38. Projektisuunnitelman laadinnan vaiheet ja projektisuunnitelmassa käsi-

teltävät menettelyt (NCC Rakennus Oy Toimintakäsikirja). 

 

Tehtyjen suunnitelmien toteuttaminen ja valvonta kuuluvat projektin johdolle. 

Projektien toiminnasta kerätään erilaista palautetietoa. Palautetieto käydään läpi 

työmaan jälkianalyysissä ja sen avulla pyritään kehittämään yrityksen toimintaa ja 

alentamaan riskitasoa.  

Taulukossa 3 on kuvattu projektien valvonnan keinot sekä toiminnan kehittämi-

sessä ja riskitason alentamiseen käytettävät palautteet NCC Rakennus Oy:ssä. 
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Taulukko 3. Projektien valvonta ja kehittämisessä käytettävä palautetieto 

 

 

5.2.2 Rakennustuotannon perussuunnitelmat 

Koko hanketta koskevat suunnitelmat eli perussuunnitelmat laaditaan tarjouslas-

kenta ja tuotannonsuunnittelu- eli rakentamisenvalmisteluvaiheessa ja ne muodos-

tavat tavoitteen rakennusvaiheen tehtävien toteutukselle. Perussuunnittelu muo-

dostuu kuvion 39 mukaisista aihealueista ja niiden projektikohtainen kattavuus ja 

taso kuvataan projektisuunnitelmassa. 
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Kuvio 39. Tuotannon perussuunnitelmien aihealueet (NCC Rakennus Toiminta-

järjestelmä). 

 

Ajanhallinta NCC Rakennus Oy:n toimintajärjestelmän mukaisesti 

Kohdeyrityksen aikataulusuunnittelu määritellään toimintajärjestelmässä tehtä-

väksi määriin, menekkeihin ja resurssitietoihin perustuen ennen rakennustöiden 

aloittamista. Projektin ajalliset tavoitteet määritellään projektista laadittavan pe-

rusaikataulun kautta, joka on työmaan toteutuksen ja ajallisen ohjauksen suunni-

telma ja sisältää kaikki projektin tehtävät mukaan lukien talotekniikkatyöt. Kaikki 

muut kohteen aikataulut kuten yleisaikataulu, rakennusvaiheaikataulut, ja talotek-

niikka-aikataulut ovat näkymiä tästä perusaikataulusta.  

Aikataulun perusteena olevat määrät tuodaan kustannuslaskentaohjelmasta ja nii-

den tulee perustaa kohteen todellisiin määriin. Tilapohjaisen kustannuslaskelman 

mukaisia määriä on lupa käyttää alustavissa aikatauluissa jos todellisia määriä ei 

ole käytettävissä. Kohteen määrät jaetaan lohkoihin ja osakohteisiin ja lohkojaon 
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laadinnassa tulee huomioida kohteen tuotantojärjestys. Aikataulutehtävät muodos-

tetaan tavoitearviolitteroista siten, että samansisältöisten tehtävien ajan ja rahan 

käyttöä voidaan valvoa ja ohjata. Aikataulun laadinnan edetessä aikataulua tulee 

tarkastella paikka-aikakaaviossa, jossa muokataan tehtävien aloitus- ja lopetusvä-

lit, tahdistetaan ja rytmitetään aikataulutehtävät sekä käydään läpi ja korjataan 

ongelmakohdat. Aikataulua valvotaan viikoittain tehtävien toteutuneisiin määriin 

ja tuotantonopeuteen perustuen kirjaamalla toteumat aikatauluohjelman valvonta-

vinjettiin. Havaittuihin tuotannon poikkeamiin reagoidaan ja tuotanto ohjataan 

takaisin suunniteltuun korjaustoimenpitein.  

Kustannusten hallinta NCC Rakennus Oy:n toimintajärjestelmän mukaisesti 

Tavoitearvio on työmaan taloudellisen ohjauksen väline. Työmaa käyttää hyväk-

seen tavoitearviota valvoessaan ja ohjatessaan työkokonaisuuksia ja hankintoja. 

Tavoitearvio muodostetaan kustannusarviosta, joka on viimeistelty vastaamaan 

sopimuksen sisältöä ja toteutustapaa sekä ryhmitelty NCC:n litterointiohjeen mu-

kaisesti tavoitearvioksi. Tavoitearvio muodostetaan ja ylläpidetään projektijärjes-

telmässä (CoolPro).  

Projektien talouden seurannan ja ohjauksen perustan muodostaa ennusteen meno-

jen ja tulojen ylläpito. Kustannukset kirjataan ja ennustaminen suoritetaan tavoite-

littera- ja kustannuslajikohtaisesti. Toteutuneet ja vielä toteutumattomat kustan-

nukset selvitetään litteroittain ja kustannuslajeittain käyttäen hyväksi tehtyihin 

kauppoihin sitoutuneita kustannuksia, aikataulutilanteen selvittämistä ja tehtävä-

kokonaisuuksien valmiusasteen määrittämistä. Tuloennusteeseen päivitetään mak-

suerien ajoitukset ja lisä- ja muutostöiden suuruus ja laskutusajankohta. 

Projektien taloudelliseen tilanteeseen liittyvä projektien ja yritysjohdon tarvitsema 

tieto saadaan yrityksen projektijärjestelmästä (CoolPro) ja jatkuva määrämuotoi-

nen raportointi johdolle tapahtuu Projektiraportin avulla merkittävän muutoksen 

ilmetessä ja vähintään kerran kuukaudessa sekä säännönmukaisissa seurantapala-

vereissa. Suurten, yli 30 M€, projektien raportointi suoritetaan projekteittain nel-

jännesvuosittain konsernijohdolle Ruotsiin. 
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Työmaan taloudenhallinnan toimenpiteillä varmistetaan projektin haluttu taloudel-

linen lopputulos. Työmaan taloudenhallinta on tiiviissä kytköksessä riskien, ajan 

ja tehtävien hallintaan, hankintoihin, palautetiedon keräämiseen ja hyödyntämi-

seen sekä raportointiin. Näiden kautta taloudenhallinta NCC Rakennuksessa on 

kytköksissä useisiin yrityksessä käytössä oleviin järjestelmiin (kuvio 40).  

 

Kuvio 40. Työmaan taloudenhallinnan kytkökset käytössä oleviin projektinhallin-

nan järjestelmiin ja osa-alueisiin. 

 

Laadunhallinta NCC Rakennus Oy:n toimintajärjestelmän mukaisesti 

Työmaan työkokonaisuuksiin ja aliurakointiin kohdistuva laadun suunnittelu, oh-

jaus, valvonta ja todennus suunnitellaan laadunvarmistusmatriisin avulla. Työ-

maalla on vapaus määritellä tarvittavat laadunohjaustoimenpiteet, mutta sillä on 

myös vastuu laadunohjaustoimenpiteiden riittävyydestä. Matriisiin merkitään 

ajan, talouden ja teknisen laadun kannalta merkittävimmät työkokonaisuudet ja 

aliurakat ja siinä huomioidaan työmaan aloituskokouksessa sovitut asiat, tarkas-

tusasiakirjan vaatimukset, tilaajan vaatimukset laadunvalvonnalle sekä tilaajan 

suorittama laadunvalvonta. Lisäksi sen suunnittelussa huomioidaan takuu- ja 

kymmenvuotiskorjausten tietoja sekä työmaan riskianalyysin tulokset (kuvio 41).   
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Kuvio 41. Ote laadunvarmistusmatriisista (NCC Rakennus Oy Toimintajärjestel-

mä) 

. 

Rakennusvaiheessa keskeinen laadunhallinnan väline on tehtäväsuunnittelu ja -

ohjaus. Laadunvarmistuksen näkökulmasta tarkasteltuna tehtäväsuunnitelma teh-

dään työvaiheista, jotka ovat teknisesti merkittäviä tai virhealttiiksi osoittautuneita 

työvaiheita ja valinnassa huomioidaan myös riskianalyysin tulokset (NCC Raken-

nus Oy, Toimintajärjestelmä). Laadun osalta tehtäväsuunnitelmassa esitetään teh-

tävän laadunohjaustoimenpiteet, joilla varmistetaan työn virheetön lopputulos. 

Nämä toimenpiteet on esitetty kuviossa 42. Kuvion esittämä NCC:n toimintamalli 

on hyväksytty rakennustoimialan yhteiseksi toimintamalliksi. 
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Kuvio 42. Tehtävän suunnittelu ja ohjaus (NCC Rakennus Oy Toimintajärjestel-

mä). 

 

Työmaan viimeistely varmistetaan viimeistelyohjelman avulla. Viimeistelyohjel-

ma on rakentamisen laatuperiaatteiden mukainen toimintatapa, jolla työmaa itse 

varmistaa sopimuksen mukaisen laadun toteutumisen luovutushetkellä. Viimeiste-

lyohjelma etenee vaiheittain sisältäen aluejaon laadinnan, viimeistelyaikataulun 

laadinnan, tarkastuskierrosten johtamisen, korjausten organisoinnin sekä jälkitar-

kastuksen suorituksen (kuvio 43). Jälkitarkastusten dokumentaatio toimii vastaan-

ottotarkastuksessa aineistona, jolla yritys osoittaa kohteen olevan viimeistelty ja 

virheetön.  
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Kuvio 43. Viimeistelyohjelma (NCC Rakennus Oy Toimintajärjestelmä). 

 

Viimeistelyohjelman osana oleva viimeistelyaikataulu on osa projektin viimeiste-

lyohjelmaa ja siinä kuvataan viimeistelyn ajoitus. Viimeistelyaikataulussa tuotan-

toa ohjataan tilakohtaisesti. Siinä määritellään kohteen aluejako, alueiden valmis-

tumisen järjestys, tarkastusajankohdat, korjauksille varattu aika ja jälkitarkastuk-

sen ajoitus sekä koekäytöt, toimintakokeet, mittaukset ja säädöt. 

Hankintojen hallinta NCC Rakennus Oy:n toimintajärjestelmän mukaisesti 

Projektin hankintojen toteutustapa suunnitellaan rakentamisen valmisteluvaihees-

sa ja kirjataan projektisuunnitelmaan. Projektille laaditaan hankintasuunnitelma, 

joka on hankintojen suunnittelun ja ohjauksen väline. Siihen määritellään jo suun-

nitteluvaiheessa hankintatehtävä, hankinnan toteutustapa (sopimushankinta, mate-

riaaliosto, kotiinkutsu, Osku-tilaus), vastuuhenkilö, tavoitearviolittera mihin han-

kinnat liittyvät ja valvontapisteet (tiedot, pyynnöt, tarjoukset, sopimus, toimitus). 

Hankintasuunnitelma laaditaan ja sitä ylläpidetään yrityksen hankintajärjestelmäs-

sä työn edetessä. Projektin edetessä hankintasuunnitelma päivittyy muun muassa 

tilauksen tiedoilla sekä lasketun ja toteutuneen kustannuksen vertailutiedolla sekä 
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NCC:n antamalla palautteella alihankkijan toiminnasta. Hankintasuunnitelman 

perusteella ajoitetaan projektin suunnitelmatarpeet.  

Hankintojen toteutukseen liittyvät toimenpiteet on jaettu työmaan ja hankintaosas-

ton kesken. Rakentamisvaiheessa työmaalla hankintaan liittyvät tehtävät määräy-

tyvät hankintatehtävän tyypin perusteella. Sopimushankintoihin liittyy tyypillises-

ti työn hankintaa ja työmaa valmistelee niihin liittyvät hankinta-aloitteet ja toimit-

taa ne hankintaosastolle. Hankinta-aloite sisältää hankittavat nimikkeet ja toimi-

tuksen määräävät dokumentit, aikataulutiedot sekä tehtäväsuunnitelmista kootut 

vaatimukset hankinnan sisällölle. Ennen sopimuksen tekoa sopimushankinnoista 

pidetään hankintaneuvottelu toimituksen sisällön ja yhteisymmärryksen varmis-

tamiseksi. Materiaaliostoista työmaa ilmoittaa sähköpostilla materiaalitarpeen 

materiaaliostajalle ja määrittelee tilattavien materiaalien laadun ja määrän. Kotiin-

kutsu tehdään suoraan toimittajalta puhelimitse tai sähköpostilla ja se perustuu 

kyseiselle projektille tehtyyn tilaukseen, jossa toimitusehdot ja hinnat on sovittu. 

Kotiinkutsuissa ilmoitetaan toimitettavan erän suuruus ja toimitusajankohta. Os-

ku-tilaukset tehdään sähköisenä tilauksena pientarvikkeiden ja materiaalien osta-

miseen tarkoitetusta järjestelmästä. Järjestelmässä olevien tarvikkeiden ja materi-

aalien hinnat perustuvat kausisopimuksiin. Työmaa valitsee hinnastosta tuotteen, 

antaa tiedon toimitettavasta määrästä ja toimitus ajankohdasta.  

Turvallisuuden hallinta NCC Rakennus Oy:n toimintajärjestelmän mukai-

sesti 

Työmaan turvallisuuden suunnittelun tavoitteena on ennaltaehkäistä työmaan 

henkilöiden tapaturmat, ammattitaudit ja muut onnettomuudet. Työmaan turvalli-

suuden varmistamiseen liittyvien menettelyiden teko alkaa rakentamisen valmiste-

luvaiheessa ja laadittuja suunnitelmia tarkennetaan rakennusvaiheiden edistyessä. 

Suunnitelmat perustuvat rakennuttajan työturvallisuusasiakirjaan ja työmaan vaa-

rojen arviointiin. Rakentamisen valmistelu- ja rakennusvaiheen tärkeimmät me-

nettelyt on esitetty kuviossa 44.  
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Kuvio 44. Rakentamisen turvallisuuden varmistamisen menettelyt (NCC Raken-

nus Oy Toimintajärjestelmä). 

 

Asiakasviestinnän hallinta NCC Rakennus Oy:n toimintajärjestelmän mu-

kaisesti 

Rakentamisen valmistelu- ja rakennusvaiheeseen kuuluu myös asiakas- ja sidos-

ryhmäviestinnän suunnittelu. Projektin asiakas ja sidosryhmäviestintä vaihtelee 

sen mukaan mihin yrityksen liiketoiminta-alueeseen toteutettava kohde kuuluu. 

Viestintä suunnitellaan projektikohtaisesti ja siinä määritellään mitä viestitään, 

kenelle viestitään, kuka viestii, milloin viestitään sekä millä välineellä viestitään. 

Viestintävälineitä ovat asiakasraportit, työmaatiedotteet, työmaainfot sekä projek-

tin tai taloyhtiön kotisivut. 
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Asiakkaalta pyydetään palautetta jokaisesta hankkeesta palautesuunnitelma mu-

kaisesti vähintään projektin loputtua. Liiketoiminta-alueesta riippuen asiakas on 

asunnon ostanut asiakas, tilaaja tai rakennuttaja. Näiden lisäksi palautetta voidaan 

pyytää myös suunnittelijoilta, ali- ja sivu-urakoitsijoilta tai käyttäjältä. Asiakaspa-

lautteen keräämisessä käytetään omaperusteista asuntotuotantoa lukuun ottamatta 

Rakentamisen Laadun ylläpitämää RALA-projektipalautejärjestelmää. Saatu pa-

laute käsitellään asiakkaan ja muiden osapuolten kanssa työmaan kokouksissa tai 

asiakaspalavereissa. Palautteita käytetään lisäksi yksikkö- ja yritystason tunnuslu-

vuissa, palkitsemisessa ja kehitystoiminnassa. Omaperusteisessa asuntotuotannos-

sa pyydetään asiakaspalautetta kolme kertaa hankkeen aikana suoraan asiakkaalle 

lähetetyllä kirjeellä. 

5.3 Tietomalli NCC:ssä  

NCC toimii kypsillä markkinoilla, joille on tyypillistä hintaan keskittyvä kilpailu. 

Yrityksen strategiassa NCC Rakennuksen kasvu nähdään ensisijaisesti orgaanise-

na, mahdollisesti yritysostoilla täydentyvänä ja nykyisillä markkinoilla tapahtuva-

na. Yrityksen kasvaessa orgaanisesti systeemi uudistaa itseään sisältäpäin ja yri-

tyksen kasvu tapahtuu omien toimintojen tehostamisen ja toiminnan kehittämisen 

kautta. NCC:ssä nähdään, että yrityksen kasvun edellytyksenä on kustannusten 

hallinta ja yritys tekee työtä rakennuskustannusten alentamiseksi. Toimintajärjes-

telmän ja hankintatoimen jatkokehittämisen ohella tiedonhallintaa ja VDC-

järjestelmää koskevilla strategioilla on erityispaino yrityksen rakennustoiminnois-

sa, sillä 3D-mallintaminen nähdään mahdollistajana toiminnan tehokkuuden pa-

rantamisessa ja riskien hallinnassa. (Konsernistrategia) Yrityksessä on jo vuosia 

tehty systemaattista työtä tietomallien käyttöönottamiseksi suunnittelussa, tuotan-

nonsuunnittelussa ja rakentamisessa. Tietomallinnuskohteita on Suomessa tehty jo 

yli sataviisikymmentä ja tällä hetkellä on käynnissä yli neljäkymmentä tietomalle-

ja hyödyntävää kohdetta. Konsernissa tietomallinnuskohteita on tehty jo tuhansia. 

5.3.1 Osaamiskeskusmalli 

Tarkasteltaessa tietomallien hyödyntämistä tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvai-

heen näkökulmasta, tapaan hyödyntää tietomalleja vaikuttaa yritystasoinen näke-
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mys tietomallien hyödyntämisestä – onko tietomallien hyödyntämiseen liittyvä 

asiantuntijuus keskitetty vai hajautettu. NCC Rakennuksen valitsemassa toiminta-

tavassa asiantuntijuus on keskitetty VDC-tiimiin. Toimintatapa mahdollistaa tie-

tomallien syvällisen hyödyntämisen muutamien, tietomallien hyödyntämiseen 

syvällisesti perehtyneiden, henkilöiden toimesta tietomallinnetuissa kohteissa. 

Ongelmana on, että tällaisia resursseja on vielä tänä päivänä erittäin vähän käytet-

tävissä, sillä oppilaitokset eivät pysty vielä tuottamaan tämän tasoista osaamista. 

Sopivien resurssien löytäminen ja osaamisen ohjaaminen edellyttävät yritykseltä 

vahvaa omaa panostusta. Koska tällaisia resursseja on vähän, ovat ne myös vaike-

asti korvattavia ja yritys on erittäin haavoittuvainen tällaisen resurssin poistuessa 

yrityksestä. Toimittaessa pienillä resursseilla on mietittävä tarkkaan, kuinka näitä 

pieniä resursseja voidaan hyödyntää siten, että saavutettava hyöty liiketoiminnalle 

on mahdollisimman suuri. Parhaimmillaan tämä tapa mahdollistaa tehokkaan ris-

kien hallinnan ja tuotantovaiheen tukemisen sen eri vaiheissa ja tehtävissä. 

VDC-tiimi luo ja jalkauttaa yrityksen tietomallien käyttöön liittyvät toimintatavat. 

Toimintatapojen luominen sisältää esimerkiksi tietomallien hyödynnettävyyden 

varmistavan ohjeistuksen ja mallien tarkastuskäytäntöjen luomisen, mallien hyö-

dyntämiseen tarvittavan käyttöympäristön valinnan, mallien käyttötapausten ke-

hittämisen ja koulutuskäytäntöjen luomisen. Tämä toiminta sidosryhmien rajapin-

nassa vaatii asiantuntemusta mallintamisesta ja siihen liittyvistä työtavoista, eri 

suunnittelualojen suunnitteluohjelmistoista ja ohjelmaversioista, niiden käytöstä ja 

käyttäytymisestä esimerkiksi tiedonsiirrossa. Lisäksi vaaditaan oman yrityksen 

liiketoiminnan ymmärtämistä sekä ymmärrystä eri rooleissa työskentelevien hen-

kilöiden työstä ja tarpeista. VDC-tiimillä on rooli myös mallintamisen teknologian 

ja ympäristön toiminnan muutosten, tietomallien käyttöön liittyvien ongelmien ja 

niiden mukanaan tuomien muutostarpeiden havainnoinnissa. VDC-tiimi myös 

toteuttaa uusia ideoita ja vie niitä käytäntöön. Nämä tehtävät vaativat ymmärrystä 

yrityksen liiketoiminnasta ja sen tavoitteista ja tarpeista, joten niitä on vaikea ul-

koistaa.  
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5.3.2 Tietomallinnuksen jalkautus 

VDC:en liittyvien toimintatapojen jalkautus sisältää esimerkiksi oman ja sidos-

ryhmien projektihenkilöstön perehdyttämisen toimintaohjeisiin ja rooliin mallien 

hyödynnettävyyden varmistamisessa. VDC-tiimi antaa myös koulutuksen yrityk-

sen henkilöstön käyttöön valittuihin ohjelmiin, opastuksen tietomallien hyödyn-

nettävyydestä erilaisten omaan työhön liittyvien käyttötapausten kautta sekä pro-

jektituen. Kun näihin toimintoihin liittyvät toimintamallit on luotu, on näitä jal-

kautukseen liittyviä toimintoja mahdollista tarvittaessa ulkoistaa.  

Merkittävä osa VDC-tiimin päivittäisestä toiminnasta kohdistuu tällä hetkellä tie-

tomallien hyödyntämisedellytysten luontiin. VDC-tiimin ei kuitenkaan ole tarkoi-

tus osallistua projektien operatiiviseen toimintaan, joten vastuu tietomallit huo-

mioivasta ja hyödyntävästä suunnittelunohjauksesta sekä tietomallien siirrosta 

tuotanto-organisaatiota johtavalle työpäällikölle on kunkin kohteen projektipäälli-

köllä. Tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheessa työpäällikkö vastaa omalta 

osaltaan tuotanto-organisaation tietomallien hyödyntämisestä ja toimintaedellytys-

ten varmistamisesta.  

Toimintamalli mahdollistaa tietomallien hyödyntämisen laajasti tietomallinnetuis-

sa hankkeissa. Tässä toimintamallissa tietomallit ovat toisaalta dokumentteja mui-

den joukossa toisaalta työkalu, joka mahdollistaa suunnitelmien tarkastelun ha-

vainnollisesti 3D-näkymässä. Tietomallien jalkauttaminen osaksi perustoimintaa 

mahdollistaa, että ymmärrys ja osaaminen mallien hyödynnettävyydestä kunkin 

omassa työssä alkaa vähitellen kertyä ja johtaa projektinhallinnan osa-alueiden 

osaamisen syvenemiseen ja hallinnan parantumiseen. Asiantuntijuus tietomallien 

hyödyntämisessä kehittyy oman organisaation sisällä käytännön tehtävien myötä 

ja sitä tuetaan yrityksen mallinnuksen erikoisasiantuntijaryhmän ja omien esimies-

ten toimesta. Yrityksessä uskotaan, että erikoisasiantuntijoiden ja malleja hyödyn-

tävän tuotanto-organisaation yhteistyö synnyttää todennäköisesti nopeammin uu-

sia tapoja hyödyntää tietomallien käyttöä tuotannossa ja synnyttää toimintatapoja, 

jotka tehostavat toimintaa kaikkien osapuolten osaamisen lisääntyessä yhteistyön 

ja toinen toistensa tarpeiden ymmärtämisen kautta. 



97 
 

VDC-tiimi pyrkii jatkuvasti löytämään tapoja edistää tietomallien käyttöä raken-

nusvaiheessa tekemällä yhteistyötä projektien tuotanto-organisaatioiden kanssa. 

Tämä tutkimus on osa tätä yhteistyötä ja tavoitteena on edistää tietomallien hyö-

dyntämisen jalkautumista osaksi perustoimintaa sekä tehdä mallit ja niiden hyö-

dyntäminen kiinnostaviksi ja tutuksi tuotanto-organisaatioille.  

5.4 Tietomallien hyödyntäminen tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvai-

heessa - nykytilanteen kartoitus ja menetelmät  

5.4.1 Nykytilan kartoitus 

Tietomallien hyödyntämistä kohdeyrityksen tuotannonsuunnittelu- ja rakennus-

vaiheessa tutkittiin haastattelemalla tuotantovaiheessa työskenteleviä henkilöitä. 

Haastateltavilta tiedusteltiin heidän kokemuksiaan tietomallien hyödyntämisestä. 

Taulukossa 4 (liite 1) kuvataan kartoituksessa haastateltuja henkilöitä. He edusti-

vat kattavasti tuotantovaiheeseen osallistuvia ammattiryhmiä ja heillä oli aiempaa 

kokemusta tietomallien hyödyntämisestä. Haastateltavilta tiedusteltiin heidän ko-

kemuksiaan tietomallien hyödyntämisestä. Tutkimuksessa haastatelluilta henki-

löiltä tiedusteltiin missä käyttötapauksissa tietomallia voitaisiin hyödyntää ja oli-

sivatko ne tärkeitä oman työn tai projektin näkökulmasta tarkasteltuna. (haastatte-

lulomake liite 2) Tiedustelemalla tuotannonedustajien mielipidettä, pyrittiin tässä 

työssä löytämään ne käyttökohteet, joissa tietomallit saataisiin helpoimmin tuo-

tanto-organisaation käyttöön. Tietomallien hyödyntämisen nykytilanteen kartoi-

tukseen liittyy myös tutkimuksen tekijän havainnointi tietomallien käytöstä hänen 

työskennellessään osana VDC-tiimiä tämän työn toteutuksen aikana syksystä 

2012 vuoden 2013 loppuun.  

5.4.2 Nykytilanteen kartoituksen havainnot 

Tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheessa malleja hyödynnetään tällä hetkellä 

enimmäkseen visuaaliseen tarkasteluun. Ylivoimaisesti eniten visuaalista tarkaste-

lua hyödynnetään talotekniikka-asennusten 3D-yhdistelmämallin kautta tehtäväs-

sä ristiinvertailussa. Sen avulla varmistetaan, että tekniikka asennukset on suunni-
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teltu siten, että ne ovat työmaalla toteutettavissa ”as planned” eli kuten suunniteltu 

(kuvio 45).  

 

 

Kuvio 45. Tietomalli talotekniikan ristiinvertailussa (Hämeenlinnakeskus raken-

ne- ja talotekniikkamallit).  

 

Yrityksen omaperusteisessa tuotannossa arkkitehtisuunnittelun ja erikoissuunnit-

telun suunnitteluvastuu kuuluvat eri organisaatioille. Suunnittelu ja toteutus limit-

tyvät usein. Suunnittelun ja rakentamisen limittyminen ja vastuu erikoissuunnitte-

lusta lisäävät toteutusorganisaation mielenkiintoa taloteknisten töiden toteutetta-

vuuden tarkasteluun jo suunnittelu- ja rakentamisenvalmisteluvaiheessa. Tarkaste-

lemalla arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan malleja on pystytty havainnoimaan 

suunnitelmista kohtia, joissa tarvitaan muutoksia tai täydennyksiä olemassa ole-

viin, perinteisiin 2D-suunnitelmiin. Rakenne- ja arkkitehtimallien ristiinvertailua 

ei kuitenkaan ole käytetty systemaattisesti. Visuaalisuutta on hyödynnetty tutus-

tuttaessa kohteeseen ja erityisesti haastatteluissa nousi esille tietomallin hyödyn-

täminen monimuotoisten rakennusten muotojen ja tasoerojen sekä toteutuksen 

kannalta vaikeiden paikkojen havainnoimisessa. Tietomallin tarkastelun yhdessä 

perinteisten 2D-suunnitelmien tarkastelun kanssa katsottiin nopeuttavan ja helpot-
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tavan suunnitelmiin tutustumista ja tulkintaa. Visuaalisuutta on hyödynnetty myös 

töiden yhteensovituksessa, työtapojen ja –menetelmien selvittämisessä, havainnol-

listamaan urakoiden aloituspalavereissa urakoitsijalle toimitettuja 2D-

suunnitelmia sekä yhteisymmärryksen varmistamisessa osapuolten kesken. Erääs-

sä kohteessa tietomallista oli tehty talotekniikan asennusjärjestyksistä kuvakaap-

pauksia, jotka oli koottu asentajille vihkoseksi asennusten suunnitelmanmukai-

suuden varmistamiseksi (kuvio 46). Visuaalisuutta on hyödynnetty myös hankin-

takokonaisuuksien havainnollistamisessa varsinkin monimutkaisissa kohteissa.  

 

Kuvio 46. Tietomallien hyödyntämiskohteita NCC Rakennuksen työmailla haasta-

teltavilta saatuun palautteeseen (Kuvakaappaus Hämeenlinnakeskus arkkitehti-

malli). 

Tietomallien visuaalisen tarkastelun lisäksi keskeinen mallien hyötypotentiaali on 

niiden tietosisällön hyödyntäminen. Työssään tietomalleja hyödyntäneet henkilöt 

tunnistivat varsin hyvin, että mallista on mahdollista tuottaa määrätietoa eri ra-

kennusosista. Määrätietoja on hyödynnetty projektien yksittäisten hankintojen 

valmistelussa ja määrälistat on tuotettu räätälöityinä kulloiseenkin käyttötarkoi-

tukseen yhteistyössä VDC-tiimin ja määrätietoja tarvinneiden henkilöiden kanssa 

(kuvio 47). Mallista saatujen määrätietojen katsottiin olleen avuksi työmaan han-
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kintojen toteutuksessa ja joissakin kohteissa määrätietoja oli hyödynnetty runsaas-

tikin. Hyödynnettyjä määriä olivat esimerkiksi lattia-, eriste-, väliseinä-, alakatto-, 

ulkoseinä ja räystäsmäärät, joita oli hyödynnetty sekä hankinnassa että aikataulu-

jen laadinnassa. Mallista saatu määrätieto koettiin erittäin tärkeäksi, sillä kohteen 

tavoitearvio oli eräissä tapauksissa laadittu tilapohjaisen kustannuslaskelman poh-

jalta, eikä kohteen suunnitelmista laskettuja määrätietoja ollut käytettävissä raken-

tamisen alkaessa.  

 

 

Kuvio 47. Määrätiedot mallista osakohteittain ja visualisoituna mallissa (Espoon-

lahden koulu arkkitehtimalli). 

Esimerkkeinä määrätietojen hyödyntämisestä urakkasopimuksen toteutuksessa oli 

talotekniikan mallista tuotetun määrälistauksen ajo kustannuslaskentaohjelmaan. 

Siitä muodostetun hinnan kautta oli tehty talotekniikkaurakasta kokonaiskauppa.  

Useiden kommenttien mukaan tilaajan antamat määrätiedot helpottavat tarjouksen 

antajan työtä antamalla tukea toimittajan suunnitelmista laskemille määrille ja 

tällä uskottiin saatavan enemmän potentiaalisia ja oikealla hintatasolla olevia tar-

jouksia. Osa haastateltavista oli ehdottomasti sitä mieltä, että urakkahinnat varsin-

kin yksikköhintaisissa urakoissa olisi mahdollista sitoa tilaajan tietomallista tuo-

tettuihin määriin - osan mielestä taas toimittajilta pyydettävät tarjoukset tulisi pe-

rustua vain toimittajan suunnitelmista laskemiin määriin ja tietomallista saatavia 
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määrätietoja tulisi hyödyntää yksistään tarjousten sisällön tarkistamiseen. Työ-

maan työnjohto on hyödyntänyt tietomallia ja siitä saatavia määrätietoja myös 

aliurakoiden taloudellisessa loppuselvityksessä urakoitsijan laskutuksen tarkasta-

miseen. Tietomallista saatuja määrätietoja ei ollut juurikaan hyödynnetty yleisai-

kataulun laadinnassa tai tuotannon 4D-simuloinnissa. 

Suunnittelijoiden laatimia malleja on hyödynnetty lähtötietona varsinkin työmaan 

aluesuunnitelman laadinnassa. Aluesuunnitelmaa on käytetty tukemaan ja havain-

nollistamaan logistiikkasuunnittelua, perehdyttämistä työmaahan ja visualisoi-

maan työturvallisuuskierroksella havaittujen korjattavien paikkojen sijaintia (ku-

vio 48). Tietomallia lähtötietona hyödyntävän 3D-aluesuunnitelman hyödyksi 

koettiin mahdollisuus havainnoida ympäristön työmaalle asettamia reunaehtoja, 

rakennemallista saatavia elementtien painoja ja niiden sijaintia sekä näiden tieto-

jen hyödyntämistä torninosturin kapasiteetin ja sijoituksen suunnittelussa. Eräässä 

kohteessa aluesuunnitelman liittymistä rakennettuun ympäristöön oli havainnollis-

tettu liittämällä aluesuunnitelma kuvaan olemassa olevasta ympäristöstä Google 

Earth-ohjelman avulla. 

 

Kuvio 48. Arkkitehtimallia hyödyntävä aluesuunnitelma Asunto Oy Helsingin 

MarcoPolo ja Tyynimeri (Heiskanen 2013).  
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Haastatteluissa tuli esille myös rakennesuunnittelijan tietomallin hyödyntäminen 

putoamissuojaussuunnitelman laadinnassa ja mahdollisuus hyödyntää sitä vastaa-

vasti sääsuojausten suunnittelussa. Kaide- ja elementtitarpeet on helppo havaita ja 

laatia havainnollinen, 3D-näkymässä tarkasteltava suunnitelma.  

Työvaiheiden suunnittelusta merkittävimpänä nousi esille elementtirungon toteu-

tuksen suunnittelu. Rakennemallin tietosisältö ja geometria koettiin riittävän tar-

kaksi elementtiasennusten suunnitteluun vaikka detaljitasoisia elementtikuvia ei 

ollut vielä laadittukaan. Elementtipainojen ja muiden tarvittavien tietojen haku 

tietomallista koettiin huomattavasti nopeammaksi kuin tietojen hakeminen perin-

teisistä 2D-paperisuunnitelmista. Haastatellun työmaainsinöörin mukaan työ pys-

tyttiin tekemään tietomallin avulla noin yhdessä tunnissa, kun paperikuvista etsi-

mällä aikaa olisi kulunut noin yksi päivä. Tietomallien visuaalisuutta oli hyödyn-

netty rakennuksen rungon sisällä sijainneen nosturin aukon elementtiasennuksen 

ajoituksen sekä asennusjärjestyksen suunnittelussa. 

Haastattelujen perusteella malleja ja niistä tuotettua tietoa työssään hyödyntäneet 

henkilöt vaikuttivat olevan realistisia malleista tällä hetkellä saatavan tiedon laa-

dun ja määrän suhteen. Haastateltavat ymmärsivät mallien tietosisällön muodos-

tumisen olevan riippuvainen sekä suunnittelusopimusten sisällöstä että suunnitte-

lunohjauksen ja suunnittelijoiden suunnitteluprosessin aikaisista toimintatavoista, 

joihin kuitenkin toivottiin muutosta siten, että malleista saataisiin tuotannon näkö-

kulmasta käyttökelpoisia. 
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6 TULOKSET: TIETOMALLIN TUOMAT MAHDOLLISUUDET TUO-

TANNONOHJAUKSESSA 

6.1 Taustaa haastatteluista 

Diplomityön pääongelmana on löytää vastaus kysymykseen mitkä ovat edelly-

tykset tietomallin tehokkaaseen hyödyntämiseen työmaan rakennusvaiheen 

näkökulmasta. Jotta saataisiin näkemystä nimenomaan tietomallien hyödyntämi-

sestä tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheessa, tutkimusaineisto päätettiin kerä-

tä haastattelemalla projektien rakennusvaiheen eri rooleissa työskenteleviä henki-

löitä. Nykytilanteen kartoitus ja mahdollisten tietomallia hyödyntävien käyttöta-

pausten hyödynnettävyyden kartoitus tehtiin saman haastattelun yhteydessä. Haas-

tateltavien valinta pyrittiin kohdistamaan henkilöihin, jotka ovat työskennelleet 

tietomallinnushankkeessa, jotta heillä olisi jonkinlainen aiempaa kokemusta tie-

tomalleista (taulukko 4, liite 1). 

Haastateltavilta tiedusteltiin heidän kokemustaan tietomallien käytöstä, ovatko he 

osallistuneet tietomallintamista hyödyntävän kohteen rakennusvaiheeseen ja onko 

tietomalli ollut työmaaorganisaation käytettävissä. Malleja oli hyödynnetty sekä 

itsenäisesti että yhteistyössä toisen henkilön kanssa. Haastateltavat olivat myös 

osallistuneet tietomallia hyödyntävän kohteen toteutukseen ja tietomalli oli myös 

ollut työmaaorganisaation käytettävissä (kuvio 49). 

 

 

Kuvio 49. Haastateltujen kokemus tietomallien hyödyntämisestä. 
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6.2 Haastatteluiden tulokset  

6.2.1 Vaatimukset tietomalleille ja mallien hyödyntämisen edellytykset   

Tietomallien hyödyntämisen edellytyksiä lähdettiin etsimään tiedustelemalla haas-

tateltavilta mitä haasteita heidän mielestään tietomallien hyödyntämiseen työ-

maalla liittyy. Ilmenneet haasteet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään – asenteet ja 

toimintatavat, suunnittelijan toiminta ja tietotekniikkaan liittyvät haasteet, jotka 

yhdessä muodostivat 87% koetuista haasteista ja loppu 13% muodostui muista 

yksittäisistä, kuten esimerkiksi johtamiseen liittyvistä aiheista (kuvio 50).  

 

Kuvio 50. Haastateltavien kokemus tietomallien hyödyntämiseen liittyvistä haas-

teista. 

 

Suunnittelun osalta ongelmaksi koettiin, ettei tietomallinnetun kohteen suunnitte-

lijavalinnan perusteena ole ollut mallintamisosaaminen eikä edellytystä suunnitte-

lutyöstä mallintaen ole viety suunnittelusopimuksiin. Huomiota oli kiinnitetty 

myös siihen, etteivät nykyiset yhteistoiminnan mallit osapuolten kesken ehkä 

edistä tietomallien hyödyntämistä: "niin sitten pitää tehdä tosissaan ja huomioida 

suunnittelusopimuksissa”, ”Ongelman muodostaa suunnitteluryhmän muuttumi-

nen – opetteluttaa joka kerta”, ”Suunnitteluprosessia pitäisi todennäköisesti 

muuttaa jotenkin mallinnushankkeessa”. Huomiota oli kiinnitetty myös suunnitte-
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luryhmän osapuolten eroavaisuuksiin mallintamisen osaamistasossa ja sen merki-

tykseen tietomallien hyödyntämisessä: ”Suunnittelijoita ei valita mallinta-

misosaamisen mukaan vaan päätös mallintamisesta tehdään vasta suunnittelija-

valinnan jälkeen”, ”Mallintaminen on heikoimman lenkin peliä – huonoin mää-

rää millä tasolla mennään – tasalaatuisuus tärkeää – mitään osuutta ei pidä lai-

minlyödä”, ”Suunnittelijoiden valmiudet hyvin erilaisia – jos ei osaa tai käytä on 

”putket ristissä” niin patistelu ei auta – palaa vain aikaa, ” …voi olla sukupol-

viasia – suunnittelukokemus ei kohtaa mallintamisosaamisen kanssa”. 

Toisen yhtä merkittävän ryhmän muodostaa tietotekniikkaan liittyvät haasteet, 

joiksi mainittiin osaaminen, tuki tietomallin käytössä sekä tietoliikenneyhteyksien 

ja koneiden riittävä suorituskyky: ”Koneet ja laitteet on oltava kunnossa”, ”Jon-

kun pitää osata käyttää mallia sujuvasti, ” Apu oltava saatavissa välittömästi, kun 

sitä tarvitaan”. Kolmas ryhmä haasteita ovat asenteet ja toimintatavat: ”Asen-

teet”, ”Omat toimintatavat”, ”Muutosvastarinta”, ”Keskitytään liikaa visuaali-

suuteen – ei sisältöön”  

6.2.2 Tietomallin vaikutus tuotantovaiheen roolituksiin ja toimenkuviin  

Kohdeyrityksen toimintatavan mukaisesti tietomallin visuaalinen tarkastelumah-

dollisuus katseluohjelman avulla annetaan kaikille halukkaille tuotanto-

organisaation henkilöille. Halukkuus sekä tietomallin henkilökohtaiseen tarkaste-

luun että mallin tarkasteluun toisen henkilön avustuksella ilmenevät hyvin vasta-

uksista (kuvio 51). 
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Kuvio 51. Haastateltujen kokemus tietomallin visuaalisesta tarkastelusta. 

 

Vastauksiin liittyi kommentteja normaaleista uuden oppimisen haasteista mutta 

myös saatavan höydyn tunnistamisesta: ”Ei omaa aikaa syventymiseen – en kui-

tenkaan vastusta”, ”Pikkuhiljaa ja ajan myötä saa itsekin kokemusta ohjelman 

käytöstä ja saa enemmän irti”, ”Jos resursseja olisi enemmän ja joku osaisi oike-

asti ja itsellä enemmän aikaa paneutua voisi saada enemmän hyöytä irti.” Tie-

totmallien visuaalinen tarkastelu katseluohjelman avulla ei saanut yhtään kom-

menttia, joissa sen käytön ei periaatteessa katsottaisi soveltuvan omaan työhön. 

Nekin haastateltavat, jotka omasta mielestään olivat käyttäneet tietomallien visu-

aalista tarkastelua vain vähän, olivat kiinnostuneita oppimaan sitä lisää ja uskoivat 

saavansa siitä hyötyä omassa työssään. Tietomallien visuaalisen tarkastelun voita-

neen siis tällä perusteella katsoa soveltuvan jokaisen tuotantovaiheen organisaati-

on jäsenen omaan työhön kuuluvaksi suoritukseksi. 

Katseluohjelmat tarjoavat mahdollisuuden tarkastella tietomallista yksittäisten 

rakennusosien tietosisältöä. Mallien tietosisällön tehokas hyödyntäminen kuiten-

kin edellyttää, että tietosisältöä voidaan lukea mallista suurempina kokonaisuuk-

sina. Tällä hetkellä pääasiallinen mielenkiinto tietosisällön osalta kohdistuu mää-

rätietojen tuottamiseen mallista, joten mielipidettä tiedon tuottajan roolista tiedus-

teltiin kysymällä halukkuutta hyödyntää ulkoista tiedon toimittajaa, tässä tapauk-

sessa yrityksen VDC-tiimiä, määrätiedon tuottajana (kuvio 52).  
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Kuvio 52. Halukkuus hyödyntää ulkopuolista tiedon tuottajaa. 

 

Vastauksiin liittyvien kommenttien perusteella suurempien määrätietokokonai-

suuksien tuottaminen ulkopuolisen tiedon tuottajan toimesta katsottiin olevan 

luontevaa esimerkiksi aikataulujen laadintaan, joka ilmenee myös yllä olevan 

kaavion ”kyllä”-vastausten suuresta osuudesta. ”Kyllä”-vastauksiin liittyvistä li-

säkommenteista on kuitenkin havaittavissa tuotanto-organisaation erilaiset roolit. 

Talotekniikka-asiantuntijat ovat tottuneet suunnittelijan mallista tuottamiin määrä-

listoihin, joita on myös käytetty hankinnan tukena. Erityisesti työmaainsinöörien 

kommenteista ilmenee tarve, että käyttäjät itse pystyisivät ottamaan mallista mää-

rätietoja haluaminaan kokonaisuuksina ja yhteisiä tuntoja kuvaa hyvin kommentti: 

”Ennakkosuunnitteluun on hyvä olla listat mutta työmaalla pitäisi pystyä otta-

maan / tarkastamaan itse esim. pienempien alueiden määriä esim. tietyt seinät tai 

tilat”. Ulkopuolisen toimittamiin määrälistauksiin liittyy myös tiedon oikea-

aikaisuuden vaade ”…meno on hektistä - määrätiedon toimittaminen ei saa kestää 

viikkoa, sillä silloin on nopeampi tehdä käsin” sekä vaade tiedon soveltuvuudesta 

käyttötarkoitukseensa ” tieto oltava oikeaa käyttötarkoituksen kannalta - 

.tarkkuustaso erilainen aikatauluja tai hankintaa varten”. Työmaainsinöörien 

kommenttien voitaneen katsoa vahvistavan edellä esitettyä näkemystä, että  tieto-

mallien käyttö ja hyödyntäminen kuuluvat tuotanto-organisaation jäsenten rooliin.  
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6.2.3 Tietomallin mahdollisuudet tuotantovaiheen muutosten hallinnassa 

Tietomallin mahdollisuuksia tuotantovaiheen muutosten hallinnassa kartoitettiin 

tiedustelemalla aiempia kokemuksia tietomallin vaikutuksesta toteutusvaiheen 

suunnitelmien täsmennystarpeeseen sekä lisä- tai muutostöiden määrän. Haastatel-

tavien mielestä mallintamisen kautta on mahdollisuus parantaa suunnitelmien 

valmiutta ennen rakennusvaiheen alkamista, jolloin niiden täsmentämistarve ra-

kentamisvaiheessa vähenee. Suunnittelutyöllä mallintaen katsottiin olevan myös 

vaikutusta lisä- ja muutostöiden määrään. (Kuvio 53) Tietomallista tuotettavien 

määrälistausten katsottiin parantavan mahdollisuutta havainnoida suunnitelmissa 

tapahtuvia muutoksia suunnitelmien ja mallien päivittyessä. 

 

 

Kuvio 53. Haastateltujen kokemus tietomallien vaikutuksesta suunnitelmien laa-

tuun sekä rakennusaikaisten lisä- ja muutostöiden määrään. 

 

6.2.4 Mitä keskeisiä tietomallin käyttötapauksia voidaan tunnistaa – käyt-
tötapausten valinta 

Haastateltavilta tiedusteltiin missä haastattelulomakkeessa esitetyissä työmaan 

toiminnoissa he haluaisivat hyödyntää tietomallia ja kuinka tärkeitä asteikolla 1-5 

ne ovat itselle ja projektille. Haastatteluilla haettiin vastauksia tietomallien hyö-

dyntämismahdollisuuksista tuotanto-organisaation jäsenten päivittäisissä tehtävis-

sä sekä tietomallien hyödyntämisen tärkeydestä erilaisissa käyttötapauksissa itsel-
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le ja projektille. Haastatteluaineiston pohjalta haluttiin muodostaa käsitys projek-

tin tuotannonhallinnan osa-alueista, joissa tietomallien odotetaan tuovan apua ja 

joissa tietomalleja halutaan tällä hetkellä hyödyntää. Tarkasteltaessa haastattelujen 

tulosta koko vastaajaryhmän näkökulmasta, odotukset tietomallien mukanaan 

tuomista hyödyistä kohdistuvat projektiin tutustumisen helpottumiseen ja paran-

tumiseen. Tietomalleista saatavan määrätiedon ja 3D:n visuaalisuuden uskotaan 

tuovan apua projektien aikataulujen ja hankinnanlähtötietojen laadintaan. Talo-

tekniikka-asiantuntijoiden vastauksista on havaittavissa heidän kokemuksensa 

yhdistelmämallien hyödyntämisestä suunnittelunohjauksessa. Heidän vastauksis-

saan korostuvat odotukset tietomallien mahdollisuuksiin havainnollistamisessa ja 

työvaiheiden yhteensovituksessa sekä keskustelun tukemiseen palavereissa. Hei-

dän vastauksistaan nousevat esille myös samat tekijät kuin muillakin vastaajilla - 

odotukset tietomallien hyödyntämisessä työvaiheiden yhteensovituksessa, aikatau-

lujen laadinnassa ja hankintojen lähtötietojen muodostamisessa (kuvio 54).  

 

Kuvio 54. Toiminnot joissa tietomallia haluttaisiin hyödyntää tuotannonsuunnitte-

lu- ja rakennusvaiheessa. 
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Kun eri toimintojen tärkeyttä arvioitiin toisaalta oman työn ja toisaalta projektin 

näkökulmasta muodostuivat merkittävimmiksi tietomallien avulla tehtäviksi toi-

minnoiksi projektiin tutustuminen, aikataulun laadinta ja hankinnan lähtötietojen 

muodostaminen (kuvio 55). 

 

 

 

Kuvio 55. Tärkeimmiksi koetut tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheen toimin-

not ja niiden tärkeys itselle ja projektille. 

 

Tarkasteltaessa toimintojen tärkeyttä eri roolien kautta, muodostavat työpäälliköi-

den ja työmaainsinöörien näkökulmasta edellä mainitut toiminnot edelleen kär-

kinelikon. Omasta näkökulmasta tärkeät toiminnot koetaan tärkeiksi myös projek-
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tin näkökulmasta. Tarkasteltaessa talotekniikka-asiantuntijoiden vastauksia näh-

dään, että työvaiheiden yhteensovitus ja hankinnan lähtötietojen muodostaminen 

ovat tärkeitä myös heidän mielestään sekä itselle että projektille. Tärkeimmäksi 

tietomallin avulla suoritettavaksi toiminnoksi oman työn näkökulmasta he kokevat 

tietomallien hyödyntämisen työmaan palavereissa ja projektin näkökulmasta tär-

keäksi nähdään lisäksi tietomallien hyödyntäminen tehtävien suunnittelussa. (Ku-

vio 56) 

 

 

Kuvio 56. Tärkeimmiksi koetut tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheen toimin-

not sekä niiden tärkeys eri roolien näkökulmasta tarkasteltuna. 

 

Vastausten perusteella kiinnostavimmiksi ja tärkeimmiksi edelleen tarkasteltaviksi 

toiminnoiksi valikoituivat 1 projektiin tutustuminen, 2 aikataulun laadinta, 3 han-

kinnan lähtötietojen muodostaminen, 4 tehtävien suunnittelu ja 5 työvaiheiden 

yhteensovitus. Valinnan jälkeen tutkimuksen tekijä kartoitti kuhunkin näihin toi-

mintoihin liittyviä mahdollisia tehtäviä eri suunnittelualojen tietomallien ja yhdis-

telmämallien kautta suoritettuna. Lopullinen käyttötapausten valinta haluttiin suo-

rittaa siten, että niiden suoritustavan oppiminen tukee mahdollisimman hyvin ra-
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kennusprojektin hallinnan näkökulmasta tärkeimpien osa-alueiden, ajanhallinnan, 

työnohjauksen, hankinnan ja kustannushallinnan osa-alueita. Tarkastelemalla eri 

tietomallien tai niiden yhdistelmien avulla suoritettavia tehtäviä ja niiden vaikut-

tavuutta projektinhallinnan osa-alueisiin, kohdeyrityksen diplomityön ohjausryh-

mä määritteli neljä tietomallien avulla tehtävää toimintoa, joiden kautta tuotanto-

vaiheen henkilöstön katsottiin oppivan monipuolisesti hyödyntämään sekä tieto-

mallien visuaalisuutta että tietosisältöä. Ohjausryhmä valitsi tietomallien avulla 

suoritettaviksi toiminnoiksi 1 yhdistelmämallin tarkastelun, 2 asioiden etsimisen 

mallista, 3 runkoon tutustumisen ja 4 mallista tuotettavan määrätiedon hyödyntä-

misen.  

Lopullisen käyttötapausten valinnan edellä mainituista toiminnoista teki aiemmin 

haastatelluista tuotannonedustajista valittu neljän hengen vertaisryhmä. Diplomi-

työn ohjausryhmän valitsemat toiminnot purettiin edelleen niihin liittyviksi erilai-

siksi käyttötapauksiksi, joista vertaisryhmä valitsi kustakin toiminnosta yhden 

käyttötapauksen. Näin saatiin valittua neljä käyttötapausta, jotka voitaisiin suorit-

taa uudella, tietomalleja hyödyntävällä, tavalla. Yhdistelmämallin tarkastelua ja 

töiden yhteensovitusta edustamaan valittiin käyttötapaus ”Tietomallin hyödyntä-

minen työmaan palavereissa”, asioiden etsimistä mallista edustamaan valittiin 

hankintapakettien sisällön ja urakkarajojen määritystä tukeva käyttötapaus ”Lo-

gistiikkaan vaikuttavien asioiden havainnointi”, runkoon tutustumista edustamaan 

”Runkorakenteiden toteutusjärjestyksen tutkiminen” ja määrätiedon hyödyntämis-

tä ”Yleisaikataulun aikataulutehtävien teko mallista tuotettavan määrätiedon 

avulla”. 

6.3 Tuotannonohjausinformaation pullonkaulat case kohteissa 

Tuotannonsuunnitteluvaiheessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennus-

vaiheessa on tärkeää, että tuotanto-organisaation jäsenet ymmärtävät tuotannonoh-

jauksessa tarvittavan informaation muodostumisen. Lisäksi heidän tulee tunnistaa 

oma roolinsa tiedon käyttäjänä ja välittäjänä rakennushankeen lukuisten osapuol-

ten välillä ja tunnistaa oman toimintansa vaikutukset muiden osapuolten toimin-

taan. 
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Tässä tutkimuksessa toimintatapojen kehityskohteiksi valikoituneet käyttötapauk-

set edustavat niitä perinteisiä toimintoja, joihin kohdistuu muutospaineita ja näin 

myös odotuksia tietomallia hyödyntävinä uusina toimintatapoina. Ne muodostavat 

nykyisellään tuotannonohjausinformaation pullonkauloja, joiden poistamisella 

toimintaa voitaisiin helpottaa ja parantaa. Tuomalla tietomallilla apua näihin tut-

tuihin ja haasteellisiksi koettuihin toimintoihin voidaan tuotanto-organisaatiossa 

toimivia auttaa tutustumaan tietomalleihin ja tunnistamaan niiden hyödyntämis-

mahdollisuuksia omassa päivittäisessä työssä. 

6.3.1 Tiedonkulku ja yhteistyö työmaan palavereissa 

Rakennustyömaan toteutuksen aikaisten palaverien tarkoituksena on luoda puit-

teet päätoteuttajalle määriteltyjen johtovelvollisuuksien toteuttamiselle. Näihin 

velvollisuuksiin kuuluvat muun muassa työmaan hallinto, yleisjohto, työsuojelu-

velvoitteiden hoito, työaikataulun laatiminen sekä töiden järjestely ja yhteensovi-

tus. Rakennustyömaan palaverikäytännöt vaihtelevat jonkin verran yrityksittäin ja 

työmaiden koosta riippuen. Yleensä jokaisessa projektissa pidetään ainakin laki-

sääteinen rakennustyön aloituskokous, Yleisten sopimusehtojen ja tilaajan sopi-

musasiakirjoissa tarkoittamia yhteistoimintatilaisuuksia eli urakoitsijakokouksia 

sekä työmaakokouksia. Muut työmaalla pidettävät palaverit perustuvat pitkälti 

yrityskohtaisiin käytäntöihin. Tutkimuksen kohdeyrityksessä näitä ovat työmaan 

tuotantopalaveri, viikkopalaverit, työvaiheiden aloituspalaverit ja työmaainfot. 

Viikkopalaveria lukuun ottamatta kaikki muut on määritelty yrityksen toimintajär-

jestelmässä sitoviksi eli käytännössä pakollisiksi menettelyiksi.  

Nykyiset työmaiden palaverikäytännöt tukevat vahvasti menneisyyteen liittyvien 

toimenpiteiden ja ongelmien raportointia, kuten esimerkiksi työvaiheiden to-

teumat prosentuaalisesti kerroksittain, tehdyt laadunvarmistustoimenpiteet, tarkas-

tuksissa todetut virheet tai suoritettujen työturvallisuusmittausten tulokset. Tule-

vaisuuteen liittyvien asioiden käsittely on lähinnä tiedottamista muille osapuolille, 

kuten esimerkiksi pääurakoitsijan asiat, urakoitsijoiden asiat, alkavat työvaiheet ja 

suunnitelmatilanne. Erityyppisille palavereille on laadittu yrityksen toimintajärjes-

telmään omat asiakirjapohjansa ja niihin on koottu otsikkotasolla käsiteltäväksi 
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kuuluvat aiheet, joiden kautta pääurakoitsijan vastuulle kuuluvat asiat tulevat käsi-

tellyiksi ja informoiduksi muille osapuolille.  

Urakoitsijoiden välinen yhteistoiminta rakennustyömaalla näyttäisi edelleen pe-

rustuvan vahvasti perinteiseen jaettuun urakkaan liittyvään työnjakoon, jossa yksi 

urakoitsijoista toimii pääurakoitsijana ja muut sivu-urakoitsijoina, jotka lisäksi 

tyypillisesti alistetaan pääurakkaan. Sopimusmuoto korostaa pääurakoitsijan roo-

lia aikataulun ja työjärjestyksen yhteensovituksessa ja sen toteutumisen valvon-

nassa (Klemetjeff 2009, 24 ). Yhteistoimintatilaisuudet, joissa työmaalla toimivat 

urakoitsijat suunnittelisivat yhdessä tulevaa toimintaa ja työtehtävien yhteensovi-

tusta yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, näyttävät lähes puuttuvan 

rakennustyömaiden toiminnasta tai ainakin niiden käytännöt ovat hyvin kirjavia. 

Töiden eteneminen perustuu yleisaikatauluun, sopimuksissa asetettuihin ajallisiin 

tavoitteisiin sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden sekä pääurakoitsijan työmaatoteutuk-

sesta vastuullisen vastaavan työnjohtajan väliseen kommunikaatioon. Töiden yh-

teensovituksessa ja tavoitteiden asetannassa ei juurikaan hyödynnetä urakoitsijoi-

den yhteistyötä vaan odotuksena on, että pääurakoitsija osoittaa työjärjestyksen ja 

muut osapuolet kommentoivat sitä tarvittaessa. 

Rakennusten tekninen monimutkaistuminen, suunnittelun ja rakentamisen limit-

tyminen, aliurakoitsijoiden lisääntyvä määrä, tiukat aikataulut ja työturvallisuuden 

huomioonottaminen luovat yhä suurempia vaateita töiden valmistelulle ja yhteen-

sovitukselle. Töiden yhteensovittaminen vaatii yhä enemmän osapuolten yhteistä 

tavoitteiden asetantaa, tarkempaa toteutuksen suunnittelua sekä toteutuksen ajal-

lista valvontaa että varhaista puuttumista yhteisesti sovituista tavoitteista tapahtu-

viin poikkeamiin. Rakennustyömailla toimivat henkilöt tuntuvat haastatteluiden 

perusteella tunnistaneen muuttuneen ympäristön ja sen mukanaan tuomat haasteet. 

Haastatteluissa nousi vahvasti esille odotukset tietomallien visuaalisuuden hyö-

dyntämisestä osapuolten yhteisessä työvaiheiden yhteensovituksessa ja erityisesti 

työmaan eri palavereissa avustamassa keskustelua työjärjestyksistä ja työvaihei-

den ajoituksesta sekä parantamassa yhteisymmärryksen syntymistä palaverien 

osanottajien kesken. Uuden toimintatavan luomiseksi valittiin lähempään tarkaste-

luun käyttötapaus ”Tietomallin hyödyntäminen työmaan palavereissa”. Uusilla 
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palaveri- ja yhteistyökäytännöillä voitaisiin tukea laajasti tuotannonohjauksen eri 

osa-alueita (kuvio 57).  

 

 

Kuvio 57. Uusien palaverikäytäntöjen vaikuttavuusalue tuotannonohjausjärjestel-

mässä (Muokattu lähteestä Junnonen 2010). 

 

6.3.2 Logistiikkaan vaikuttavien asioiden havainnointi  

Rakennustyömaan logistiikan hallinta on haastavaa, sillä tavaran varastoinnin, 

jakelun ja kuljettamisen lisäksi tulisi hallita myös tavaravirtaa ja siihen liittyvän 

tieto- ja rahavirran ohjaamista ja toteuttamista (Wegelius-Lehtonen & al. s. 6, 

1996). Rakennustyömaan logistiikan ennakkosuunnittelu keskittyy lähinnä alue-

suunnitelman varastotilojen ja –alueiden sekä päänostolaitteen suunnitteluun. Ra-

kennusvaiheenkin logistiikan suunnittelussa keskitytään usein yksittäisten hankin-

tojen kuljetuslogistiikan ja työmaa-alueella tapahtuvan varastoinnin suunnitteluun. 

Logistiikan informaatiovirran puutteet tulevat esille jo tavaran vastaanotossa työ-

maalle: toimitus työmaalle voi tulla mihin aikaan tahansa, asiasta ilmoittamatta ja 
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tietämättä onko toimitus mahdollista vastaanottaa ja siirtää työmaalta löytyvällä 

kalustolla. Kuljettajalla ei ole mahdollisuutta selvittää asiaa ennakkoon, sillä rah-

tikirjoista puuttuvat vastaanottajan nimi ja yhteystiedot. Ongelmat jatkuvat pysty- 

ja vaakasiirtojen toteutuksessa – mistä ja millä laitteilla toimitetut tuote-erät saa-

daan siirrettyä asennuspaikalle. Usein joudutaan turvautumaan tehottomiin siirtoi-

hin purkamalla tuotepakkaukset ulkotiloissa ja siirtämällä tuotteet yksitellen tai 

lihasvoimin asennuspaikalle. Mitä enemmän työmaa-aluetta on käytettävissä ja 

mitä helpommat työmaan liikenneyhteydet ovat, sitä vähemmän kiinnitetään 

huomiota työmaa logistiikan suunnitteluun. Tämän seurauksena on olemassa riski, 

että tavaravirran käsittelyn kustannukset nousevat logistiikan hallinnan puutteista 

johtuen.  

Optimissaan kohteeseen saapuva materiaali siirretään vain kerran – suoraan työ-

pisteeseen. Tämä edellyttää kuitenkin paneutumista ennakkosuunnitteluun jo var-

hain ennen materiaalien hankintaa. Materiaalien hankintaa tehtäessä tarvitaan tar-

jouspyynnön lähtötiedoksi tieto millaisina erinä toimitus toteutetaan, milloin erät 

toimitetaan ja mahdollisesti kuinka toimitusajankohtaa tarkennetaan, kuka vastaa 

toimitettavan tuotteen kuljetuksesta, purkamisesta ja siirtämisestä työpisteeseen. 

Aliurakoissa näiden lisäksi tulee pystyä jo hankintapyynnössä määrittelemään 

toimituksen hintaan vaikuttavat urakkarajat - esimerkiksi kenelle ja kenen kustan-

nettavaksi kuuluvat ympäristön suojaaminen, jätteiden poisto, nostot ja siirrot 

työmaalla, urakassa tarvittavat rakennusvälineet (nostolaitteet, telineet, sähköjoh-

dot ja sähköjakokeskukset) ja mitä työmaapalveluita urakoitsijalla on käytettävis-

sään. Hankinta tarvitsee tietoa tuotanto-organisaatiolta, kuinka tehtävät on käy-

tännössä suunniteltu työmaalla toteutettavaksi. Hankintahenkilön välittää saaman-

sa tiedot aliurakoitsijan kannalta kustannusvaikutteisista asioista tarjouspyyntöihin 

ja edelleen sopimusehdoiksi. Tietojen puuttuessa hankintahenkilö joutuu arvaa-

maan ne tai siirtämään hintavaikutteisia asioita urakkaneuvotteluasioiksi. Kysy-

mys on suuressa määrin logistiikkaan kuuluvien informaatiovirtojen hallinnasta – 

tiedosta, kuinka hankittavat materiaalit, osarakenteet ja komponentit saadaan niille 

tarkoitettuihin lopullisiin sijainteihin ja osaksi rakennettavaa kohdetta mahdolli-

simman tehokkaasti ja taloudellisesti. Haastateltavat valitsivat jatkokehitettäväksi 
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käyttötapauksen ”Logistiikkaan vaikuttavien asioiden havainnointi”. Kuviossa 59 

on esitetty paremman logistisen suunnittelun mahdolliset vaikutusalueet. 

 

 

Kuvio 58. Paremman logistisen suunnittelun mahdolliset vaikuttavuusalueet tuo-

tannonohjausjärjestelmässä (Muokattu lähteestä Junnonen 2010), 

 

6.3.3 Runkorakenteiden toteutusjärjestyksen tutkiminen  

Uuteen rakennuskohteeseen tutustuminen alkaa tyypillisesti tutustumisella koh-

teen suunnitelmiin. Mitä suuremmasta ja monimuotoisemmasta rakennuksesta on 

kyse, sitä suurempi on luonnollisesti myös tutustuttavien piirustusten määrä ja sitä 

haastavammaksi rakennuksen muodon, rakenteiden ja järjestelmien toisiinsa liit-

tymisen hahmottaminen tulevat (kuvio 59).  
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Kuvio 59. Runkorakenteiden toteutusjärjestyksen tutkimisessa tarvittavaa ARK ja 

RAK piirustusmateriaalia (BusinessPark Vivaldi). 

 

Varsinainen rungon toteutuksen tutkiminen alkaa rakennuksen runkoon ja runko-

rakenteiden toteutusjärjestykseen ja tutustumisella. Tutustuminen tapahtuu perin-

teisesti rakennesuunnittelijan 2D-piirustusten ja työselitysten kautta. Tyypillisesti 

tässä vaiheessa tutustuttaviin rakennesuunnitelmiin kuuluvat elementtityöselostus, 

rakennetyypit, tasojen mitta- ja raudoituspiirustukset, detalji- ja leikkauspiirustuk-

set, elementtien sijoituspiirustukset (elementtijulkisivujen kaaviot), elementtipii-

rustukset, elementtikaaviot kerroksittain, reikäpiirustukset sekä suunnitelmat ul-

kopuolisista rakenteista. Yhden kerroksen käsittävät piirustukset jakaantuvat hel-

posti työkuvien mittakaavan vuoksi 2-3 piirustusarkille. Kokonaisuuden hahmot-

taminen varsinkin monimuotoisissa rakennuksissa voi 2D-dokumenttien kautta 

muodostua varsin haastavaksi ja aikaa vieväksi.  

Suunnitelmien tutkimisen tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla rakennuksen runko 

saadaan valmiiksi ja sisävalmistustyöt käyntiin mahdollisimman varhaisessa vai-



119 
 

heessa. Merkittävä keino nopeuttaa rakentamisen etenemistä on lohkottaa raken-

nus osiin, joissa runko voidaan rakentaa kerralla valmiiksi yhtenä kokonaisuutena. 

Tällöin ensimmäisen lohkon rungon valmistuessa päästään siinä tekemään sisä-

valmistustöitä, vaikka koko rakennuksen näkökulmasta runkotyö on vielä kesken. 

Käytännössä edellytykset rungon vaiheittaiselle toteutukselle tehdään jo suunnit-

teluvaiheessa suunnittelemalla runko siten, että se on rakennettavissa osissa. Loh-

kojakoa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota teknisten tilojen sijoitukseen 

kohteessa siten, että vaiheittainen toteutus ja luovutus ovat haluttaessa mahdolli-

sia.  Lohkojaon tutkiminen ja lohkojen toteutusjärjestyksen valinta on tärkein ra-

kennuksen toteutukseen liittyvä päätös, sillä se muodostaa perustan kohteen ajalli-

selle suunnittelulle, toteutukselle ja ohjaukselle. Lohkojen ja niiden toteutusjärjes-

tyksen suunnittelu talotekniset järjestelmät huomioiden voi olla haastavaa 2D-

suunnitelmista. Erityisen haasteellista toteutusjärjestyksen ja taloteknisten järjes-

telmien palvelualueiden havainnointi on korjausrakennuskohteissa, joissa joudu-

taan tekemään töitä toiminnassa olevilla alueilla tai turvaamaan järjestelmien toi-

minta näillä alueilla. Haastateltavat pitivät itsestään selvyytenä käyttötapauksen 

”Runkorakenteiden toteutusjärjestyksen tutkiminen” valintaa jatkokäsittelyyn. 

Kuviossa 61 on kuvattu havainnollisen runkorakenteiden toteutusjärjestyksen 

suunnittelun mahdollisia vaikuttavuusalueita tuotannonohjausjärjestelmässä. 
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Kuvio 60. Havainnollisen runkorakenteiden toteutusjärjestyksen suunnittelun 

mahdollisia vaikuttavuusalueita tuotannonohjausjärjestelmässä. (Muokattu läh-

teestä Junnonen 2010). 

6.3.4 Yleisaikataulun aikataulutehtävien teko määrätiedon avulla 

Rakennusalalla nykyisin yleisesti käytössä oleva aikataulumuoto on paikka-

aikakaavio, jonka laatiminen perustuu kohteen rakennusosien määriin, menekkei-

hin ja resursseihin. Rakennusosien määräluettelo tuodaan aikatauluohjelmaan 

usein siirtotiedostona kustannuslaskentaohjelman kautta, jossa määrätietoa on 

jalostettu edelleen menekkitiedoilla ja mahdollisesti myös määrien sijaintitiedolla. 

Kustannuslaskennan perusteena ollut tieto siirretään käytettäväksi edelleen aika-

taulusuunnittelun lähtötietona, jolloin sekä kohteen taloudellinen että ajallinen 

suunnitelma perustuvat samaan lähtötietoon. Rakennusosien määrien tunteminen 

osakohteittain luo perustan paikka-aikakaavion laadinnalle sekä tuotannon ajalli-

selle ohjaukselle ja seurannalle. Määrätietoja ei kuitenkaan läheskään aina ole 

jaettu oikeisiin sijainteihin lohkoille ja osakohteille kustannuslaskentavaiheessa. 

Tässä tapauksessa aikataulun laatija, tuotuaan siirtotiedoston aikatauluohjelmaan, 

jakaa määrät osakohteille mittaamalla ne uudelleen suunnitelmista tai jakamalla 

ne arvionsa mukaan prosentuaalisesti. Määrätietojenmuodostaminen käsityönä 



121 
 

mittaamalla ja jakaminen käsityönä osakohteille on aikaa vievää.  Käytännössä 

aikataulun luomiseen käytetään niitä määrätietoja, jotka ovat saatavissa kustan-

nuslaskentaohjelmasta siirtotiedostona ja määrät jaetaan osakohteille suurempina 

kokonaisuuksina arvioimalla niiden suhteellista määrää osakohteittain.  

Talotekniikan aikataulut perustuvat yleensä ali- tai sivu-urakoitsijoilta saatuihin 

aikatauluihin, jotka on laadittu jana-aikatauluna. Nämä aikataulut siirretään usein 

sellaisenaan yleisaikatauluun, sillä rakennusliikkeen aikataulun laatijalla on har-

voin asiantuntemusta arvioida urakoitsijan aikataulun oikeellisuutta, eikä niistä 

ole nähtävissä mitoituksen perusteena olevia asennettavia määriä tai menekkejä. 

Taloteknisten töiden toteutuksen ajallinen seuranta perustuu urakoitsijan anta-

maan tietoon asennustöiden valmiudesta kyseisenä ajankohtana. 

Tuotannonsuunnittelun alkaessa ei aina ole käytettävissä kohdekohtaista määrätie-

toa. Tällaiseen tilanteeseen joudutaan varsinkin kohteissa, joiden suunnittelu ete-

nee rinnan rakentamisen kanssa. Tällöin kohteen aikataulu laaditaan tilapohjaisen 

kustannuslaskelman tuottamien määrätietojen ja käytännön kokemuksen perus-

teella. Haastatteluiden perusteella tuotannon henkilöt kokivat, etteivät tilapohjai-

sen kustannusarvion antamat tiedot olleet riittävän tarkalla tasolla tuotannon 

suunnitteluun, valvontaan ja ohjaukseen. Aikataulun laadinnan näkökulmasta tila-

pohjaisen kustannuslaskelman antamat tiedot rakennusosien tyypistä ja määrästä 

saattavat tehtäväkohtaisesti poiketa merkittävästi kohteen lopullisten työsuunni-

telmien mukaisista tiedoista ja aiheuttavat jo lähtökohtaisesti poikkeamia tehtävi-

en keston ja resurssien mitoituksessa. Haastattelujen ja vertaisryhmien valinnan 

kautta tietomallin yhdeksi merkittävimmistä hyödyntämiskohteeksi valikoitui case 

”Aikataulutehtävien muodostaminen tietomallista saatavan määrätiedon avulla”. 

Kuviossa 61 on kuvattu uudella tavalla tuotetun aikataulun laadinnan lähtötiedon 

mahdollinen vaikuttavuusalue tuotannonohjausjärjestelmässä. 
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Kuvio 61. Uudella tavalla tuotetun aikataulun laadinnan lähtötiedon mahdollinen 

vaikuttavuusalue tuotannonohjausjärjestelmässä (Muokattu lähteestä Junnonen 

2010). 

 

6.4 Uuden tietomalleja hyödyntävän toimintatavan kehittäminen 

Mallintamisen ja tietomallien hyödyntämisen kokemuksen lisääntyessä myös nii-

den hyödyntäminen tuotannonsuunnittelu ja rakennusvaiheessa lisääntyvät. Aluksi 

malleja hyödynnetään nykyisiin toimintatapoihin, mutta tietomallit tulevat var-

masti joiltain osin muuttamaan nykyisiä ja luomaan uusia toimintatapoja. Tieto-

malleille löytyy uusia hyödyntämismahdollisuuksia, jotka ilmenevät vasta, kun 

tietomallien käytöstä saadaan positiivista kokemusta kunkin osapuolen omassa 

työssä.  Monet hyödyntämistavat voivat olla mahdollisia jo nykyisellä tietosisäl-

löllä ja sovelluksilla, jotta niitä voidaan hyödyntää, tarvitaan muutoksia osapuol-

ten välisissä toimintatavoissa. Uusien toimintatapojen luomiseksi tulee pystyä 

määrittelemään, mitä tietomallin avulla halutaan tehdä, löytää tieto onko haluttu 

toiminto jo tällä hetkellä joillakin edellytyksillä mahdollista suorittaa ja viestiä 

näistä tarpeista osapuolille, joilla on mahdollisuus saada tarvittava muutos aikaan. 



123 
 

Seuraavassa tietomallien hyödyntämistä rakennustuotannon suunnittelu- ja raken-

nusvaiheessa lähestytään tarkastelemalla karkeita hyödyntämisen tasoja ja esittä-

mällä vaihtoehtoinen, tietomallia hyödyntävä toimintatapa valittuihin käyttötapa-

uksiin. 

6.4.1 Tietomallin hyödyntämisen tasot 

Yleisesti tunnetuin ja tietomallien hyödyntämisen alin taso on niiden visuaalinen 

hyödyntäminen. Tietomallien visuaalisen tarkastelun kautta saadaan niistä merkit-

tävää hyödytä tuotannon eri tehtävissä. Tietomallista voidaan havainnoida erilai-

sia asioita suunnittelualasta tai suunnittelualojen yhdistelmämallin sisällöstä riip-

puen. Esimerkkejä eri suunnittelualojen tietomallien hyödyntämisestä taulukossa 

5. 

Taulukko 5 Esimerkkejä eri suunnittelualojen tietomallien visuaalisesta hyödyn-

tämisestä tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheessa 
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Tietomallien visuaalisuuden hyödyntämisen jälkeen seuraava taso tietomallien 

hyödyntämisessä on tietosisällön hyödyntäminen. Tietomallin tietosisältö tarjoaa 

hyvän tietolähteen rakennusosamäärien laskennalle, sillä rakennuksen geometria-

tieto ja tietosisältö ovat pääpiirteissään olemassa mallissa jo suunnittelun varhai-

sessa vaiheessa. Tietomalli on käytännössä tietokanta kaikesta siihen sisällytetystä 

tiedosta. Tietosisällön hyödyntämisen keskeisin mielenkiinto tällä hetkellä kohdis-

tuu mahdollisuuteen lukea rakennusosien määrätietoa tietokannasta automaattises-

ti. Määrätietoa voidaan tuottaa jo luonnosvaiheesta alkaen ja hyödyntää sitä sekä 

suunnittelunohjauksessa että tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa. Määrätietoa 

voidaan lukea kaikkien suunnittelualojen malleista.  

Määrätiedolla on suuri merkitys koko hankkeen perussuunnitelmien - kustannus-

arvion, aikataulun ja hankintojen suunnittelussa sekä tuotannon tehtävätasoisessa 

suunnittelussa, valvonnassa ja ohjauksessa. Käytännössä koko tuotannonsuunnit-

telu perustuu määrätietoon. Perinteisesti määriä mitataan ja lasketaan suunnitel-

mista manuaalisesti uudelleen joka kerta, kun suunnitelmat päivittyvät tai määrä-

tietoja tarvitaan johonkin käyttötarkoitukseen. Rakennusosien manuaalisen mitta-

uksen suorittaminen perinteisistä 2D-suunnitelmista on työlästä ja on erittäin vir-

heherkkää.  

Määrätiedolle on tuotannonohjauksessa lukuisia käyttökohteita, minkä vuoksi 

määrien luentaan automaattisesti on perusteltua panostaa. Ajatus rakennusosien 

määrätiedon keräämisestä yksittäisten rakennusosien kautta mallista havainnoi-

malla ei ole mielekästä, on toimintatapana tehotonta ja lähellä perinteistä paperi-

kuvista mittaamista. Jotta tietomallista tuotettua määrätietoa käytettäisiin tuotan-

nonsuunnittelussa ja rakentamisessa, tulee käyttäjän kokea määrätieto oikeaksi ja 

luotettavaksi, tulee määrätietojen luenta malleista tehdä ja koostaa aina samalla 

tavalla. Tämä mahdollistetaan luomalla säännöstö määrien automaattiseen luen-

taan ja ryhmittelyyn. Tällöin suunnittelun edetessä eri malliversioista tuotetut 

määrätiedot ovat vertailukelpoisia keskenään ja mahdollisten määrämuutosten 

havainnointi on mahdollista. Luotettavuutta tiedon oikeellisuuteen ja käytettävyy-

teen voidaan lisätä esimerkiksi antamalla määrätietojen käyttäjälle mahdollisuus 



125 
 

havainnoida 3D näkymästä määrän muodostavien rakennusosien sijoittuminen 

rakennuksessa.  

Tietomallien kolmatta hyödyntämisen tasoa edustaa niiden hyödyntäminen toimi-

tusketjussa. Tietomallien hyödyntäminen toimitusketjussa ja niiden hallinnassa on 

käytännössä kuitenkin vielä erittäin vähäistä. Potentiaalia tietomallien hyödyntä-

miselle hankintatoimessa olisi runsaasti sekä yrityksen että yksittäisen projektin 

näkökulmasta. Yritysnäkökulmasta katsottuna pyritään ostohintoihin vaikutta-

maan kausisopimusten ja suunnitelmallisen alihankintayhteistyön kautta. Yrityk-

sen neuvotteluvoima perustuu sen ostovolyymiin, joten sen tunteminen on erittäin 

tärkeää. Kun yrityksen omat rakennuskohteet suunnitellaan mallintaen, on tulevan 

kauden tilausmääriin liittyvän volyymitiedon tuottaminen tietomallien kautta koh-

dekohtaisesti helppoa ja varsin tarkkaa. 

Tilanteissa, joissa halutaan hyödyntää toimittajien erikoisosaamista tai lähteä ha-

kemaan tarjouksia alhaisemman valmiusasteen suunnitelmilla, joko alustavin 

suunnitelmin tai suunnitelmavaatimuksin toimittajilta, joilla on suunnitteluval-

miudet, olisi tietomalleista merkittävää hyötyä. Tällöin rakennuksen suunnitteli-

joiden tietomallit voisivat toimia lähtötietoina toimittajan jatkosuunnittelulle. 

Toimittaja jatkaisi suunnittelua mallintaen ja tuottaisi oman ratkaisunsa osamalli-

na, jonka soveltuvuutta kokonaisuuteen voitaisiin haluttaessa tarkastella yhdistel-

mämallin kautta. Toimintamalli mahdollistaisi toimittajien asiantuntemuksen ja 

kapasiteetin hyödyntämisen detaljisuunnittelussa sekä asennettavien tuotteiden 

esivalmistusasteen noston. Toimintamallista olisi etua myös työmaavaiheen töiden 

toteutukselle, sillä tavoitteena voisi olla myös muidenkin kuin taloteknisten töiden 

toteutus ”as-planned”, kun tuoteosien asennus olisi suunniteltu valmiiksi ennen 

työmaatoteutuksen alkamista.  

Toimintamallin hyödyntäminen toimitusketjussa voisi johtaa myös rakentamisen 

laatutason nostamiseen, sillä pitkälle viety, tuotetoimittajan tekemä ja kohdekoh-

tainen detaljisuunnittelu mahdollistaisi toteutusratkaisujen toimivuuden ennakko-

tarkastukset sekä paremman työnaikaisen laadunvalvonnan. Työnjohdon olisi hel-

pompi tunnistaa toteutuksen poikkeamat, koska olisi olemassa yksityiskohtainen 

detaljisuunnitelma, josta voitaisiin havaita asennuksessa käytettävien tarvikkeiden 
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tyypit ja suunnitelmanmukainen toteutustapa. Tilaus-toimitusketjussa löytyy vielä 

kuitenkin vielä hyvin vähän toimijoita, joilla on osaamista ja resursseja tietomalli-

en hyödyntämiseen edellä kuvatulla tavalla. Sekä tilaajien että toimittajien ansain-

talogiikassa tarvittaneen myös muutosta siten, että toimittajat tunnistaisivat roo-

linsa kokonaisratkaisujen toimittajina. Toimintamallin läpimeno vaatii kokonais-

ratkaisujen arvon tunnistamista myös tilaajan roolissa toimivilta. Työmaan näkö-

kulmasta esivalmistetut tuotteet ja toimitusten rajapintojen tunnistaminen voisivat 

mahdollistaa nopeamman työmaa-asennuksen ja kokonaistaloudellisuuden laatu-

tason nousun korjauskustannusten vähenemisen seurauksena. Jotta toimintatapoja 

saataisiin kehitettyä, tarvitaan merkittävää alihankintayhteistyön kehittämistä ja 

tietomalleihin perustuvien hankintamenettelyiden luomisessa sekä tilaajien että 

toimittajien puolelta  

6.4.2 Toiminnan parantaminen tietomallin avulla 

Tietomalleja voidaan hyödyntää tuotannonsuunnittelussa ja rakentamisessa hy-

vinkin monin tavoin, kuten edellisessä kappaleessa on kuvattu. Tässä työssä kes-

kitytään tarkastelemaan tietomallien hyödyntämistä tarkemmin haastattelujen pe-

rusteella valittujen neljän käyttötapauksen ”Tietomallin hyödyntäminen työmaan 

palavereissa”, ”Logistiikkaan vaikuttavien asioiden havainnointi”, ”Runkoraken-

teiden toteutusjärjestyksen tutkiminen” ja ”Yleisaikataulun aikataulutehtävien 

teko mallista tuotettavan määrätiedon avulla” kautta. 

Tietomallin hyödyntäminen työmaan palavereissa 

Tietomallien visuaalisuudella on mahdollista tukea palavereissa käsiteltävän ja 

tuotettavan informaation välittymistä. Visuaalisuuden hyödyntäminen onnistuu 

helposti erilaisten tietomallien tarkasteluun kehitettyjen katseluohjelmien avulla. 

Eri suunnittelualojen tietomallit voidaan yhdistää yhdistelmämalliksi, jonka kautta 

rakennusta ja sen teknisiä järjestelmiä tarkastellaan. Yhdistelmämallia voidaan 

tarkastella ja kommentoida käyttämällä katseluohjelmaa ja sen työkaluja. 

Palavereissa malleja voidaan tarkastella haluttuna yhdistelmänä ”sammuttamalla” 

tarvittaessa osa suunnittelualoista pois näkymästä. Palavereihin valmistautuessa 

voidaan ottaa muistiin näkymiä ja liittää niihin muistiinpanoja asioista, joista ha-
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lutaan keskustella osanottajien kanssa. Palaverin edetessä näiden näkymien avulla 

voidaan helposti ”lentää” mallissa haluttuun kohtaan, ottaa asiat käsittelyyn mallin 

avulla, jatkaa muistiinpanojen tekemistä ja luoda tarvittaessa uusia näkymiä ko-

kousmuistioon (kuvio 62). Palaverissa luodut muistiinpanot muodostavat muisti-

on, joka voidaan tulostaa halutusti joko sähköiseen muotoon tai tarvittaessa pape-

rille sellaisenaan tai tekstimuotoisen muistion liitteeksi.  

 

Kuvio 62. Kuvakaappaus Solibri Viewer-ohjelmalla laaditusta muistiosta. (Jalka-

rannan monitoimitalo, Lahden kaupunki, arkkitehtimalli). 

 

Palavereissa voidaan hyödyntää myös työmaan käyttöön mahdollisesti laadittua 

tuotantomallia. Tietomallin hyödyntäminen työmaan lyhyen aikavälin (4-6 viik-

koa) toiminnan suunnittelussa voi tukea rakennustyömaiden ohjauksen siirtymistä 

Lean-tuotannonohjauksen periaatteita toteuttavaan LastPlanner-menetelmä -

tyyppiseen toimintatapaan. Toimintatavan tavoitteena on, että viikkosuunnitelman 

kaikki tehtävät voidaan aloittaa ja tehtävän käynnistyessä kaikki sen häiriöttömän 

toteutuksen ja suunnitelman mukaisen valmistumisen edellytykset ovat olemassa. 

(Koskela & Koskenvesa, 2003. s. 3) 
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Mallit ovat havainnollisia myös työturvallisuuteen ja logistiikkaan liittyvien asioi-

den havainnoinnissa, suunnittelussa ja kommunikoinnissa. Palavereissa käsiteltä-

viä työturvallisuuteen liittyviä asioita voidaan tarkastella 3D:nä laaditun tuotan-

tomallin sisältämän aluesuunnitelman avulla, josta voidaan osoittaa esimerkiksi 

työturvallisuuskierroksella havaittuja korjaustoimenpiteitä vaativia paikkoja (ku-

vio 63) tai kohtia, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota tulevassa toiminnas-

sa. Sen avulla voidaan suunnitella ja havainnollistaa toiminnassa huomioitavia 

työmaan väliaikaisjärjestelyistä kuten esimerkiksi runkorakenteiden tuentoja, nos-

toaluevarauksia tai kulkureittejä.  

 

Kuvio 63. Keltaisella merkityt ympyrät kuvaavat TR-mittauksen poikkeamat 

(Heiskanen 2012). 

 

Palaverien aikatauluun liittyvien asioiden käsittelyyn malli tarjoaa hyvän työka-

lun. Käytäessä läpi käynnissä olevia työvaiheita on mallin avulla helppo osoittaa 

työkohteet, joissa töitä on käynnissä, niissä mahdollisesti myöhässä olevat työvai-

heet ja niiden vaikutus muiden työvaiheiden etenemiselle (kuvio 64). Visuaalinen 

tarkastelu myös helpottaa mahdollisesti tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 

kohdentamista oikein. Suunniteltaessa yhdessä urakoitsijoiden kanssa mallin avul-

la tulevien ja alkavien töiden toteutusta työkohteittain, voidaan havainnoida ja 

sopia työjärjestyksiä sekä sopia työvaiheiden ajankäytöstä osakohteittain. 
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Kuvio 64.  Tarkkailuhetken asennustilanne suunnitelmaan verrattuna. 

 

Työvaiheiden aloituspalavereissa mallien avulla voidaan havainnollisesti kertoa 

työntekijöille mitä ja missä tullaan tekemään, osoittaa työvaiheeseen liittyvät väli-

tavoitteet kuvan avulla sekä tarkastella työvaiheeseen liittyvät turvallisuusasiat ja 

logistiset järjestelyt pysty- ja vaakasiirtoineen sekä varastointeineen. Tarvittaessa 

malleista voidaan ottaa kuvakaappauksia, joilla tuetaan töiden toteutusta ja tehtä-

vän oikeaa etenemisjärjestystä. Aloituspalavereissa malli auttaa herättämään kes-

kustelua ja työvaiheen suunnittelua yhdessä työntekijöiden kanssa ja tehostamaan 

näin työvaiheen toteutusta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Työmaa-alueen logistiikan suunnittelu ja logistiikan huomiointi aliurakkaso-

pimuksissa (Logistiikkaan vaikuttavien asioiden havainnointi) 

Logistiikkasuunnitelman laatimista voidaan tukea tietomalleja hyödyntävällä tuo-

tannonsuunnittelulla. Suunnittelijoiden laatimien rakennuksen tietomallien visuaa-

lisuutta hyödynnetään jo tällä hetkellä lähtötietona esimerkiksi alue-, logistiikka-, 

teline-, kaide- ja sääsuojausten suunnittelussa. Nämä perinteisesti erillisinä suun-

nitelmina laadittavat näkymät on mahdollista yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi - 
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tuotantomalliksi, jolloin edellä mainittuja, erillissuunnitelmiin kuuluvia, asioita ja 

niiden muodostamaa kokonaisuutta voidaan haluttaessa tarkastella samasta mallis-

ta. Tuotantomallia päivitettäessä myös erillissuunnitelmista laaditut näkymät päi-

vittyvät. Dynaamiset objektit mahdollistavat myös työmaan kalustokustannusten 

suunnittelun ja havainnollistamisen. Dynaamisia objekteja voitaisiin hyödyntää 

myös esimerkiksi vaikeiden nostotöiden simuloinnissa ja suunnitellun työtavan 

toteutettavuuden varmistamisessa, mikä kuitenkin edellyttää objektien jatkokehit-

tämistä käyttötarkoitus huomioiden. Tällaisen tuotantomallin luominen mahdollis-

taa työmaan toimintojen havainnollistamisen ja yhteensovituksen työmaan eri 

vaiheissa (kuvio 65). 

 

Kuvio 65. Tuotantomalli (Muokattu lähteestä Heiskanen 2013). 

 

Uudenlaisesta, eri suunnista tarkasteltavasta tuotantomallista voidaan helposti 

havainnoida tavaravirtaan liittyviä ympäristön, rakennuksen ja työmaatoimintojen 
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asettamia reunaehtoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi toimitettavien komponent-

tien maksimikoon määrittämiseen tai kuljetusreittien toteutukseen. Suunnitelmas-

sa voidaan kuvan avulla osoittaa myös alue- tai työkohdevarauksia haluttuihin 

käyttötarkoituksiin tiettynä ajankohtana, esimerkiksi väliseinätyön tarvikkeiden 

varastoinnille työkohteessa osoitettu paikka ja aika. Tuotantomalli mahdollistaa 

myös työvaiheiden, esimerkiksi maanrakennuksen ja perustustöiden toteutuksen, 

simuloinnin ja yhteensovituksen.  

Tavaravirtojen hallinnan merkitys korostuu vilkasliikenteisten kaupunkikeskusto-

jen pienillä tonteilla, joissa toimituksia joudutaan suunnittelemaan jopa minuutti-

tarkkuudella. Yhdistämällä uudenlainen alue-/logistiikkasuunnitelma ja sen tuot-

tama informaatio työmaalla käytössä oleviin työkaluihin, esimerkiksi työmaan 

resurssien varauskalenteriin, saadaan aikaan havainnollinen työkalu, jolla voidaan 

sovittaa yhteen ulkopuolisten sidosryhmien ja työmaan logististen resurssien aika-

taulut sekä suunnitella ja hallita työmaan tavaravirtoja työmaan eri vaiheissa. 

Esimerkiksi täsmätoimitusten suunnittelussa ja toimitusten toteutuksessa tällaises-

ta työkalusta voisi olla merkittävää sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. 

Runkorakenteiden toteutusjärjestyksen tutkiminen 

Rungon toteutusjärjestyksen suunnittelussa rakennemallin avulla voidaan tutkia 

rungon jaettavuutta lohkoihin ja määritellä käytettävä lohkojako (kuvio 66).  
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Kuvio 66. Rungon lohkojaon määrittäminen tietomallin avulla (Asunto Oy Paasi-

aukio ja Asunto Oy Paasikulma rakennemalli)  

 

Lohkojen toteutusjärjestystä mietittäessä otetaan tarkasteluun mukaan lisäksi ark-

kitehti- ja talotekniikkamallit, jotta voidaan arvioida sisävalmistusvaiheen kestoa 

ja talotekniikan kannalta kriittisten tilojen – lämmönjakohuoneen, ilmanvaihto-

konehuoneen ja sähköpääkeskuksen sijaintia sekä järjestelmien mahdollista vai-

heittaista käyttöönottoa. Pyrittäessä sisävalmistusvaiheen varhaiseen aloitukseen 

ja mahdollisesti myös kohteen vaiheittaiseen luovutukseen, on huomioitava näi-

den käyttöönoton kannalta kriittisten, tilojen sijoitus ja toteutus jo lohkojen toteu-

tusjärjestystä määritettäessä.  

Rungosta voidaan geometriatasoisen rakennemallin ja siitä tuotetun määrälistan 

avulla havainnoida erityyppiset elementit, niiden määrät ja niiden tukeutuminen 

toisiinsa ja mahdollisiin paikalla rakennettuihin rungon osiin sekä havainnoida 

näin osien työ- ja asennusjärjestys. Tutustuttaessa rungon työ- ja asennusjärjestyk-

seen tietomallin avulla hyödynnetään mallien 3D-näkymää sekä katseluohjelman 

pyöritys-, leikkaus-, kävely-, zoomaus ja mittaustoimintoja. Mallista havainnoi-

daan rakennuksen muotoa, ulos- ja sisäänvetoja, runkoa täydentäviä rakenteita, 
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kuten ilmanvaihtokonehuoneita ja katoksia sekä niiden liittymistä runkoon. Ha-

vainnoinnissa katseluohjelmien leikkaustoiminto on erittäin käyttökelpoinen (ku-

vio 67). Leikkaustoiminnolla rakennusta voidaan leikata halutun pinnan suuntai-

sesti portaattomasti eli niin sanotusti ”ajaa” leikkaustoiminnolla koko rakennuk-

sen läpi – perinteisten 2D-suunnitelmien mukaisesti ylhäältä alas ja julkisivujen 

suuntaisesti. 3D-malli mahdollistaa leikkaustason suunnan määrittämisen minkä 

tahansa mallissa olevan pinnan suuntaisesti. Näin saadaan näkyviin leikkaus halu-

tusta kohdasta rakennusta. Rakennuksessa voidaan liikkua kävelytoiminnon, leik-

kaustyökalun tai zoomaustoiminnon avulla. Näkymää voidaan myös zoomata ha-

luttuihin kohtiin ja haluttua kohtaa voidaan tarkastella eri puolilta. Rakenteita voi-

daan myös piilottaa tai tehdä läpinäkyviksi, mikä helpottaa osien rakennusjärjes-

tyksen tutkimista.   

 

Kuvio 67. Leikkaustoiminto runkoon tutustumisessa (kuvakaappaus Hämeenlin-

nakeskus rakennemalli) 

 

Runkomallista voidaan silmämääräisesti tarkastella rakennusosien kokoa ja tutus-

tua haluttaessa tarkemmin niiden mittoihin ja painoihin rakennusosia kuvaavien 
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objektien tietosisällön kautta. Katseluohjelmissa on myös mittaustoiminto, jolla 

voidaan nopeasti saada tietoa rakennusosien mitoista ja sijainnista muihin raken-

nusosiin nähden. Toimintoa hyödynnetään tyypillisesti pohdittaessa kokemuspe-

räiseen tietoon liittyviä asioita, kuten esimerkiksi valualueiden kokoa ja lukumää-

rää tai laattojen pituuksia ja niiden vaikutuksia toteutukseen.  

Rakennusosien tarkastelu tyypeittäin, esimerkiksi paikalla valettujen rakenteiden 

sijainti, voidaan tehdä valmiiksi tehtyjen luokittelujen tai ohjelman hakukentän 

avulla. Detaljien tarkastelussa huomioidaan tietomallille suunnittelusopimuksessa 

asetetut tarkkuustavoitteet. Tarkasteluun yhdistetään tarvittaessa 2D-dokumenttien 

tarkastelu sekä tekstiasiakirjojen sisältöön tutustuminen ja huomioidaan niiden 

vaikutus toteutusjärjestykseen. Tarkastelemalla kerroksittain asennettavia ele-

menttejä ja paikallavalukaistoja voidaan suunnitella esimerkiksi työkiertoa. 

Ryhdyttäessä laatimaan rungon toteutuksen tehtäväsuunnitelmaa, voidaan raken-

nemallia hyödyntää lähtötietona rungon toteutuksen 4D-suunnitelman tekoon. 4D-

simuloinnin avulla laaditaan tarkka tehtäväaikataulu, joten se kannattaa tehdä yh-

dessä runko- ja/tai elementtiurakoitsijan kanssa. 4D-simuloinnissa rungon osille 

annetaan lisätietona resurssiperusteisesti suunnitellusta aikataulusta tieto kunkin 

rakennusosan suunnitellusta asennusajankohdasta. Simuloinnin avulla analysoi-

daan ja optimoidaan rungon töiden toteutusjärjestys. Tieto asennusajankohdasta 

voidaan käytettävästä sovelluksesta riippuen antaa numerotietona objektin tätä 

tarkoitusta varten luotuun tietokenttään, muokattavaan informaation talteenottolis-

taan tai rakennusosaa kuvaavalle objektille annettavana värikoodina.  

4D-mallinnuksella voidaan suunnitella ja testata asennusjärjestyksiä, tuottaa ha-

vainnollisia asennussuunnitelmia ja havainnollistaa asennusaikatauluja sidosryh-

mille. Asennusten visuaalinen suunnittelu, testaus ja kommunikointi 4D-mallin 

avulla vähentävät epävarmuutta ja virheitä varsinaisessa asennuksessa ja antavat 

osapuolille kuvan kuinka asennus on tarkoitus suorittaa ajallisesti. (Knuutila 2012, 

25-26) Simulointia voidaan hyödyntää asennussuunnitelman läpikäynnissä raken-

nesuunnittelijan ja runkotyöryhmän kanssa, tiedonvaihdossa osatoimittajan kanssa 

tai viestinnässä muille sidosryhmille. Tietomalli tarjoaa työkalun, jolla voidaan 

hallita sidosryhmien välisiä informaatiovirtoja. Tiedonkulkua toimitusketjussa on 
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testattu rakennustyömaan ja elementtitehtaan välisessä viestinnässä elementtien 

toimitusajankohdista ja toimitusaikatiedon hyödyntämistä edelleen elementtiteh-

taan tuotannonohjausjärjestelmässä, joka edelleen tuottaa statustietoa elementti-

valmistuksen tilanteesta työmaalle. Kyseinen tietomallin käyttötapaus on mahdol-

lista toteuttaa, mutta harvoilta toimijoilta rakennusteollisuuden materiaalien tilaus-

toimitusketjussa löytyy kuitenkaan vielä tarvittavaa osaamista ja resursseja tämän 

tyyppiseen toimintaan.  

Tietomallia voidaan hyödyntää myös havainnoitaessa rungon tuotantotekniikkaan 

liittyviä seikkoja. Tietomallista voidaan korostaa esimerkiksi painavimpien ele-

menttien sijainteja. Tällöin on käytännöllistä tarkastella mallista tuotetusta määrä-

listasta elementtien painot ja hakea haluttujen elementtien sijainti mallista. Koros-

tamalla halutun painoiset elementit, voidaan sijaintitietoa hyödyntää tarvittavan 

nostokapasiteetin määrittelyssä ja sijoituksessa. Tietomalli on hyvä apu suunnitel-

taessa ja havainnoitaessa paikalla valettavien rakenteiden ja elementtien tuentaa, 

työvaiheessa tarvittavia telineitä, putoamissuojausta, sääsuojausta sekä paikallava-

lurakenteiden muottitekniikkaa. Runkomallia kannattaa tarkastella myös logistii-

kan näkökulmasta – suunnitella tarvittava nostokalusto ja sen sijoitus, pysty- ja 

vaakasiirrot, tavaran vastaanotto ja varastointi työmaalla. Tuotannonsuunnittelu 

tehdään aiemmin kuvatussa tuotantomallissa. Se tehdään sovelluksella, joka mah-

dollistaa 3D piirtämisen ja erilaisten työmaan kalustoa kuvaavien objektien käy-

tön. 

Valmiiksi tehtyjen ryhmittelyjen kautta mallista voidaan helposti havainnoida 

rungon erityyppiset rakennusosat, esimerkiksi paikalla valettavat runkorakenteet 

ja elementtirunkoa täydentävät paikallavalukaistat. Ryhmittelyä voidaan hyödyn-

tää myös runkokaupan hankinnan lähtötietojen laadinnassa. Tietomallista voidaan 

tulostaa määrälistat elementeistä ja valuosista lohkoittain ja osakohteittain lähtö-

tiedoiksi rungonosien hankintaan ja työkaupan tekoon. Hankinnan lähtötietoai-

neistoon voidaan liittää myös kuvakaappauksia runkomallista havainnollisuuden 

ja hinnoittelussa huomioitavien seikkojen havainnoinnin parantamiseksi.  
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Yleisaikataulun aikataulutehtävien teko tietomallista tuotettavan määrätie-

don avulla 

Kun suunnittelu tehdään mallintaen, voidaan malleista tuottaa jo suunnittelun var-

haisessa vaiheessa tietoa suunnitelman mukaisista, kohdekohtaisista rakennusosi-

en määristä. Tällä määrätiedolla voidaan haluttaessa tarkentaa tilapohjaisen kus-

tannuslaskelman määrätietoihin perustuvien aikataulutehtävien määrätietoja suun-

nittelun edetessä ja reagoida mahdollisiin poikkeamiin hyvissä ajoin jo ennen ra-

kennusvaihetta ja edelleen suunnittelun edetessä rakentamisen aikana. Mallien 

päivittyessä voidaan muuttuneet määrät päivittää siirtotiedostona aikatauluohjel-

maan, tehdä tarvittavat korjaukset tehtävien mitoitukseen ja suunnitella korjaavat 

toimenpiteet, joilla tuotannoneteneminen suunnitellun mukaisesti turvataan.  

Määrätietojen lukeminen mallista tehdään automatisoidusti mallista soveltuvan 

ohjelman avulla VDC-tiimin toimesta. Tutkimuksen kohdeyrityksessä määrien 

tietomallista lukemiseen liittyvät toimenpiteet tehdään yrityksen VDC-tiimissä. 

Määrien luku tietomallista vaatii sellaista erikoisasiantuntemusta, mitä ei voida 

edellyttää tuotanto-organisaatiolta. Erikoisasiantuntemusta tarvitaan suunnittelun 

mallinnuskäytännöistä, mallinnuksessa käytetyistä komponenteista, eri mallinnus-

ohjelmien kyvystä tuottaa ifc:tä, määrätiedon lukuun käytettävien ohjelmien ky-

vystä lukea ifc:tä, mallien tarkastuksesta sekä kykyä muodostaa määrien luennas-

sa käytettäviä säännöstöjä. Määrien lukuun liittyvän asiantuntemuksen lisäksi tar-

vitaan myös osaamista muuttaa luettu tieto sellaiseen muotoon, jota voidaan hyö-

dyntää yrityksen käyttämissä tuotannonohjausjärjestelmissä.  

Ennen määrätietojen lukemista, tarkastetaan mallit ja varmistetaan tietosisällön 

oikeellisuus aikataulumäärien näkökulmasta. Tietomalleista tuotetaan määrälista-

ukset, jotka luetaan Excel-taulukkoon ja muotoillaan aikatauluohjelmaan sisään 

luettavaksi siirtotiedostoksi. Työmaaorganisaatio työstää varsinaisen aikataulun 

lukemalla siirtotiedoston aikatauluohjelmaan ja jatkaa aikataulun työstämistä yri-

tyksessä sovitun toimintatavan mukaisesti (kuvio 68). 
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Kuvio 68. Tietomallista tuotetun määrätiedon vienti aikataulun laadinnan lähtö-

tiedoksi. 

6.5 Uuden toimintatavan edellytykset ja käyttöönotto 

Tällä hetkellä rakennusalalta puuttuvat yhteiset toimintatavat tietomallinnukseen 

liittyen, mikä on johtanut siihen, että mallinnuksen toimintatavoista sovitaan pro-

jektikohtaisesti. Toimintatavoissa on runsaasti vaihtelua, eikä mallinnuksen palve-

lun tarjonnan tai hankinnan lähtökohtana välttämättä ole tunnistetut asiakastar-

peet. Usein tietomallintamisessa myydään sisältöä, joka ei välttämättä tuota tilaa-

jalle tai tietomallin jatkokäyttäjälle lisäarvoa. Usein mielletään, että tietomallinnus 

edellyttää tarkkaa detaljiikan mallintamista, jolloin tietoa yritetään sisällyttää mal-

leihin liikaakin, mikä aiheuttaa ongelmia tiedon ylläpitoon. Käytäntöjen yhtenäis-

tämiseksi luotu YTV2012 määrittelee vaatimukset yleisellä tasolla, mutta niiden 

sisältöä voidaan tulkita riippuen siitä, kenen osapuolen kannalta asiaa katsotaan.  

Täyden hyödyn saamiseksi tietomalleista tarvitaan rakennusalan toimijoiden kes-

ken vielä erittäin paljon sopimista yhteisistä toimintatavoista sekä työtapojen va-

kioimista. 

YTV2012 yleistasoisia ohjeita on syytä täsmentää yritys- ja projektikohtaisilla 

määrittelyillä, joiden tavoitteena on varmistaa tietomallien hyödynnettävyys mää-

riteltyihin käyttötarkoituksiin. Näiden yritys- ja projektikohtaisten määrittelyjen 

synnyttämiseksi yrityksen on tarkasteltava nykyisiä prosessejaan ja pohtia kuinka 

tietomalleilla voidaan tukea ja tehostaa nykyisen prosessin toimivuutta. Tietomal-
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lien käyttöönoton varmistaminen organisaation kaikilla tasoilla vaatii nykyisiin 

prosesseihin liittyvien menettelyiden ja ohjeiden uudistamista siten, että niissä 

huomioidaan tietomallien hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa. Tietomallien 

tehokas käyttöönotto tullee todennäköisesti johtamaan joiltain osin muutoksiin 

myös prosesseissa.   

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan uuden tietomalleja hyödyntävän toimintata-

van edellytyksiä nimenomaan rakennusvaiheen tietomallien hyödyntämisen näkö-

kulmasta. 

6.5.1 Johdon tuki 

Uuden, tietomalleja hyödyntävän toimintatavan perusedellytyksenä on yrityksen 

johdon sitoutuminen tämän uuden toimintatavan kehittämiseen ja käyttöönottoon. 

Johto määrittelee yrityksen strategian, jossa kuvataan yrityksen tavoitteet ja toi-

minta, joilla tavoitteisiin päästään. Jotta strategiaa voidaan toteuttaa, tulee siitä 

johtaa konkreettiset tavoitteet ja keinot strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Puhakka & al. 2011) Strategian mukaiset konkreettiset taloudelliset ja toiminnal-

liset tavoitteet siirtyvät portaittain liiketoimintayksiköiltä yksittäisten projektien ja 

organisaation jäsenten taloudellisiksi ja toiminnallisiksi tavoitteiksi.  

Yrityksen toimintatavat ovat aineetonta pääomaa, josta saadaan hyötyä, jos sitä 

onnistutaan hyödyntämään. Aineettoman pääoman hyödyntäminen tapahtuu hyö-

dyntämällä tietoteknisiä ratkaisuja, nostamalla tuotteiden jalostusastetta sekä vä-

hentämällä päällekkäistä työtä tehokkaan tiedonkulun avulla. (Lönnqvist & al. 

2005, 110-119) Jotta tietomallien käytöstä saadaan liiketoiminnallista etua, tulee 

tietomallien käyttöön liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet määrittää organisaation 

kaikilla tasoilla. Jotta strategia toteutuu, tulee organisaation jokaisella tasolla olla 

myös strategian mukaista osaamista. Koska tavoitteiden asettaminen tapahtuu 

organisaatiossa ylhäältä-alas periaatteella, täytyy myös jokaisen tavoitteita asetta-

van tason ymmärtää, kuinka tietomallin avulla voidaan tukea asetettujen liiketoi-

minnallisten tavoitteiden saavuttamista.  

Tietomallia voidaan hyvällä syyllä pitää tietoteknisenä ratkaisuna, jolla paranne-

taan tiedonkulkua. Rakennusten tietomallit eivät kuitenkaan ole yksittäisen yrityk-
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sen innovaatio, sillä tietomallit ovat myös muiden käytettävissä, kun taas yrityk-

sen kehittämä tapa, jolla malleja hyödynnetään, voi olla innovaatio ja tuottaa yri-

tykselle etua kilpailijoihin nähden. Uuden toimintatavan kehittäminen vaatii sekä 

idean tai ajatuksen hyödyllisestä käyttötapauksesta että kykyä kehittää toiminta-

malli sen suorittamiseksi. Uuden toimintatavan kehittäminen voi olla suuren pon-

nistuksen takana, mutta se on helposti kopioitavissa ja käyttöönotettavissa. Koska 

tietomalleilla tuetaan informaation vaihtoa verkostoituneessa toimintaympäristös-

sä, leviävät uudet, hyviksi koetut, toimintatavat nopeasti verkoston sisällä ja edel-

leen verkoston solmupisteiden kautta sivuaviin verkostoihin. Tämän vuoksi kehi-

tetyt, uudet toimintatavat eivät muodosta kestävää kilpailuetua yritykselle kilpaili-

joihin nähden. Kestävän kilpailuedun tuottaminen tietomallien avulla edellyttää, 

että yritys kykenee jatkuvasti tehostamaan olemassa olevia prosessejaan ja kehit-

tämään uusia, asiakasarvoa kasvattavia toimintatapoja.   

6.5.2 Mallinnuksen tavoitteiden määrittely ja suunnittelusopimukset 

Edellytyksenä tietomallien hyödynnettävyydelle tuotannonsuunnittelu- ja raken-

nusvaiheessa on, että ne laadittu siten, että malleja voidaan tarkastella 3D-

näkymässä ja että niiden tietosisältöä voidaan lukea automatisoidusti ulos tieto-

mallista ja hyödyntää yrityksen tuotannonohjausjärjestelmissä. Tämä edellyttää, 

että tietomallien geometria on laadittu oikein ja tietosisältö on muodostettu jatko-

käyttäjän tarpeet huomioiden, parhaimmassa tapauksessa rakentavan yrityksen 

itsensä määrittelemällä tavalla.  

Tietomallien hyödyntäminen tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheessa tulee 

huomioida jo suunnittelua tilatessa. Mallintamiseen ja tietomallien käyttöön liitty-

vät yksilöidyt vaatimukset tulee esittää jo suunnittelun tarjouspyynnöissä, joista 

ne siirretään edelleen suunnittelusopimusten sisällöksi. Tällä varmistetaan yhteis-

ymmärrys suunnittelusopimuksen sisällöstä, tietomallien käyttötarkoituksesta ja 

tietosisällön synnyttämisestä. Hankkeen mallinnukselle ja tietomallien hyödyntä-

miselle asetut tavoitteet sekä mahdolliset vaateet mallin tietosisällön tarkentami-

sesta prosessin edetessä tulee viedä myös rakentamiseen liittyvien urakka- ja ali-

urakka-asiakirjojen sisällöksi.  
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Kun tietomallista luetaan tietoa ulos, luetaan käytännössä tietokantaa – rivejä ja 

sarakkeita – joissa haluttu tieto sijaitsee. Rivien ja sarakkeiden sisältämät arvot 

muodostuvat suunnittelijan objektien eli rakennusosien tietokenttiin antamien tie-

tojen kautta. Tämän vuoksi on tärkeää, että tarvittavat tai halutut objektien tiedot 

annetaan oikeisiin tietokenttiin sovitun systematiikan mukaisesti. Jotta tähän ta-

voitteeseen päästään, tulee suunnittelun tilaajan ja suunnittelijan sopia monista 

asioista jo ennen suunnittelusopimuksen laatimista. Sovittaviin asioihin kuuluvat 

niin mallien geometrian tarkkuustasoon sekä tietosisältöön ja sen muodostamiseen 

liittyvät asiat kuin juridiset tietomallien omistajuuteen ja käyttöön liittyvät asiat.  

Tietomallinnuksen onnistumisen edellytyksenä on, että mallien hyödyntämisen 

painopistealueet ja tavoitteet on määritelty hankekohtaisesti. Jotta asetettuihin 

ylätason tavoitteisiin päästään, tulee tilaajaorganisaation jo hankkeen käynnistyes-

sä pystyä määrittelemään kuinka ja mihin toimintoihin malleja tullaan hyödyntä-

mään prosessin eri vaiheissa. Tämä vaatii tiedonkulkua tietomallien hyödyntämis-

tavoista ja tietosisältötarpeista hankkeen kehittävän ja toteuttavan organisaation 

jäsenten kesken. Tällöin tulee pystyä tunnistamaan ja viestimään ne konkreettiset 

tehtävät/käyttötapaukset, joissa tietomallia hyödynnetään koko hankkeen aikana ja 

joiden kautta voidaan asetetut liiketoiminnalliset ja toiminnalliset tavoitteet saa-

vuttaa (kuvio 69).  
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Kuvio 69. Projektikohtaisten vaatimusten vienti suunnittelusopimuksiin. 

 

Tiedon käyttäjän on pystyttävä määrittelemään malliin sisällytettävät tietotarpeet 

haluttuihin käyttötapauksiin liittyen ja muuttamaan nämä tarpeet edelleen suunnit-

telun vaatimusmäärittelyksi. Projektin kehittävän ja toteuttavan osapuolen on 

myös selvitettävä mitä näiden tavoitteiden toteuttaminen suunnittelulta edellyttää 

ja pohtia panos-tuotos-suhteen kautta millaista sisältöä ja mallinnustarkkuutta 

lopulta halutaan. Suunnittelun tilaajan on vietävä sovitut tietosisältömäärittelyt 

suunnittelun tarjouspyyntöjen ja edelleen suunnittelusopimusten sisällöksi. Suun-

nittelusopimuksissa on myös määriteltävä osapuolten roolitukset ja tehtävät tieto-

sisällön muodostamisessa ja ylläpidossa hankkeen elinkaaren aikana. Suunnittelu-

sopimuksissa on sovittava myös juridisista asioista mallien omistajuuteen ja elin-

kaaren aikaiseen käyttöön liittyen. Nämä projektikohtaiset vaatimukset tulee sisäl-

lyttää suunnittelusopimuksiin YTV2012:ta tehtävien viittausten lisäksi. 
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Kohdeyrityksen näkökulmasta tarkasteltuna tietomallien hyödyntämiseen liittyy 

sekä prosessien tukemiseen liittyviä tavoitteita että yksittäisten projektien koko-

naisuuden ja sen yksittäisten tehtävien suunnittelun ja valvonnan tukemiseen liit-

tyviä tavoitteita. Prosessien tukeminen tarkoittaa käytännössä päätöksenteon tu-

kemista määritellyissä prosessin päätöspisteissä (kuvio 70)   

 

Kuvio 70. NCC Rakennuksen Toimitilapartnering-liiketoimintaprosessi ja päätök-

sentekopisteet.   

 

Nämä päätöspisteet ovat prosessin vaiheita, joissa tarvitaan tilaajan päätösten te-

koa, jotta prosessi voi edetä seuraavaan vaiheeseen. Usein nämä päätökset toimi-

vat lähtötietoina prosessin seuraavalle vaiheelle. Jotta tietomalleja voidaan hyö-

dyntää näissä päätöksentekopisteissä, tulee pystyä määrittelemään niissä tehtävät 

päätökset ja päätösten perusteeksi tarvittavat tiedot. Nämä tiedot ovat samalla vaa-

teita mallin tietosisällölle kyseisissä prosessin vaiheissa. Nämä prosessin päätös-

pisteet ja niissä tarvittava mallin tietosisältö tulee viedä suunnittelusopimukseen 

suunnittelun välitavoitteiksi. Määrittämällä suunnittelun välitavoitteet ja laatimal-

la suunnittelun maksuerät välitavoitteet huomioiden, voidaan edistää suunnittelun 

etenemistä ja mallien tietosisällön muodostumista oikea-aikaisesti. 

Parhaat mahdollisuudet vaikuttaa tietomallien hyödynnettävyyteen tuotannon-

suunnittelu- ja rakennusvaiheessa on yritysten omaperusteisissa hankkeissa. Täl-

löin yrityksellä on mahdollisuus oma toimintansa kautta vaikuttaa tietomallien 

tietosisällön syntymiseen siten, että mallit ovat hyödynnettävissä kaikissa sen ar-

voketjun toiminnoissa. Tällöin mallien sisältämää tietoa on mahdollista hyödyntää 

yrityksen toiminnanohjauksessa. Hankkeissa, joissa toteuttava organisaatio tulee 

hankkeeseen mukaan vasta, kun suunnittelusopimukset ja niiden sisältö on laadit-

tu, ei toteuttavalla yrityksellä ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa mallien tieto-

sisällön syntymiseen. Nykytilanteessa yhteisten standardien ja toimintatapojen 
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puuttuessa tämä johtaa usein käytännössä erittäin rajalliseen mahdollisuuteen 

hyödyntää tietomalleja tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvaiheessa. 

6.5.3 Suunnittelutyö mallintaen 

Mallinnustyössä voidaan erottaa kaksi toisistaan ajatusmaailmaltaan poikkeavaa 

toimintatapaa – suunnittelutyö mallintaen ja jälkimallinnus. Suunnitteluvaiheen 

limittyessä rakennusvaiheen kanssa, heijastuvat suunnittelun toimintatavat tieto-

mallin tuottamisessa merkittävissä määrin tuotannonsuunnittelu- ja rakennusvai-

heeseen. 

Edellytys todelliselle tietomallien hyödyntämiselle tuotannonsuunnittelu ja raken-

tamisvaiheessa on, että tietomalli ja perinteinen paperimuodossa oleva 2D-

dokumentaatio vastaavat tietosisällöltään toisiaan koko tuotantovaiheen ajan. Tä-

mä edellyttää, että suunnittelutyö tehdään mallintaen ja 2D-paperidokumentaatio 

tuotetaan malleista, kuten YTV2012:kin ohjeistaa. Tässä toimintatavassa suunnit-

telija muodostaa rakennuksen 3D-kuvannon objekteista, joille annetaan sovittu 

tietosisältö parametrimuodossa. Suunnittelijan työn kannalta mallintaminen tuo 

mukanaan mahdollisuuden tehostaa myös omaa työtään hallinnoimalla objekteja 

sekä niihin tehtäviä muutoksia ja täydennyksiä suurina kokonaisuuksina listojen ja 

taulukoiden avulla. Esimerkiksi, kun suunnittelija haluaa työnsä edetessä tehdä 

korkeusmuutoksen tiettyyn ovityyppiin, hän hakee mallista kaikki kyseisen tyyp-

piset ovet hakutoiminnolla ja tekee haluamansa muutoksen kyseisen oviobjektin 

tietokenttään. Kaikkien valittujen oviobjektien tiedot päivittyvät yhdellä kertaa. 

Tämän jälkeen mallista tulostetaan kaikki dokumentit, jotka liittyvät kyseisiin 

oviin. Näin tietomalli ja oviin liittyvä paperidokumentaatio kulkevat käsi kädessä.  

Toimintatapa edellyttää, että suunnittelija mieltää rakennusosat piirustusmerkintö-

jen sijaan kappaleina ja objekteina, joille voidaan määritellä ominaisuuksia. Li-

säksi on ymmärrettävä rakennusosia kuvaavien kappaleiden ja objektien loogisen 

ja systemaattisen nimeämisen tarpeellisuus niiden mallista hakemisen ja luette-

loinnin mahdollistamiseksi. Tämä sama perusajatus, joka mahdollistaa suunnitteli-

jan työn helpottamisen, mahdollistaa myös määrätiedon luennan mallista sekä 
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suunnittelu- ja tuotantovaiheen aikana että esimerkiksi suunniteltaessa rakennuk-

sen elinkaarenaikana korjaus- tai kunnostustöitä.  

Joissakin tapauksissa mallintamista tehdään myös niin sanotusti jälkimallinnukse-

na. Jälkimallinnus tarkoittaa, että varsinainen suunnittelutyö ja työmaan tarvitse-

ma paperidokumentaatio tehdään perinteiseen tapaan 2D-suunnitteluna ja malli 

kootaan 3D-esityksen muotoon 2D-suunnittelun edetessä tai valmistuttua. Työjär-

jestys on siis käänteinen mallintaen suunnittelulle. Toimintamallina jälkimallinnus 

on kaikille osapuolille raskas ja aiheuttaa suunnittelijalle moninkertaisen työtaa-

kan. Myös virheriski 2D-ja 3D-suunnitelmien välillä kasvaa, sillä 2D-

suunnitelmien tulkinnan 3D-malliksi tekee usein käytännössä eri henkilö kuin 

varsinaisen 2D-suunnittelun. Suunnittelijan työtaakka kasvaa, koska mallia raken-

netaan ja tietosisältöä tuotetaan muiden osapuolten tarpeisiin, eikä suunnittelija 

voi juurikaan hyödyntää mallia oman työnsä tehostamiseen. Koska mallin raken-

taminen tehdään vasta 2D-suunnittelutyön jälkeen, eivät 3D-malli ja 2D-

suunnitelmat suunnittelun aikana vastaa juuri koskaan toisiaan ja työtapa johtaa 

epätyydyttävään tilanteeseen kaikkien osapuolten kannalta. Suunnittelija tekee 

ensin perinteisen suunnittelun, kokoaa sen jälkeen tehtyjen suunnitelmien perus-

teella 3D-esityksen ja tekee mahdolliset 3D-mallien tarkastelussa havaitut virhei-

den korjaukset sekä kaikkiin 2D-dokumentteihin että 3D-esitykseen. Suunnitte-

lunohjauksen ja tuotannon näkökulmasta 3D-esitys on aina myöhässä, 2D- ja 3D-

suunnitelmien sisältö on usein ristiriitainen eikä tietosisältö ole sillä tasolla, että 

sitä voitaisiin oikea-aikaisesti hyödyntää esimerkiksi määrätietojen tuottamiseen 

kustannuslaskennan tai tuotannon tarpeisiin.  

6.5.4 Suunnittelunohjauksen rooli 

Ennen suunnittelun aloittamista, tulee tilaajan käydä kunkin suunnittelualan suun-

nittelijoiden kanssa läpi asetut projektikohtaiset tavoitteet, mallinnuksen tarkkuus-

tapa, ohjeistus toimintatavoista, mallien käyttö hankkeessa sekä sopia tiedonsiir-

toon liittyvistä menettelytavoista, suunnittelun vaiheistuksesta ja aikataulusta. 

Suunnittelutyön käynnistyessä varmistetaan yhteinen ymmärrys mallinnusohjeis-

tuksen toimivuudesta ja tavoitteiden toteutumisesta esimerkiksi kohteesta tehtävän 

testimallin avulla.  
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Suunnitelmien tavoitteenmukaisuuden ja toteutettavuuden varmistamiseksi sekä 

niin sanotun ”as planned”-rakentamisen mahdollistamiseksi tulee tietomalleja 

hyödyntää suunnittelun ohjauksessa ja eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteen-

sovittamisessa koko hankkeen ajan. Suunnittelun tavoitteenmukaisuuden seuran-

taan sisältyvät esimerkiksi erilaisten rakennuksen tehokkuutta kuvaavien suhdelu-

kujen käyttö, lämpötila-, energia- ja valaistussimulaatioiden teko sekä rakennus- 

ja elinkaarikustannusten simulaatiot.  

Suunnittelunohjaukseen kuuluu mallien sopimuksenmukaisuuden varmistaminen 

ja niistä tuotettavien 2D-dokumenttien ja mallien tietosisällön vastaavuuden var-

mistaminen. Vaikkakin suunnitelmien yhteensovitusvastuu on pääsuunnittelijalla, 

tulee tilaajan oman suunnittelunohjauksen varmistaa, että malleissa eli suunnitel-

missa havaitut ristiriitaisuudet ja suunnitteluvirheet korjataan suunnittelun aikana, 

eikä havaittuja ongelmia siirretä ratkaistavaksi tuotantovaiheeseen.  

Suunnittelun edetessä pidettävien suunnitelmakatselmusten yhteydessä varmiste-

taan yhteisesti mallien avulla suunnitelmia tarkastellen, korjausten vienti mallei-

hin ja sovittujen työtapojen noudattaminen. Varmistamalla mallien geometrian 

oikeellisuus, rakennusosien selitteiden loogisuus ja tietosisällön sopimuksenmu-

kaisuus suunnittelun edetessä, varmistetaan myös, että mallit ovat hyödynnettävis-

sä sekä erilaisiin suunnitteluvaiheessa tehtäviin simulointeihin että tuotannon-

suunnittelu- ja rakennusvaiheen tehtäviin.  

Hankkeen toteuttavan organisaation tullessa mukaan hankkeeseen ja alkaessa 

valmistella rakennusprojektin tuotantosuunnitelmia, tulee myös tuotannon henki-

löt perehdyttää suunnittelusopimuksen sisältöön siltä osin, mitä mallien tarkkuu-

desta ja käyttötarkoituksesta on sovittu hankkeen alkaessa. Lisäksi on käytävä läpi 

myös mahdolliset tuotanto-organisaatiolle kuuluvat tietosisällön täydennystarpeet 

tarvittavien tietojen saamiseksi rakennusvaiheesta. Tällöin annetaan tuotanto-

organisaatiolle oikeaa tietoa ja realistinen kuva tietomallien hyödynnettävyydestä 

tuotannon eri tehtävissä kyseisessä kohteessa.  
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6.5.5 Tietomallien laadunvarmistus 

Tarkasteltaessa rakennustuotannon valmistelua ja rakentamista, toimivat mallista 

saatavat tiedot tuotannon suunnittelun ja rakentamisen lähtötietoina. Näiden tieto-

jen perusteella määritellään hankkeen ajallinen toteutus, tehdään tekniseen toteu-

tukseen ja turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja sekä taloudellisia sitoumuksia tava-

rantoimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa. Tietomallin asema tiedon lähteenä 

tulee siis olemaan keskeisessä asemassa, mikä asettaa merkittävän vaatimuksen 

tietomallin sisältämän tiedon laadulle.  

Mallintavien osapuolten hyvin vaihtelevasta osaamistasosta ja vakiintumattomista 

käytännöistä johtuen, tulee myös mallin tietosisältöä hyödyntävän tilaajan pystyä 

tarkastamaan tiedon laatu sovittuihin käyttötarkoituksiinsa liittyen. Se voidaan 

tehdä ohjelmallisesti erilaisten säännöstöjen avulla tai visuaalisesti vertaamalla 

näkyviä asioita omaan käsitykseen oikeasta. Suunnittelun edetessä on tarkistetta-

va, että mallien toteutus ja tietosisältö vastaavat jatkuvasti projektikohtaisesti so-

vittua menettelytapaa. Mallinnuksen edetessä pitkälle ilman tietosisällön sopi-

muksenmukaisuuden valvontaa, voi malliin kertyä niin paljon virheitä, että niiden 

korjaaminen jälkikäteen muodostuu käytännössä mahdottomaksi ja mallin hyö-

dynnettävyys tietosisällön suhteen menetetään. Puuttumalla ajoissa havaittuihin 

epäjohdonmukaisuuksiin mallien tietosisällön muodostamisessa, varmistaa tilaaja 

suunnittelutyön sopimuksen mukaisen etenemisen ja oman mahdollisuutensa mal-

lien hyödyntämiseen. 

Kun halutaan hyödyntää tietomallien tietosisältöä, ei enää riitä, että suunnittelutyö 

tehdään siten, että mallin 3D näkymä näyttää oikealta. Ryhdyttäessä lukemaan 

tietomallin tietokantaa tulevat suunnittelutyökalujen käytön epäsystemaattisuudet 

näkyviksi. Tämä pakottaa jokaista osapuolta vakioimaan omia työtapojaan ja toi-

saalta myös sopimaan mallintamiseen ja mallien käyttöön liittyvistä työtavoista jo 

yhteistyön alkaessa ja täsmentämään tarpeita hankkeen edetessä. Koska mahdolli-

sia virhelähteitä on runsaasti, nousee mallien käytettävyydessä ja hyödynnettä-

vyydessä keskeiseksi sekä tiedon tuottajan että tiedon käyttäjän osuus tiedon laa-

dunvarmistuksessa. 
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Mallien tietosisällön tarkastuksen näkökulmana kohdeyrityksessä tällä hetkellä on 

oikean määrätiedon tuottaminen malleista tuotannonsuunnittelun tarpeisiin. Malli-

en tarkastuksessa tämä tarkoittaa niiden tarkastelua silmämääräisesti ja tarkastus-

säännöstöjen avulla. Tavoitteena on löytää ja tunnistaa malleista virheet, jotka 

vaikuttavat määrätiedon oikeellisuuteen. Kappaleiden näkyminen oikeissa sijain-

neissa mallin 3D-näkymästä tarkasteltuna ei takaa, että kappaleet myös tulostuvat 

kyseisiin sijainteihin mallista luettaviin määrälistauksiin. Käytännön työssä ha-

vaittuja tyypillisiä virheitä määrätiedon tuottamiseen liittyen ovat esimerkiksi ra-

kennusosien yksilöivän tiedon puuttuminen tai sijoittuminen eri tietokenttään kuin 

on sovittu, rakennusosien sijoittuminen väärään kerrokseen, rakennusosien mal-

lintaminen väärällä työkalulla sekä kaksoiskappaleet ja rakennusosien osittaiset 

päällekkäisyydet. Jokainen näistä virhetapauksista jo yksin tuottaa tuotannonohja-

uksen kannalta virheellisen määrätiedon ja voi johtaa tiedon käyttökelvottomuu-

teen.  

6.5.6 Käytettävät ohjelmat ja mallien käyttötapausten perehdyttäminen 

Käytettävät ohjelmat ja koulutus 

Tietomallien tarkasteluun voidaan käyttää hyvin erityyppisiä ohjelmia riippuen 

siitä, mitä malleilla halutaan tehdä. Suunnittelijoiden käyttämät mallinnusohjelmat 

vaativat varsin syvällistä osaamista ja lisäksi jokaisella suunnittelualalla on omat, 

kunkin suunnittelualan tarpeet huomioivat, ohjelmansa. Mallinnusohjelmilla mal-

lien tietosisältöä on mahdollista muuttaa, mikä muodostaa huomioonotettavan 

riskitekijän asiantuntemattoman tai ymmärtämättömän käyttäjän käsissä. 

Yrityksen valinnat keskitetyn ja hajautetun asiantuntijuuden välillä vaikuttavat 

siihen, minkä tyyppisiä ohjelmia henkilöstön käyttöön valitaan ja kuinka paljon 

ohjelmalisenssejä tarvitaan. Ohjelmat, joilla mallien tietosisältöä voidaan muokata 

tai luoda uutta, vaativat pääsääntöisesti maksullisen lisenssin. Investoidessaan 

näihin ohjelmiin, yrityksen kannattaa pohtia niiden tuottamaa lisäarvoa yritysnä-

kökulmasta – kuinka niillä tuotetaan lisäarvoa liiketoiminnalle - mitä tietoa ja mi-

hin tarpeisiin tietoa on tarkoitus tuottaa ja mikä on eri järjestelmien tiedontuotto-

kyky ja yhteensopivuus olemassa olevan tuotannonohjausjärjestelmän kanssa.  



148 
 

Hankittaessa uutta teknologiaa tarvitaan myös panostusta sen jalkautukseen – 

henkilöstön koulutukseen ja motivointiin sen käyttöönotossa sekä käytön aikai-

seen tukeen. Ohjelmien valinnassa on tärkeää tunnistaa, mitä niillä halutaan tehdä 

ja kenen tai missä roolissa työskentelevän niillä on tarkoitus tehdä. Ohjelman tu-

lee olla sopiva käyttötarkoitukseen ja sen käyttöliittymän sopia käyttäjän tarpei-

siin ja käyttöolosuhteisiin. Mitä suuremmalle käyttäjäryhmälle tietomallien hyö-

dyntämiseen käytettävä ohjelma halutaan jalkauttaa, sitä enemmän ohjelmien va-

linnassa tulee kiinnittää huomiota niiden helppokäyttöisyyteen. Helppokäyttöi-

syydellä tuetaan teknologian – mallien ja ohjelmien- käyttöönottoa tuotantovai-

heen eri rooleissa ja tehtävissä.  

Tuotanto-organisaation perehdyttäminen mallien hyödyntämiseen 

Ennen tuotantovaiheen alkamista on tuotanto-organisaatio perehdytettävä tieto-

mallien hyödynnettävyyteen kyseisessä kohteessa. Keskeisin mallien hyödyntämi-

seen vaikuttava tekijä on sovittu mallinnuksen tarkkuustaso – mitkä suunnittelu-

alat on mallinnettu ja onko mallit tarkoitettu vain visuaaliseen tarkasteluun, onko 

niitä sovittu käytettäväksi tietosisällön lukuun ja kuinka tarkasti detaljikka on mal-

linnettu. Tällä hetkellä, kun mallien hyödyntäminen rakennusvaiheessa ei ole vie-

lä ollut systemaattista toimintaa, on syytä kertoa ja esitellä tuotanto-

organisaatiolle käyttötapaukset, joissa kyseisessä kohteessa olemassa olevia tie-

tomalleja voidaan hyödyntää. Tuotanto-organisaation perehdytys on tärkeää, jotta 

mallien hyödyntäminen saadaan ohjatuksi niihin käyttötapauksiin, jotka on helppo 

suorittaa ja joihin panostamalla mallien hyödyntämisestä saadaan nopeasti käy-

tännön hyötyä. Näin odotukset saadaan realistiselle tasolle. On tärkeää antaa mal-

lien hyödynnettävyydestä realistinen kuva, ettei synny vääriä odotuksia mallien 

hyödynnettävyydestä. Mallien käyttöönottoa tuotannonsuunnittelu- ja rakennus-

vaiheessa olisi mahdollista edistää määrittelemällä projektille tulostavoitteet mal-

lien käyttöön liittyen. 

Edellytykset ohjelmille valituissa käyttötapauksissa 

Kaikkien valittujen käyttötapausten suorittamisen edellytyksenä on, että käytettä-

vissä on mallien visuaaliseen tarkasteluun tarkoitettu katseluohjelma. Katseluoh-



149 
 

jelmalla malleja voidaan tarkastella suunnittelualoittain tai niiden haluttuna yhdis-

telmänä. Katseluohjelmat ovat helppokäyttöisiä sovelluksia, joilla tietomallia ja 

sen sisältämää tietoa voidaan tarkastella. Mallin visuaalinen tarkastelu tapahtuu 

pyörittämällä mallin 3D-näkymää kuvaruudulla, tekemällä leikkauksia ja tarkaste-

lemalla halutusta näkökulmasta rakennuksen ulkoasua tai sisätiloja. Katseluoh-

jelmilla mallin sisältämiä rakennusosia voidaan piilottaa tai asettaa läpinäkyviksi 

ja niiden sisältämää tietoa voidaan tarkastella rakennusosittain/objekteittain ilman, 

että mallin tarkastelijalla on mahdollisuus epähuomiossa muuttaa mallia. Yleensä 

ohjelmilla pystytään tarkastelemaan myös kappaleiden mittatietoja ja tietosisältöä 

sekä tekemään huomiomerkintöjä. Mallien katselua varten on markkinoilla tarjol-

la useita ilmaisia versioita, joita voi ladata internetistä ohjelmatoimittajien verk-

kosivuilta. Ohjelmien väliset suurimmat erot liittyvät lähinnä yhdistelmämallin 

kokoamiseen ja luettaviin tiedostomuotoihin.  

Yhdistelmämallin kokoamisen edellytyksenä on, että eri suunnittelualojen mal-

leista on olemassa soveltuviin tiedostomuotoihin tallennetut mallit. Katseluohjel-

mia on ladattavissa ohjelmatoimittajien verkkosivuilta ja yleensä ne ovat ilmaisia. 

Katseluohjelmalla tietomallia voidaan tarkastella eri puolilta, tehdä leikkauksia ja 

mittauksia sekä muistiinpanoja kuvakaappausten avulla. Lisäksi tarvitaan mallit 

suunnittelualoittain tai niistä laadittu yhdistelmämalli. Kaikilla katseluohjelmilla 

ei ole mahdollista koota yhdistelmämallia, vaan sen kokoaminen joudutaan teke-

mään ohjelman lisenssillisellä versiolla. Tietomallien hyödyntäminen työmaan eri 

palavereissa parantamassa tiedonkulkua on mahdollista pelkän katseluohjelman 

avulla ja on suoritettavissa kenen tahansa toimesta.   

Visuaalisuuden hyödyntämisen edellytyksenä on, että mallien geometria on kun-

nossa. Visuaalisessa tarkastelussa tietosisällön oikeellisuus ei ole ehdoton sillä 

edellytyksellä, että tietomalleja hyödyntävät henkilöt ovat tietoisia tästä rajoittees-

ta, eivätkä pyri tarkastelemaan rakennusosia kuvaavien objektien tietokenttiä. 

Geometrisesti oikein olevat mallit yhdessä mallista tuotetun, kappaleiden painot 

sisältävän rungon määrätietolistauksen kanssa mahdollistavat rungon toteutusjär-

jestyksen tutkimisen ja suunnittelun. 4D-suunnittelua ja simulointia voidaan yk-
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sinkertaisimmillaan tehdä katseluohjelmalla, joka mahdollistaa kappaleiden värien 

muuttamisen ja käyttämisen koodauksena esimerkiksi asennusajankohdalle.  

Ohjelmistotalot ovat ryhtyneet kehittämään erityisiä ohjelmamoduuleja myös 

työmaan tuotannonsuunnittelua varten. Näissä työmaakäyttöön tarkoitetuissa oh-

jelmissa käyttäjälle on annettu rakennusosien lisätietokenttien kautta rajoitettu 

mahdollisuus muokata suunnittelijan luoman tietomallin sisältöä syöttämällä lisä-

kenttiin esimerkiksi aikataulutietoa. Tyypillisesti näillä ohjelmilla tuetaan mahdol-

lisuutta suunnitella ja testata rakennusosien asennusjärjestyksiä sekä havainnollis-

taa resurssipohjaisesti laadittuja työmaanaikatauluja.  

Logistiikkaan vaikuttavia asioita voidaan rakennuksen osalta havainnoida edellä 

mainittujen yhdistelmämallien ja katseluohjelmien avulla. Logististen järjestelyi-

den suunnittelemiseksi ja kuvaamiseksi tarvitaan aluesuunnitelman / tuotantomal-

lin laadintaa varten ohjelma, jolla on mahdollista tehdä 3D-piirtämistä. Suunni-

telman lähtötietona voidaan käyttää toteutettavan kohteen asemapiirustusta, jonka 

päälle on helppo lähteä suunnittelemaan työmaa-alueen toimintoja. Myös tieto-

mallin tai sen osan 3D-näkymää voidaan hyödyntää lähtötietona suunnitelman 

laadinnassa. Suunnittelu tapahtuu joko piirtämällä ohjelman sisältämillä piirtotyö-

kaluilla tai käyttämällä valmiiksi luotuja työmaan koneita, laitteita ja varusteita 

kuvaavia objekteja. Tuotannonsuunnittelua helpottavat dynaamiset objektit, joita 

voidaan muokata joko käsittelemällä niitä 3D-näkymässä tai syöttämällä objektin 

tietokenttään niiden ominaisuudet numeerisina arvoina. Dynaamiset objektit mah-

dollistavat myös työmaan kalustokustannusten suunnittelun ja havainnollistami-

sen.  

Tietomallin hyödyntäminen yleisaikataulun laadinnassa perustuu tietomallista 

luettavaan määrätietoon. Mallin sisältämää tietoa jatkojalostetaan luokittelemalla 

mallin sisältämät rakennusosat ohjelmatoimittajan laatimien valmiiden ryhmitte-

lyiden tai yrityskohtaisesti luotujen ryhmittelyiden mukaisiin ryhmiin. Tiedon 

jatkojalostus jatkuu viemällä malliin rakennusosille tuotanto-organisaation antama 

tieto kohteen lohko- ja osakohdejaosta, minkä jälkeen rakennusosien määrä-, ni-

mike- ja lohkotiedot luetaan mallista taulukkolaskentaohjelmaan, siten, että lue-

tuilla määrillä on myös tieto mihin lohkoon ja osakohteeseen ne kuuluvat. Tau-
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lukkolaskentaohjelmassa mallista luetut tiedot voidaan muokata siirtotiedostoksi, 

joka luetaan aikatauluohjelmaan aikataulun luomisen lähtötiedoksi. 

Määrätiedon käyttäjän kannalta on tärkeää, että ulkopuolisen toimittajan tuottami-

en määrälistausten tiedot ovat tarkasteltavissa myös visuaalisesti. Määrien tarkas-

telu esimerkiksi mallin 3D-näkymässä katseluohjelmalla antaa käyttäjälle mahdol-

lisuuden havainnoida mistä jokin määrä muodostuu, Se antaa määrätiedon käyttä-

jälle mahdollisuuden varmistua tiedon oikeellisuudesta ja sopivuudesta haluttuun 

käyttötarkoitukseen. Mahdollisuus varmistua määrätiedon muodostumisesta ja 

oikeellisuudesta on perus edellytys automaattisesti tuotetun määrätiedon hyödyn-

tämiselle. 

Tällä hetkellä tuotannonsuunnitteluun rakennusvaiheessa käytettävistä tietomalli-

en käsittelyyn tarkoitetuista ohjelmista mainittakoot: Solibri Viewer ja Solibri 

Model Checker, Tekla CM, Tekla BIMsight, NavisWorks-tuoteperhe, Vico-

tuoteperhe, Trimble Sketchup sekä TCM-tuoteperhe: TCM Tuotanto, TCM Plan-

ner ja EasyBIM. Lisäksi käytetään ifc-tiedostojen muokkaukseen ja Excel tiedon-

siirtoihin tarkoitettua Simplebim -ohjelmaa. 

6.5.7 Mallien hyödyntämisen tuki 

Tietomallien hyödyntäminen yrityksen eri toiminnoissa edellyttää yritykseltä eri-

koisasiantuntijaa tai -asiantuntijaryhmää, joka luo ja jalkauttaa mallien käyttöön 

liittyvät toimintatavat. Tämän ryhmän tehtävänä on määritellä infrastruktuuri, joka 

mahdollistaa mallien hyödyntämisen – sen tulee pystyä antamaan ja auttaa hank-

kimaan tietoa työmaan tarvitsemista tietoliikenneyhteyksistä, tietomallien hyö-

dyntämisen mahdollistavista laite- ja ohjelmahankinnoista, joita mallien hyödyn-

täminen edellyttää. Sen tulee myös luoda toimintatavat, jotka helpottavat tuotanto-

organisaation mallien hyödyntämistä. Toimintatapojen jalkautus sisältää tietomal-

lien hyödyntämiseen liittyvien ohjeiden laatimisen, organisaation osaamisen ke-

hittämisen, toimintaohjeiden laadinnan, ohjelmien koulutuksen ja mallien hyödyn-

tämiseen perehdyttämisen. Jalkautukseen liittyviä toimintoja on mahdollista myös 

ulkoistaa, kunhan ensin on luotu halutut toimintamallit. 
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Tuotanto-organisaatioiden tulisi ottaa myös itse vastuuta tietomallien ja niiden 

käyttöön liittyvien ohjelmien oppimisesta nimeämällä henkilö, joka antaa tarvitta-

essa vertaistukea oman organisaation jäsenille mallin ja ohjelmien käytössä. Uusi-

en ohjelmien käyttöönotossa on tärkeää, että lähellä on henkilö, joka pystyy vas-

taamaan kysymyksiin ja auttamaan nopeasti pienissä ongelmissa ja tunnistamaan 

mistä lisäapua on tarvittaessa saatavissa. Tällaisella henkilöllä on myös merkittävä 

rooli palauteinformaation välittäjänä asiantuntijaryhmään päin. Häneltä saadaan 

tietoa käytännön ongelmista, koulutustarpeista sekä syntyneistä uusista ideoista 

mallien hyödyntämiseen liittyen.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

7.1 Tutkimuksen tulokset ja vastaus tutkimuskysymykseen 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä edellytyksillä tietomallien 

tehokas hyödyntäminen rakennusvaiheessa on mahdollista. Tutkimuksen en-

simmäisellä alakysymyksellä pyrittiin kartoittamaan, mitä vaatimuksia malleille 

ja toiminnalle on, että tietomallia voidaan hyödyntää rakennusvaiheessa. 

Lähtökohtana tietomallien hyödyntämiselle rakentamisen tuotantovaiheessa 

YTV2012 mukaan on mallien oikeellisuus – mallien tulee olla tehty teknisesti 

oikein, tarkastettu suunnittelijan toimesta ja suunnittelualojen välinen yhteensovi-

tus tulee olla tehty. Tietomallien ja muiden suunnitteluasiakirjojen on myös oltava 

yhteneviä toistensa kanssa. Tietomallinnus on huomioitava jo suunnittelun tar-

jouspyynnöissä ja vietävä edelleen suunnittelusopimuksiin. Tutkimuksessa ilmen-

neet rakennusvaiheen vaateet tietomalleille ovat täysin yhteneväiset YTV2012 

vaatimusten kanssa, joten niitä voidaan hyvällä syyllä pitää mallien hyödyntämi-

sen perusedellytyksenä. Tietomallien hyödynnettävyyteen liittyvät kehitystarpeet 

näyttäisivät tutkimuksessa saatujen kommenttien perusteella kohdistuvan pääosin 

suunnitteluprosessiin ja erityisesti tilaajan rooliin suunnitteluprosessin hallinnassa. 

Suunnittelunohjauksen tukeminen uuden toimintatavan jalkautuksessa on tärkeää, 

sillä toimintatapa on uusi myös suunnittelunohjausta tekeville henkilöille. Suun-

nittelunohjausta pystytään tukemaan laatimalla yrityskohtaiset, tietomallinnuksen 

huomioivat prosessikuvaukset, ohjeet ja menettelyt sekä asiakirjamallit suunnitte-

luntarjouspyyntöihin ja sopimuksiin.  Koska suunnitteluprosessiin osallistuu usei-

ta osapuolia, tulisi prosessikuvaukset pyrkiä laatimaan siten, että niissä huomioi-

daan myös liittymäkohdat sidosryhmien prosesseihin ja pyrkiä tunnistamaan myös 

sidosryhmien tarpeet prosessin eri vaiheissa. 

Perusedellytys mallien hyödyntämiselle oikean sisältöisten mallien lisäksi ovat 

toimivat tiedonjakelukanavat – tietoliikenneyhteydet, projektipankit, ohjelmistot, 

koneet ja laitteet. Teknologian toimivuus työmaalla on perusedellytys tietomallien 

hyödyntämiselle rakennusvaiheessa - jos teknologia ei toimi, jäävät hyvätasoiset-

kin mallit hyödyntämättä. Työmaiden käyttöön tarkoitetut ohjelmat on oltava 

määritelty ja niiden käyttöön tarvittava koulutus ja käytön aikainen tuki on oltava 
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järjestetty. Työmaalla tulee olla riittävän tehokkaat koneet ja tietoliikenneyhteydet 

ja tietomallien saavutettavuus on varmistettava esimerkiksi projektipankin kautta. 

Nämä käytännön asiat on mietittävä jo tietomallinnuksen jalkautusta suunnitelta-

essa ja tarvittavista menettelyistä tulisi laatia ohjeistus työmaa-organisaatioiden 

käyttöön. Tietomallien hyödyntämisessä on myös kysymys kyvystä hyödyntää 

tieto- ja viestintäteknologiaa. Tietomallien hyödyntämisessä tarvitaan sekä malli-

en katseluun ja käsittelyyn kehitettyjä ohjelmistojen, että perinteisen toimistoau-

tomaation ja tietokantojen käyttötaitoja.  

Toisen alakysymyksen kautta pyrittiin saamaan tietomallia hyödyntäneiltä palau-

tetta, vaikuttaako tietomallin käyttö tuotannon henkilöiden roolituksiin. 

YTV2012 määrittelee kaksi uutta roolia, jotka liittyvät tietomallinnuskohteiden 

johtamiseen. Toinen näistä on tietomallikoordinaattori ja toinen suunnitteluala-

kohtainen vastuuhenkilö.  Tietomallikoordinaattorin tehtävänä on koordinoida 

suunnittelualojen tietomallinnustehtäviä projektitasolla. Suunnittelualakohtaisen 

vastuuhenkilön tehtävänä on koordinoida, tukea ja kommunikoida oman suunnit-

telualansa sisällä tietomallinnukseen liittyvissä asioissa. Kumpikaan näistä roo-

leista ei siis suoranaisesti liity rakentamisvaiheeseen tai tuotanto-organisaatioon. 

Tutkimuksen kohdeyrityksen omaperusteisissa hankkeissa ei nimetä erillistä tie-

tomallikoordinaattoria, sillä VDC-tiimi hoitaa käytännössä tietomallikoordinaatto-

rin tehtävät. Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, etteivät tuotanto-

organisaation jäsenet koe tietomallien hyödyntämisen vaativan varsinaisesti uusia 

rooleja tuotanto-organisaatioon. Tietomallien visuaalinen tarkastelu koettiin hen-

kilökohtaiseen työhön kuuluvana, jossa tietomallit edustavat yhtä osaa suunnitel-

madokumenteista ja ohjelmat työkalua, joilla tietomallia tarkastellaan tai joilla 

mallin tietosisältöä voidaan hyödyntää. Tietosisällön hyödyntämisessä ollaan 

valmiita kuitenkin hyödyntämään ulkopuolisen osapuolen, kohdeyrityksen tapa-

uksessa VDC-tiimin, roolia mallin tietosisällön lukemisessa suurempina kokonai-

suuksina tuotannonohjauksen tarpeisiin. Työmaainsinöörit kokevat visuaalisen 

tarkastelun ja valmiiden tietosisältölistausten lisäksi tarvitsevansa työssään mah-

dollisuuden mallien tietosisällön syvällisempään hyödyntämiseen.  
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Kolmannella alakysymyksellä kartoitettiin tietomallien mahdollisuuksia tuo-

tantovaiheen muutosten hallinnassa. YTV2012 ei suoraan ota kantaa tietomalli-

en hyödyntämistä rakennusvaiheen muutosten hallinnassa, mutta viittaa välillisesti 

muutosten hallintaan esittämällä, että kun eri suunnittelualojen suunnitelmat on 

sovitettu yhteen jo suunnitteluvaiheessa tietomallien avulla, vähenevät ongelmati-

lanteet myös työmaalla. Tutkimuksen tulokset tukivat YTV2012:n näkemystä, 

sillä tutkimuksen perusteella mallintamisella uskotaan olevan vaikutusta suunni-

telmien toteutettavuuteen sekä rakennusaikana ilmenevien lisä- ja muutostöiden 

määrään. Malleista tuotettavien tietosisältölistausten avulla katsottiin olevan myös 

mahdollisuus havaita suunnitelmissa tapahtuvia muutoksia suunnitteludokument-

tien ja mallien päivittyessä.   

Tutkimuksessa saatujen kommenttien perusteella suunnitelmien paraneminen ja 

rakennusvaiheen täsmennystarpeen vähenemisen perustuvat mahdollisuuteen tar-

kastella eri suunnittelualojen malleja samanaikaisesti niin sanotusta yhdistelmä-

mallista ja havaita näin paremmin suunnitelmissa esiintyviä ristiriitaisuuksia jo 

suunnitteluvaiheessa. Mahdollisuus eri suunnittelualojen mallien tarkasteluun sa-

massa näkymässä on synnyttänyt myös uuden toimintatavan, niin sanotun ristiin-

vertailupalaverin. Ristiinvertailupalaverissa eri suunnittelualojen edustajat sekä 

tilaajan suunnittelunohjaukseen osallistuvat projektipäällikkö, työpäällikkö, talo-

tekniikka-asiantuntija ja projekti-insinööri voivat yhdessä käydä läpi suunnitel-

missa havaittuja ongelmakohtia ja keskustella vaihtoehtoisista ratkaisuista ja tehdä 

päätöksiä etenemistavasta.  

Yhdistelmämallin tarkastelun uskotaan antavan mahdollisuuden myös tuotannon-

suunnittelu- ja rakennusvaiheessa varhaisempaan virheiden havainnointiin ja 

suunnitelmien kehittämiseen kuin toimittaessa pelkillä 2D-dokumenteilla. Kun 

korjaavia toimenpiteitä vaativat paikat pystytään havaitsemaan ajoissa, voidaan 

niiden korjaamiseksi tehdä toimenpiteet ennen kuin ne vaikuttavat tuotannon ete-

nemiseen rakennustyömaalla. Mallintamisella uskotaan olevan vaikutusta myös 

rakennusvaiheessa ilmenevien käyttäjämuutosten määrää vähentävästi suunnitte-

luvaiheen 3D-visualisointien mahdollistaman, varhaisemman yhteisymmärryksen 

muodostumisen kautta.  
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Neljännen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli löytää muutamia rakennus-

vaiheessa helposti käyttöönotettavia tietomallia hyödyntäviä käyttötapauksia. 

Suorittamalla tuotanto-organisaation edustajien valitsemat tutut käyttötapaukset 

tietomalleja hyödyntäen, uskotaan voitavan parantaa rakennusvaiheen tuotan-

nonohjausta. Tuotannonohjauksen parantuminen perustuu mahdollisuuteen tuottaa 

kohdekohtaista tietoa tuotannonsuunnittelun lähtötiedoiksi erityisesti automatisoi-

tavissa olevan määrätiedon tuottamisen kautta. Tuotannonohjausta parantavat 

myös mahdollisuus hahmottaa ja ymmärtää kokonaisuuksia yhdistelmämallin 

kautta sekä mallien visuaalisuuden hyödyntäminen informaation välittämisessä ja 

tuotannon simuloinnissa. 

Tietomallin hyödyntämisellä työmaan palavereissa uskotaan tämän tutkimuksen 

perusteella olevan mahdollista tukea käsiteltävien asioiden hahmottamista ja in-

formaation välittymistä. Mallien palavereissa hyödyntämisen uskotaan mahdollis-

tavan yhteisesti tapahtuvan töiden suunnittelun ja yhteensovituksen sekä osapuol-

ten tarpeiden havainnoinnin että virheiden ja puutteiden havainnoinnin ennen var-

sinaisen toteutuksen aloitusta työkohteessa. Töiden yhteisellä suunnittelulla voi-

daan myös tehostaa töiden etenemistä, sillä esille tulevia kysymyksiä ja ongelmia 

voidaan ratkoa saman tien kaikkien osapuolten ollessa yhtä aikaa paikalla. Töiden 

suunnittelu yhdessä parantaa myös osapuolten sitoutumista yhdessä sovittujen 

tavoitteiden saavuttamiseen.  

Tietomallien hyödyntämisen toivotaan tuovan tehoa työmaan logistiikan suunnit-

teluun, sillä mallien avulla uskotaan olevan mahdollista havainnoida logistiikkaan 

vaikuttavia asioita, esimerkiksi rakennuksen muotoa ja sijaintia suhteessa ympä-

röivään rakennettuun ympäristöön. Tällä voitaisiin helpottaa rakennustyömaan 

materiaalivirtojen suunnittelua tarvittavan siirtokaluston, haalausreittien ja varas-

tointipaikkojen suunnittelun kautta. Tuotannonsuunnitteluvaiheessa tehtävällä 

logistiikkasuunnittelulla on suuri merkitys työmaan logistiikan ja siitä aiheutuvien 

kustannusten suunnittelussa ja hallinnassa. Lisäksi rakennusvaiheessa syntyvät 

tehtäväsuunnitelmat tuottavat tehtävien logistiikan hallinnan kannalta merkittävää 

lisäinformaatiota, jolla tuetaan hankintojen toteuttamista työmaan toiminnot huo-

mioon ottavalla tavalla. Havainnollisesti laadittu logistiikkasuunnitelma mahdol-
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listaa materiaalien ja aliurakoiden hankintaan liittyvien kustannusvaikutteisten 

tekijöiden havaitsemista ja sisällyttämistä hankintasopimuksiin urakkarajojen 

määrittämisenä. Materiaalien oikea-aikainen ja -sisältöinen toimitus ja suunniteltu 

käsittely tehostavat työmaan toimintaa vähentämällä turhien siirtojen määrää, 

mahdollistamalla resurssien oikea-aikaisen ja tehokkaan käytön ja vähentämällä 

virheellisestä käsittelystä johtuvaa hukkaa.   

Rakentamisessa tehtävien välillä on erilaisia riippuvuuksia, joiden perusteella 

määräytyy tehtävien toteutusjärjestys, esimerkiksi anturoiden tekoa edeltää maan-

kaivu. Tavanomaisissa kohteissa tehtävien väliset riippuvuudet yleensä tunnetaan, 

koska suunnitteluratkaisut ja –detaljit ovat tuttuja. Erikoiskohteissa taas riippu-

vuudet joudutaan määrittämään rungon ja sisävalmistuksen rakennejärjestelmistä 

ja rakenteiden liittymistä. Tämän tutkimuksen perusteella rakennuksen tietomallin 

visuaalisuudesta uskotaan olevan merkittävää hyötyä rungon toteutusjärjestyksen 

testauksessa ja määrittämisessä. Tietomallien avulla rungon jaettavuus lohkoihin, 

lohkojaon määrittely ja lohkojen toteutusjärjestyksen hahmottaminen parantuvat. 

Tietomallit voivat auttaa myös tunnistamaan kokemusperäisesti hankalasti toteu-

tettavia tai riskirakenteita. Mallista voidaan esimerkiksi mitaten tai tietosisällön 

perusteella tunnistaa pitkät laatat ja arvioida niiden kaarevuudesta aiheutuvia on-

gelmia ja niiden vaikuttavuutta asennukseen ja muiden työvaiheiden toteutukseen.  

Mallien tietosisällön hyödyntämisen kannalta on tärkeää, että malleista saatava 

tieto ymmärretään lähtötietona, jota voi työstää edelleen. Malleista luettu tieto tai 

data ei sellaisenaan välttämättä palvele jatkokäyttäjää. Tiedon laatua ja käytettä-

vyyttä voidaan parantaa muokkaamalla se käyttäjän tarpeet huomioiden sopivaan 

ja helposti käytettävään muotoon. Tiedon jatkojalostamisessa tulee tunnistaa tie-

don jatkokäyttäjien tarpeet ja kohteet, joihin tietoa tullaan käyttämään - toisaalta 

myös tiedon käyttäjän on pystyttävä tunnistamaan, mihin tarkoitukseen tieto on 

tarkoitettu käytettäväksi ja ettei se välttämättä sellaisenaan sovellu johonkin toi-

seen tarkoitukseen. Tässä tutkimuksessa tuotanto-organisaatio oli kiinnostunut 

hyödyntämään mallista luettua määrätietoa siten, että nimikkeistö- ja sijaintitie-

dolla jalostettua määrätietoa käytetään lähtötietona kohteen aikataulun laadinnas-

sa. Haastatellut tuotanto-organisaation jäsenet uskoivat, että näin voidaan jo var-
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haisessa vaiheessa tarkentaa tilapohjaisen kustannusarvion pohjalta laadittua aika-

taulua kohdekohtaisen määrätiedon avulla. Näin pystyttäisiin jo ajoissa reagoi-

maan suunnittelun edetessä mahdollisesti tapahtuviin rakenneratkaisujen muutok-

siin ja niiden vaikutuksiin kohteen aikatauluun. 

7.2 Jatkotutkimusaiheet 

Mallien käyttö ja hyödyntämistapa on kontekstisidonnaista ja niiden hyödyntämis-

tä kannattaa lähestyä avoimin mielin ja miettiä: ”Mitä hyötyä minulle voisi tieto-

malleista olla omassa työssäni?” Tietomallien ympärille tulee varmasti muodos-

tumaan uudenlaista osaamista ja osaamistarpeita. Tietomallinnuksen eteenpäin 

viennissä tarvitaan ihmisiä, jotka visioivat kuinka malleja haluttaisiin käyttää, 

ihmisiä,jotka tuntevat toimialan sekä mallinnusteknologiat ja pystyvät ideoimaan 

mitä tekemällä visiot on toteutettavissa, ihmisiä,jotka tietävät kuinka nämä asiat 

käytännössä teknologioiden avulla tehdään ja luovat uusia käytännön toimintata-

poja sekä ihmisiä, jotka saavat muut ihmiset ottamaan uudet toimintatavat käyt-

töön. Tietomallien jalkautuksessa johtamisella on tärkein rooli – kysymys on te-

kemisestä ihmisten kanssa ja heidän avullaan. Tätä yhteistoimintaa täytyy myös 

koordinoida ja osapuolten tekeminen tulee koota teoiksi ja tuloksiksi.  

Jotta tietomallit saadaan käyttöön liiketoimintaa hyödyntävällä tavalla tuotannon-

suunnittelussa ja rakentamisessa, täytyy näihin tehtäviin osallistuvien joutua alt-

tiiksi tietomalleille – päästä näkemään, mitä niillä voi tehdä, saada ympäristöstä 

”suosituksia” niistä saaduista hyödyistä, päästä kokeilemaan niiden käyttöä omas-

sa projektissa ja omassa työtehtävässä ja saada aikaa tarvittavien ohjelmien käytön 

oppimiseen.  Heidät on saatava sisäistämään ”mitä hyötyä mallista minulle on 

omassa työssäni?” Hyödyn kokemiseen liittyy kunkin henkilökohtainen kokemus 

panostuksen ja saadun hyödyn suhteesta – oliko koettu hyöty uuden opettelemisen 

vaivan arvoista?  

Hyödyn kokeminen, niin yksilö- kuin yritystasollakin vaatii myös aikaa ja kärsi-

vällisyyttä – uuden oppiminen tapahtuu aina vanhan tiedon päälle ja uutta tietoa ja 

kokemusta kertyy hiljalleen matkan varrella. Vähitellen muodostuu laaja-alaista 

oppimista ja kykyä yhdistellä uutta ja vanhaa tietoa tai toimintatapaa, mikä mah-
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dollistaa uusien innovaatioiden syntymisen. Ymmärrys tietomallien hyödyllisyy-

destä ja käyttömahdollisuuksista tulee rakentumaan hiljalleen, kun niitä käytetään 

omassa työssä erilaisissa projekteissa ja saadaan tietoa, millaista hyötyä niiden 

käyttäjät kokevat saaneensa ja ideoivat edelleen, kuinka tietomalleja voisi käyttää 

tulevissa projekteissa. Pelkkä tietomallien käytön tekninen osaaminen ei kuiten-

kaan riitä – tarvitaan ennen kaikkea ymmärrystä siitä työstä, mihin tietomallia 

käytetään. Tietomallien käytön täytyy kytkeytyä työtehtävien hoitamiseen, se ei 

voi olla ulkopuolelta hoidettu, irrallinen toimenpide.  

Uuden toimintatavan käyttöönottaminen herättää epävarmuutta ja vastustusta, sillä 

uuden opettelu vaatii myös vaivannäköä ja aikaa. Uuden toimintatavan vastusta-

minen tulee näkymään myös siten, että vaikka tietomallin käyttö ollaan valmiita 

hyväksymään periaatetasolla, pyritään sen käytännön ”pyörittäminen” ulkoista-

maan ”jollekulle muulle” henkilölle sen sijaan, että käytettäisiin tietomallia itse 

työkaluna - oman työn apuna. Tietomallien käyttöönoton tarkoituksena ei ole lisä-

tä työmäärää ja sitä kautta resurssitarvetta, vaan sen tarkoituksena on olla kunkin 

osapuolen työtä helpottava ja tehostava työkalu. Liiketoiminnalle koituvat hyödyt 

tietomallien käyttöönotosta realisoituvat vasta, kun tietomallit saadaan käyttöön 

osapuolten omilla työpöydillä.  

Edellä mainituista seikoista johtuen mielenkiintoinen jatko tälle työlle olisi tutkia 

tietomallien jalkautusta tuotanto-organisaatiolle. Kuinka tässä työssä esitetyt tie-

tomalleja hyödyntävät käyttötapaukset ollaan valmiita ottamaan käyttöön ja onko 

tämän tyyppinen ohjeistus riittävän laajuinen käyttötapausten suorittamiseksi? 

Mitä jalkautuksessa tulisi huomioida ja mitkä seikat myötävaikuttavat tietomalleja 

hyödyntävien työtapojen hyväksymiseen? Tähän mennessä mallien hyödyntämi-

nen tietomallinnetuissa kohteissa on perustunut pitkälti motivoituneiden yksilöi-

den tekemiseen, mutta mallit tulisi saada käyttöön laajemmin siten, että koko tuo-

tanto-organisaatio pystyisi hyödyntämään niitä omassa päivittäisessä työssään. 

Mallien käyttöönotossa on vielä haasteita myös mallien hyödyntämiseen tarkoitet-

tujen ohjelmien toiminnassa ja käytettävyydessä. Vielä ei ole kehitetty yhtä oh-

jelmaa, joka mahdollistaisi kaikkien suunnittelualojen mallien hyödyntämisen 

tuotannonohjauksen eri tehtävissä ja eri roolien näkökulmasta. Myös tiedon tuot-
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taminen malleista eri osapuolten tarpeisiin ja tiedon jakelu siten, että se on kaikki-

en osapuolten käytettävissä, tulee kohtaamaan haasteita, jotka liittyvät keskeisesti 

tiedon laatuun ja sen eri ulottuvuuksiin – tiedon oikeellisuuteen, täsmällisyyteen 

ja kontekstisidonnaisuuteen. 
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