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Käsitteet ja lyhenteet 

 

BIM = Building Information Model. Rakennuksen tietomalli. (Niskanen, 2015) 

GNSS = Global Navigation Satellite System. Maailmanlaajuisesti käytettävissä olevien satelliit-

tijärjestelmien muodostama kokonaisuus. (Laurila, 2010) 

GNSS- tukiasema = GNSS- mittauksessa hyödynnettävä satelliittisignaalia vastaanottava tuki-

asema (vastaanotin), joka lähettää siihen yhdistetyille mittalaitteille niiden sijainnin tarkkuu-

teen liittyvää korjaussignaalia. (Palviainen ja Virtanen, 2016) 

GPS = Global Positioning System. Nykyään yleisimmin käytetty GNSS- järjestelmä, joka on Yh-

dysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjestelmä. 

(Laurila, 2010) 

IFC = Taitorakennetietomallien tiedonsiirtoformaatti (Industry Foundation Classes). (Buil-

dingSMART Finland, 2018) 

Infrarakentaminen = Yhteiskunnassa tarvittavien teknisten perusrakenteiden, eli infrastruk-

tuurin rakentamista ja ylläpitoa (esim. liikenneväylät, tunnelit, sillat, satamat, lentoasemat, 

energialaitokset jakelurakenteineen, vesihuolto ja viemäröinti laitoksineen). (YIT, 2018b) 

InfraBIM-nimikkeistö = Infrarakenteita ja – malleja koko elinkaaren ajan sen eri vaiheissa 

palveleva yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö. (BuildingSMART Finland, 2016) 

Inframalli = Infrakohteen ja rakennusprosessin koko elinkaarenaikaisten tietojen koko-

naisuus digitaalisessa muodossa ominaisuustietoineen, joka on esitystä kuvaava tuote tai 

kohde (Liikennevirasto, 2015). 

InfraModel-tiedonsiirtoformaatti = Suomalainen, kansainväliseen LandXML-standardiin pe-

rustuva Inframodel on avoin menetelmä infratietojen siirtoon. (BuildingSMART Finland, 

2018) 

InfraRYL = Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Julkaisusarja sisältää infra-alan käyt-

töön yleisesti hyväksytyt toimivuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset sekä määrittää niin 

sanotun hyvän rakennustavan vaatimukset. (Rakennustietosäätiö RTS, 2018). 

ISO 9001:2015 = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO:n julkaisema versio laadunhallin-

tajärjestelmien vaatimuksia käsittelevästä standardista ISO 9001 (ISO, 2015). 
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Koneohjaus = Digitaalinen tietomalli ladataan työkoneessa sijaitsevaan ohjausjärjestelmään, 

joka koostuu työkoneeseen asennetuista paikannuslaitteista, antureista ja tietokoneesta. 

(Palviainen, 2016). 

Laadunvarmistus = Laadunvalvontaa, jossa määritetään ne toimenpiteet, joita noudatta-

malla laadunvalvonta on mahdollista suorittaa oikein. Laadunvarmistuksessa testataan laa-

dunvarmistuksen alaisia toimintoja jatkuvasti ja säännöllisesti. (Mäkinen, Tieaho, ja Paakkari, 

2016) 

LandXLM-standardi = Kansainvälinen XLM-pohjainen formaatti, jota käytetään tiedonsiir-

toon infra-alalla ja maanmittauksessa. (BuildingSMART Finland, 2018) 

Lean-rakentaminen = Lean-ajattelun ja sen menetelmien soveltamista rakennusalalla. (LCI 

Finland, 2018) 

RTK = Real Time Kinematic. Reaaliaikainen kinemaattinen mittaus on GPS-

satelliittipaikannuksen mittausmenetelmä, jonka avulla GNSS-tukiasema tai tukiasemaverkko 

toimii vertailuvastaanottimena ja lähettää paikannusparametrit korjattuna mittausta suorit-

tavalle GNSS-vastaanottimelle. (Laurila, 2010) 

Tietomalli = Digitaalinen esitys rakenteesta tai kohteesta, joka sisältää kohteen ja sen osien 

sekä yksityiskohtien ominaisuuksia. (Niskanen, 2015) 

Tiedonsiirtoformaatti = Ohjelmistoilla tulkittava tieto muoto käytettävälle tiedolle sen tal-

lentamista, vastaanottoa, siirtoa ja arkistointia varten. (Liikennevirasto, 2017)  

Toteumamalli = Inframalli, johon on koottu suunnitelmiin ja toteutukseen perustuen lopulli-

set toteumamallit, tarkemittaukset, toteumamittaukset sekä oleelliset ominaisuustiedot. 

(Palviainen ja Virtanen, 2016) 

VRS = Virtual Reference Station. GPS-satelliittipaikannuksessa, kuten myös koneohjausjärjes-

telmässä mittausmenetelmänä käytetty virtuaalinen tukiasema. (Geotrim, 2018) 

XML = Standardisoitu tiedonsiirron ja –arkistoinnin tiedostotyyppi. (BuildingSMART Finland, 

2018)  

YIV 2015 = Yleiset inframallivaatimukset, Rakennustietosäätiön erityispäätoimikunnan buil-

dingSMART Finlandin julkaisemat ja käyttöön hyväksytyt normit inframallien vaatimuksista. 

(YIV, 2015) 

YSE 1998 = Rakennusurakan yleiset sopimusehdot  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen aihe 

Infrarakentamisessa käytettävät työkoneiden automaatiojärjestelmät, niin sanotut 

koneohjausjärjestelmät ja niissä käytettävät tietomallit ovat nykyisin merkittävä osa 

infrarakentamisen ja -työmaan tiedonhallintaa. Tietomallipohjaisen rakentamisen 

trendi on ollut viime vuodet voimakkaasti kehittyvä järjestelmien yleistymisen, toi-

mialan suuntausten ja infrarakennuttajien myötävaikutuksesta. Infrarakentamisen 

toimialalle laadittu ja käyttöön hyväksytty Yleiset inframallivaatimukset 2015-ohjeis-

tus toimivat tällä hetkellä merkittävimpänä ohjenuorana tietomallipohjaisessa infra-

rakentamisessa, täydentäen infrarakentamisen laatua rakentamislainsäädännön ja 

InfraRYL-normien vaatimusten tukena.  

Infrarakentamisen hankkeissa inframallien parissa työskentelevät muun muassa 

suunnittelijat, tietomallikoordinaattorit ja -operaattorit, työnjohtajat, työkoneiden 

kuljettajat, mittaustyöntekijät ja työn valvojat. Inframallien käyttäjäryhmät edustavat 

usein rakentamishankkeella eri organisaatioita ja saattavat toimia eri intressien oh-

jauksen vaikutuksessa, mikä asettaa inframallien työnaikaisille käytännöille ja hallin-

nalle omat haasteensa. (Berg, 2014; Palviainen ja Virtanen, 2016) 

Koneohjaustoimintaa ja inframalleihin kohdistettua laadunvarmistusvaatimusta työ-

mailla ohjaavat vielä pääsääntöisesti rakennushankekohtaisesti tilaaja- tai rakennut-

tajaosapuolen asettamat vaatimukset sekä toteuttajaorganisaation tottumukset työ-

menetelmien kanssa. Haasteita koneohjaustoiminnan ja infrahankkeiden tietomallien 

parissa työskenneltäessä asettavat muun muassa olemassa olevat resurssit, tietomal-

linnusvirheet, tiedonkulku ja dokumentointikäytännöt, puutteellinen laadunvarmis-

tus, toisistaan poikkeavat järjestelmät ja ohjelmistot, tietomalleihin liittyvän osaami-

sen ja ymmärryksen puute sekä totuttujen käytäntöjen myötä eräänlainen kapeakat-

seisuus. (Toppi, 2018; Palviainen & Virtanen, 2016) 

Tämän opinnäytetyön aihepiiri käsittelee koneohjausperusteisesti ja inframallein to-

teutettavaa infrarakentamista ja siihen liittyvää laadunvarmistusta. Opinnäytetyön 

keskeinen tavoite kiteytyy työn aiheesta johdateltuun työnimeen, joka on ”Koneoh-

jaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen kehittäminen infraprojekteissa”. 
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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii rakennusteollisuusyhtiö YIT Oyj:n konserniin 

kuuluva, Infraprojektit-segmentin alla palveleva YIT Infra Oy. Tutkimustyön kohde-

ryhmäksi rajattiin infraprojektien väylä-, maan- ja pohjarakentamisyksiköt, jotka hyö-

dyntävät rakentamisessa inframalleja koneohjausjärjestelmiä käyttäen. Tutkimustyön 

tavoitteet kohdennettiin infraprojektien koneohjaustoiminnan sekä inframallien laa-

dunvarmistuksen käytäntöjen kehittämiseen sekä yhtenäistämiseen. 

1.2 Toimeksiantaja 

1.2.1 YIT Oyj 

YIT Oyj on noin 10 000 ammattilaisen konserni, joka on suurin suomalainen ja merkit-

tävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. YIT:n liiketoiminnan palvelualueita ovat 

asuntojen, toimitilojen ja kokonaisten alueiden rakentaminen ja kehittäminen, kiin-

teistöt ja korjausrakentaminen, infrapalvelut sekä kiviaines- ja päällystystoiminta. 

Konsernin alla toimii kuusi erillistä segmenttiä, jotka ovat Päällystys, Toimitilat, Kiin-

teistöt, Asuminen Suomi ja CEE, Asuminen Venäjä sekä Infraprojektit. YIT toimii 11 eri 

maassa (Kuvio 1), päätoimialueinaan Suomi, Venäjä, Skandinavia, Baltia, Tśekki, Slo-

vakia ja Puola. (YIT, 2018a) 

 

Kuvio 1. YIT Oyj:n toiminta-alueet sekä maantieteellinen liikevaihto ja henkilöstö 2017 (YIT, 2018a) 

YIT:n liiketoimintahistorian merkittävin muutos tapahtui 1.2.2018, jolloin YIT Oyj ja 

Lemminkäinen Oyj yhdistyivät. Sulautuneiden yhtiöiden vuoden 2017 yhdistetty vuo-

tuinen liikevaihto oli yli 3,8 mrd.€. Yhtiön visiona on enemmän elämää kestäviin kau-
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punkeihin ja missiona luoda parempaa elinympäristöä. YIT Oyj:n alla toimivien juridis-

ten yhtiöiden (YIT Infra Oy, YIT Rakennus Oy ja YIT Talo Oy) on määrä fuusioitua 

1.1.2019 alkaen, jonka jälkeen yhtiö jatkaa toimintaa nimellä YIT Suomi Oy. (YIT, 

2018a)      

1.2.2 YIT Infra Oy 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on YIT Oyj:n konsernissa Infraprojektit-segmenttiin 

sijoitettu infrapalveluita toteuttava YIT Infra Oy. YIT:n infrapalvelut vastaavat erityis-

osaamisellaan muun muassa monipuolisesta ja vaativasta infrarakentamisesta, kuten 

teiden, siltojen, juna- ja metroasemien, satamien, pysäköintilaitosten sekä energia-, 

vesihuolto- ja teollisuuslaitosten rakentamisesta. Infrapalvelut toteuttavat myös tun-

neleiden ja kaivosten louhintaa sekä maaperän vahvistuksia erilaisin menetelmin. 

(YIT, 2018b) 

Infrapalveluiden tehtävänä on toteuttaa toimiva infrastruktuuri elin- ja työympäris-

tölle ja tarjota kokonaisvaltaisesti hyvän ympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen, 

ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tekijät. Infraprojektien liiketoimintadivisioonat 

ovat Kallio - ja erikoisrakentaminen, Väylärakentaminen, Teollisuusrakentaminen ja 

rakennustekniset työt sekä maantieteellisesti itsenäisesti toimivat Infraprojektit Bal-

tia, Ruotsi ja Norja. (YIT, 2018b) 

Infraprojektit-segmentin henkilöstövahvuus on eri liiketoimintadivisioonat yhteen 

laskettuna noin 1030. Suomessa infrarakentamisen, kalustopalvelut mukaan luet-

tuna, liiketoimintaan vaikuttaa noin 700 ammattilaista, joista noin 25 henkilöä työs-

kentelee segmentin hallinto- ja tukitoimet-tehtävissä.  

Tämän opinnäytetyön kohderyhmänä toimivat infraprojekteja toteuttavat maa-, 

pohja- ja väylärakentamisen yksiköt, jotka on sijoitettu Kallio- ja erikoisrakentami-

nen-divisioonaan (henkilöstövahvuus 250) sekä Väylärakentaminen-divisioonaan 

(henkilöstövahvuus 270). Konkreettisella tasolla infraprojekteilla rakentamista to-

teuttava henkilöstövahvuus on rakennushankekohtainen, mutta tyypillisesti kohteen 

kokoluokasta riippuen vaihdellen muutamista työntekijöistä muutamaan kymme-

neen työntekijään. Infraprojektien oman henkilöstön lisäksi työmailla työskentelee 
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aliurakoitsijoita ja muita sidosryhmiä, joiden työmaalla tapahtuvaan toimintaan tällä 

opinnäytetyön tuloksilla on myös heijastusvaikutuksia. (YIT, 2018b)   

1.2.3 Tutkimustyön lähtötilanne 

Infra-alan mukautuessa entistä laajemmin tietomalleja hyödyntävän rakentamisen 

suuntaan myös YIT:n infraprojektit pyrkivät rakentamisessaan entistä laajemmin tie-

tomallien hyödyntämiseen ja sitä kautta rakentamisen laadun ja tuotannon tehok-

kuuden parantamiseen. Koneohjaustoiminnan ja inframallien työmaan aikaisesta hal-

linnasta vastaa pääsääntöisesti työmaaorganisaatio itse. Infraprojektien Tukitoimet-

yksiköiden asiantuntijat toimivat projektien tukena rakentamishankkeen eri vaiheissa 

tarjoustoiminnasta varsinaiseen rakentamiseen ja rakentamisen valmistuessa luovu-

tus- ja ylläpitovaiheisiin. 

 Infraprojektien kalustoresursseja suunniteltaessa työmaille varataan lähtökohtaisesti 

aina koneohjausjärjestelmin varusteltua työkonekalustoa, jotta vaativaa infraraken-

tamista voidaan toteuttaa tuotannon kannalta tehokkaasti inframallien pohjalta. Toi-

mialan kehityksen myötä digitalisaation vaikutukset näkyvät infraprojekteilla jo hyvin 

vahvasti. 

Infraprojekteissa on havaittu eroavaisuuksia yksiköiden ja niiden sisäisten ryhmien 

toiminnassa koneohjaukseen ja inframallien hallintaan liittyen toisistaan poikkeavia 

käytäntöjä. Infraprojekteilla ei ole käytössään yhteisiä koneohjaustoiminnan laadun-

varmistuskäytäntöjä tai työtapoihin liittyvää ohjeistusta. Opinnäytetyön taustalla on 

ajatus, jossa infraprojekteille on tunnistettu tarve yhtenäisten, yksiselitteisten ja 

Yleisten inframallivaatimukset-ohjeistuksen mukaisista toimintaohjeista ja laadunvar-

mistuksen käytännöistä koko infrahankkeen elinkaaren ajalle. Projektien läpiviennin 

kannalta on oleellista, että työvaiheisiin liittyvä laadunvarmistustoiminta on yhte-

näistä, jatkuvaa ja samalla työtä ohjaavaa. 

Suurimpien infratilaajien, kuten kaupungit ja Liikennevirasto, tavoitteena on siirtyä 

infrastruktuurin rakentamisessa nykyistä aktiivisemmin tietomallipohjaisen rakenta-

misen käyttöön. Rakennushankkeissa edellytetään usein rakennushankkeen tilaajien 

ja toteuttajien yhteistä näkemystä siitä, millä tavoin mallinnusta toteutetaan halutun 

lopputuloksen saavuttamiseksi hankkeen eri vaiheissa. Yleisesti käyttöön hyväksytyt 
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inframallivaatimukset toimivat myös hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina ja 

inframallintamisen ohjeina, joiden mukaista toimintaa infrarakentajilta odotetaan ra-

kennusvaiheen aikaisissa prosesseissa. (Mäkinen, Tieaho ja Paakkari, 2016) 

Infrahankkeiden tilaajien edellyttämänä hankkeen toteuttajan on useimmiten pystyt-

tävä toteuttamaan inframallien elinkaari, toteutus- ja toteumamalleista ylläpito- ja 

kunnossapitomalleihin ajalla sekä osoittamaan työmaan tietomallipohjainen laadun-

varmistus käytäntöineen. (Palviainen & Virtanen, 2016). 

Ajatus opinnäytetyön toteuttamisesta syntyi toimeksiantajan edustajien kanssa pide-

tyssä palaverissa keväällä 2017 (entinen Lemminkäinen Infra Oy:n organisaatio). Pa-

laverissa nostettiin esiin ajatus infraprojektien koneohjaustoimintaan ja inframallei-

hin liittyvän laadunvarmistustyön kehittämistarpeesta. Koneohjaustoimintaan ja inf-

ramallien hallintaan liittyvän laadunvarmistuksen kehittäminen mahdollistaa eri ta-

voin heijastuvia tuotannon hyötyjä ja on siksi otollinen kehityskohde inframalleja 

hyödyntäville infraprojekteille. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajalla on olemassa olevat laatu- ja toimintajärjestelmät 

sekä korkea osaamis- ja vaatimustaso koneohjaustoiminnasta sekä laadunvarmistuk-

sesta infrarakentamishankkeissaan. Opinnäytetyössä aihepiiriin liittyvät nykyiset inf-

raprojektien toiminnan käytännöt kehitetään yhtenäisemmiksi ja vastaamaan Yleis-

ten inframallivaatimusten edellyttämää tasoa. 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja yhtenäistää infraprojektien koneohjaustoi-

minta ja inframallien laadunvarmistustoiminta vastaamaan vähintään toimialan ylei-

sesti käyttöön hyväksymää Yleiset inframallivaatimukset-ohjekokonaisuutta. Kehitys-

työn tulokset sisällytetään osaksi infraprojektien toimintaa. Onnistuessaan työn tu-

loksia voidaan hyödyntää ja yleistää organisaatiossa laajemmin ajateltuna yli yksikkö- 

ja toimialarajojen, eri projektialojen työmailla, muun muassa talo- ja toimitilaraken-

tamiskohteet infrarakenteineen. 

Opinnäytetyön tutkimusaihe rajattiin käsittelemään koneohjaustoiminnan ja siihen 

liittyvän laadunvarmistuksen kehittämistä toimeksiantajan infraprojektien väylä-, 
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maan- ja pohjarakentamisen yksiköissä. Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia seuraa-

viin tutkimuskysymyksiin: 

 Miten erilaisissa toimintaympäristöissä vaikuttavien infraprojektien koneohjaustoi-

mintaa ja inframallien hallintaa voidaan yhtenäistää ja sitä kautta kehittää laadun pa-

rantamiseksi?  

 Millä edellytyksillä ja käytännöin koneohjaustoiminta ja inframallien laadunvarmistus 

voidaan toteuttaa Yleisten inframallivaatimusten mukaisesti? 

Konkreettisella tasolla opinnäytetyön kehittämistoimilla ja muutoksella tavoiteltiin 

muun muassa tietouden lisäämistä, tiedonkulun parantamista, tuotannon tehok-

kuutta, vaatimusten mukaisesti oikein tehtyä rakennetta ja sitä kautta rakentamisen 

laadun parantamista ja rakennushankkeen aikana tuotettua kattavaa laadunvarmis-

tusaineistoa oikein dokumentoituna.  

Opinnäytetyön lopputuloksena laadittiin: 

 toteutusmallin tarkastusohje (mallien laatijat/ tarkastusvastuussa olevat)  

 koneohjaustoiminnan työmenetelmäohjeet (perehdytysohjeet koneohjaustoimin-

taan työnjohdolle ja työkoneenkoneenkuljettajille) 

 laadunvarmistuksen tarkastusasiakirjat 

Opinnäytetyöraportissa ei paneuduta koneohjausjärjestelmien tai tietomallien yksi-

tyiskohtaiseen tarkasteluun, vaan siinä ne esitetään yleisluontoisesti osana tietope-

rustaa.  

1.4 Tutkimusmenetelmät ja –aineisto 

1.4.1 Tutkimusmenetelmien valinta 

Opinnäytetyön tutkimustavaksi valittiin kehittämis- ja toimintatutkimuksen hybridi, 

joka mahdollistaa työn toteutuksen monipuolisin analyysimenetelmin ja jossa tutki-

mus perustuu vahvasti tutkimuksen aikaisiin havaintoihin sekä reflektioihin (Kana-

nen, 2014). Tutkimuksessa aineistonkeruu perustui kirjallisuusselvitysosiossa hyödyn-
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nettyyn kirjallisuuslähdeaineistoon sekä tutkimusta täydentävään tutkimuslähdeai-

neistoon, jota kerättiin teema- ja asiantuntijahaastatteluin, nykytilan kartoitusselvi-

tyksin sekä toimeksiantajan asiantuntemusta hyödyntäen. 

Tutkimusstrategian lähtökohtana oli käytännöllisyyden ja tieteellisyyden vuorovaiku-

tus ja niiden yhteensovittaminen. Tutkimustyössä esiin nousevilla reflektioilla oli 

mahdollisuus ohjata ja vaikuttaa opinnäytetyöprosessiin. (JYU, 2018) 

Kehittämis- ja toimintatutkimuksen yhdistelmän valinta tutkimusmenetelmäksi oli 

perusteltua siksi, että tutkimuksen tarkoituksena oli saada aikaan toimintaa ja kehi-

tystä, joka perustuu nykyisiin käytäntöihin, mutta pyrkii muuttamaan niitä yhtenäi-

semmiksi ja tuomaan käytännöt Yleiset inframallivaatimukset-ohjeistuksen edellyttä-

mälle tasolle(Kananen, 2012; Kananen, 2014). Tutkimustyön tarkoituksena oli lisäksi 

lisätä kohderyhmän tietoutta aiheesta.  

Teemahaastattelut kohdistettiin infraprojektien opinnäytetyön aikana meneillään 

oleviin projektikohteisiin, joissa koneohjausjärjestelmin varustettuja työkoneita käy-

tettiin. Teemahaastattelulla haettiin lisäarvoa tutkimukseen, muun muassa havainto-

jen kautta ja löytämällä uusia näkökulmia tai epäkohtia nykyisten käytäntöjen kehit-

tämiseksi. Teemahaastattelun yhteydessä tehtävillä työmaakäynneillä oli mahdolli-

suus samalla kartoittaa tutkimusperiaatteiden mukaisesti toiminnan nykytilaa, jota 

tutkimustyön toteutus ja tavoitteen saavuttaminen edellyttivät. 

Tutkimustyössä etsittiin parannusehdotuksia ja ratkaistiin tutkimuskysymyksiä ai-

heymmärryksen sekä havaintojen pohjalta. Kattavaan ja monipuoliseen teoriaan, 

työmailta - käytännön rajapinnasta – kerättyihin havaintoihin, haastattelutietoon 

sekä tutkijan omaan kokemukseen perustuva tietoperusta loivat hyvän mahdollisuu-

den toiminnan ja käytäntöjen kehittämiselle. 

1.4.2 Tietoperusta 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys rakentuu laadun ja rakentamisen laadunvar-

mistuksen määrittelystä sekä infrarakentamisen tietomallien, Yleisten inframallivaati-

musten ja koneohjausjärjestelmien käytön ja periaatteiden kuvauksesta. Työn tieto-

perustana ja pääasiallisena kirjallisuuslähdeaineistona käytetään toimialan yhteisesti 
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käyttöön hyväksymiä ohjeita ja julkaisuja, jolloin tutkimustyö voidaan suorittaa to-

tuudenmukaisiin ja ajantasaisiin teknisiin sekä laadullisiin vaatimuksiin perustuen. 

Työn analysointi ja tulosten toiminnan arviointi olivat insinöörityölle tyypillisesti loo-

gista ja suoraviivaista päättelyä, jolla ohjeistetaan toiminta vaatimusten mukaiseksi ja 

tunnistetaan tutkimuksessa havaittuja epäkohtia tutkimusympäristöstä. 

Opinnäytetyössä kirjallisuuslähdeaineistona hyödynnettiin keskeisimmin julkaisusar-

jaa Yleiset inframallivaatimukset sekä infrarakentamisen yleisistä laatuvaatimuksista 

ohjaava InfraRYL:ä, sekä muita toimialan julkaisuja ja tutkimuskirjallisuutta tietomalli-

pohjaiseen infrarakentamiseen liittyen, aiheeseen liittyviä diplomi- ja opinnäytetöitä, 

laitevalmistaja Novatron Oy:n koulutusmateriaaleja sekä aiheperusteisia tieteellisiä 

artikkeleita. Opinnäytetyön tavoitteen saavuttamiseksi, etenkin laatuun ja prosessi-

johtamiseen liittyen, tukityökaluina käytettiin ISO 9001:2015–standardin periaatteita 

sekä rakentamisessa hyödynnettävää lean-rakentamisen periaatteiden mallia. 

Tutkimuslähdeaineistona työssä hyödynnettiin teema- ja asiantuntijahaastatteluista 

kerättyä sekä toimeksiantajan tietomalliasiantuntijoiden kautta saatua tietoa, yrityk-

sen sisäisiä aineistoja, työmailta nykytilan kartoitusselvityksessä kerättyjä havaintoja 

sekä opinnäytetyöntekijän omaa kokemusta aihepiirin ympäriltä.  

Kattavan kirjallisuusaineiston, haastattelu- ja nykytilan kartoitustietojen, toimeksian-

tajaaorganisaation asiantuntemuksen sekä oman kokemuksen kautta luotiin infra-

projekteille koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen kattavat työ-

menetelmäohjeet ja parannetut laadunvarmistuksen käytännöt. 

2 Laatu ja Lean infrarakentamisessa 

2.1 Laadun määrittely 

Laatu on käsitteenä moniulotteinen ja tulkinnanvarainen. Se voidaan ymmärtää sub-

jektiivisesti tai kokonaisvaltaisesti ja on määriteltävissä usein monista eri näkökul-

mista. ISO 9000:2015-standardin mukaan laatu merkitsee kohteen olennaisten omi-

naisuuksien vaatimustenmukaisuutta.  Laatua voidaan säädellä ja määritellä erilais-

ten standardien ja vaatimusten mukaisesti. Tyypillisesti laatu koetaan tuotetun lop-
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putuloksen ja asiakkaan odotusten välisenä vertailuna. Tietomallipohjaiseen rakenta-

miseen liittyen laatu voidaan mieltää myös teknisenä. Tekninen laatu määritellään 

suunnitelmien, sopimusasiakirjojen ja hyvän rakennustavan mukaiset edellytykset ja 

vaatimukset täyttävänä kokonaisuutena.  (Kankainen & Junnonen, 2001, 5-6)  

Laadun olemukselle on tyypillistä vaihtelu odotusten, vaatimusten ja tarkasteltavan 

näkökulman mukaisesti. Laadun tarkastelunäkökulma voi olla muun muassa valmis-

tus-, kilpailu-, tuote-, arvo-, asiakas- tai ympäristökeskeinen. Tarkastelunäkökulmia 

voidaan pitää toisiaan täydentävinä. (Lecklin, 2006, 20) 

Laadun jaottelua voidaan puolestaan tehdä tuotteen tai palvelun, toiminnan sekä 

suhteellisen laadun välillä. Laadulle esitetyt useat määritelmät tiivistetään yleensä 

kahteen perustyyppiin, joita ovat etukäteen määritettyjen vaatimusten täyttäminen 

tai asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen (Kankainen & Junnonen, 2001, 6-7).  

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää sitä, että kaikilla osa-

puolilla on yhtenevä käsitys laadusta. Tätä edesauttaa Kankaisen ja Junnosen mukaan 

laadun johtaminen, valvominen ja varmistaminen. Laatua voidaan pitää yleisesti ot-

taen hyvänä, kun palvelun tuottaja on pystynyt vastaamaan lopputuloksellaan asiak-

kaan tarpeisiin ja asiakastyytyväisyyteen. (Kankainen & Junnonen, 2001, 6) 

YIT Oyj:n laatupolitiikassa laatu määritellään siten, että se on tuotteen tai palvelun 

vastaavuutta asiakkaan odotuksiin, mikä näkyy lisäksi tuotteiden tai palveluiden vir-

heettömyytenä hyvänä asiakaskokemuksena. Laadun mielletään olevan kunnossa, 

kun asiakkaan odotusten mukainen virheetön tuote syntyy kustannustehokkaasti 

kerralla kuntoon ja asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. Kaiken lähtökoh-

tana on normien ja hyvän rakentamiskäytännön noudattaminen. (YIT, 2018a)  

Erilaiset standardit ovat esimerkkikeino laadun moniulotteisuutta vastaan, joilla pyri-

tään yhdenmukaistamaan laadunhallintaa organisaatioissa ja helpottamaan erilaisten 

sidosryhmien mahdollisuutta vertailla ja arvioida organisaation kykyä suorittaa ja 

tuottaa laatua, mutta myös antaa organisaatioille mahdollisuuden verrata toimin-

taansa kilpailijoihin. (Lecklin, 2006, 20) 
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2.2 Laatu infrarakentamisessa 

2.2.1 Yleiset laatuvaatimukset 

RYL (rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset) on rakennusalan keskeisten toimija-

osapuolten yhdessä laatima, Rakennustieto Oy:n julkaisusarja rakennusalalla käyt-

töön hyväksytystä hyvän rakennustavan kuvauksesta, joka perustuu olemassa oleviin 

yleisiin laatuvaatimuksiin, työselostuksiin, standardeihin ja rakennusalan käsitykseen 

hyvästä rakennustavasta (sisältää InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän, Rakennusosa- 

ja hankenimikkeistön sekä Määrämittausohjeen).  RYL määrittää Suomessa valtakun-

nallisella tasolla kriteerejä rakennustarvikkeille, rakennustyölle ja valmiille rakennus-

osille. RYL ei ole virallinen laatumääräys, mutta on yleisesti sovittu sitovaksi laatu-

määrittelyksi rakennuttajan ja urakoitsijan välisissä sopimuksissa. Juridisesti RYL:n 

yläpuolella ovat rakennusalan lainsäädäntöasetukset ja viranomaismääräykset sekä 

rakennustekniset suunnitelmat, mikäli rakennusosa esiintyy suunnitelmassa Infra-

RYL:sta poiketen. (Rakennustietosäätiö RTS, 2018)   

InfraRYL-ohjeistus on tarkoitettu kaikille infra-alan toimijoille, kuten rakennuttajille, 

suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille. Laatuvaatimukset on jaettu 

teknisiin vaatimuksiin (rakennustarvikkeet ja työn suoritus) sekä toimivuusvaatimuk-

siin (rakenteen ja sen osien elinkaaren aikainen käyttäytyminen). InfraRYL on luotu 

yhtenäistämään eri toimialojen tekniset vaatimukset ja nimikkeistöt ja sitä kautta pa-

rantamaan infra-alan menetelmien ja lopputuotteiden laatua. (Rakennustietosäätiö 

RTS, 2018)   

2.2.2 Infrarakentamisen laatu ja laatuvaatimukset 

Rakentamishankkeen on määrä kehittyä prosessina koko hankkeen elinkaaren ajan, 

vastaten hankkeen tilaajan toiveita ja tarpeita. Rakentamisprosessin ja valmiin raken-

teen yhdistyessä konkretisoituu varsinainen rakentamisen laatu. Kankaisen ja Junno-

sen mukaan rakentamisessa laatua määritellään pääosin siten, kuinka tuote vastaa 

sille asetettuja teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. (Kankainen & Junnonen, 2001, 

25)  
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Tekniset vaatimukset voidaan kohdistaa esimerkiksi käytettäviin materiaaleihin, tur-

vallisuusratkaisuihin, teknisiin toimintoihin ja tuotteen ulkonäköön. Toiminnallisia 

vaatimuksia voivat olla muun muassa soveltuvuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen 

ja kustannukset tuotteen elinkaaren aikana. (Kankainen & Junnonen, 2001, 26- 27) 

Laatuvaatimukset ovat tuotteelle tai työlle asetettuja eräänlaisia normeja, jotka nii-

den tulee täyttää. Tyypillisesti laatuvaatimukset määritetään rakentamissuunnitel-

mista, rakennusselostuksista tai työselostuksista. Rakennusselostuksissa annetaan 

määritelmät työn laatutasosta. Suunnitelmapiirustuksissa määritellään rakenteille 

mitat ja paikkatieto toleransseineen. Työselostuksissa puolestaan kuvataan suorituk-

selta odotettu laatu. Työlle määritetyt laatuvaatimukset esitetään yleisimmin asiakir-

joissa viittauksina yleisiin normeihin tai laatuvaatimuksiin. Rakennuskohteelle voi-

daan hankekohtaisesti määritellä myös yksilöityjä laatuvaatimuksia. (RAKLI & Raken-

nustietosäätiö RTS, 1998) 

Infra-alalla tyypillisimmät laatuvaatimuksia määrittelevät dokumentit ovat työkohtai-

set selostukset ja suunnitelmapiirustukset, InfraRYL-ohjeet sekä YSE 1998 (Rakennus-

urakan yleiset sopimusehdot). Päällekkäisten ohjeiden pätemisjärjestyksessä hanke-

kohtaisissa työselostuksissa esitetyt vaatimukset tulevat aina ennen yleisohjeissa esi-

tettyjä vaatimuksia. (RAKLI & Rakennustietosäätiö RTS, 1998) 

Laadukkaan rakentamistyön tuottaminen edellyttää laatuvaatimusten ymmärtämistä 

ja yksiselitteisiä laatuvaatimuksia. Tilaajan tulee huolehtia ja varmistaa, että rakenta-

mistyön toteuttajalla on olemassa laadun tuottamiseen vaadittavat edellytykset. 

Yleisten sopimusehtojen mukaisissa myötävaikutusvelvollisuuksissa (YSE 1998, 9 §) 

edellytetään tilaajalta viranomaislupien hankkimista, työmaalle toimitettujen suunni-

telmien tarkastusta ja yhteensopivuuden varmistusta muiden työsuunnitelmien 

kanssa sekä suunnitelmien ja tilaajalle kuuluvien hankintojen toimittamista sovitun 

aikataulun mukaisesti. (RAKLI & Rakennustietosäätiö RTS, 1998) 

2.2.3 Urakoitsijan laadunvalvonta ja laadunvarmistus 

Laatuvastuurakentamisessa hankkeiden rakennuttaja tai tilaaja määrittelee työn laa-

tutason, luonnollisesti lakeihin, säädöksiin ja hyvään rakennustapaan liittyviin nor-
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meihin perustuen. Laatuvastuurakentamisen periaatteiden mukaisesti urakoitsija to-

teuttaa työlle tilatun laadun vastaten omasta työnlaadustaan, laadun todentamisesta 

sekä dokumentoinnista. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot määrittelevät ura-

koitsijalta työmaalla edelletyn laadunvalvonnan periaatteet. Laadunvalvontaa suori-

tetaan muun muassa erilaisin mittauksin, tarkastuksin tai katselmuksin. Laadunval-

vonnan osa-alueita ovat sen yhteydessä suoritettujen todistusten tarkastus ja doku-

mentointi. (RAKLI & Rakennustietosäätiö RTS, 1998) 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsijalle on määritelty seu-

raavia laadunvalvonnan vaatimuksia: 

 Urakoitsijan tulee tarkastaa työsuorituksensa laatu ja tarvittaessa korjata havaitut 

virheet ennen luovutusta tilaajalle. 

 Vakavat laatuvirheet tulee ilmoittaa tilaajan edustajalle ja esittää toimenpiteet nii-

den korjaamiseksi. 

 Rakennustavarat ja – osat on tarkastettava ennen niiden käyttöä ja kiinnitettävä huo-

miota niiden laatuun käytön aikana. 

 Järjestelmien ja laitteiden toimivuus on tarkastettava ennen käyttöönottoa tai vas-

taanottotarkastusta. 

 Urakoitsijan tulee vastata sopimusasiakirjoissa, säädöksissä ja normeissa edellyte-

tyistä tarpeellisista laadunvarmistuskokeista. 

 Sopimuksen vastaiset tarvikkeet ja laitteet on poistettava työmaalta. 

 Tilaajalla on oikeus perustelluista syistä oikeutettu vaatimaan muitakin puolueetto-

mia kokeita laadunvarmistuksen osoittamiseksi. (RAKLI & Rakennustietosäätiö RTS, 

1998) 

Laadunvarmistuksen tavoitteena on osoittaa ja varmistaa, että tehdyt rakenteet ovat 

suunnitelmien ja laatuvaatimusten mukaisia. Laadunvarmistus pitää sisällään kaikki 

ne toimenpiteet, joita edellytetään laadun saavuttamiseksi ja varmistamiseksi. Laa-

dunvarmistus on tyypillisesti jaettu sisäiseen ja ulkoiseen menettelyyn. Sisäisessä laa-

dunvarmistuksessa urakoitsija vastaa laatujärjestelmän mukaisesti omista toimin-
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noistaan ja ulkopuolisessa laadunvarmistuksessa laadunvarmistusta suorittaa ulko-

puolinen toimija, tyypillisesti tilaajan edustama valvoja. (RAKLI & Rakennustietosää-

tiö RTS, 1998) 

Rakentamisen laadunvarmistus ei perustu vain tarkistusmittausten ja katselmusten 

varaan, vaan urakoitsijan on vastattava työn laadusta jatkuvatoimisesti. Laatusuunni-

telma on urakoitsijan omalle toiminnalleen ja työn laadun varmistukselle luoma ja 

työtä ohjaava asiakirja, jonka perusteella tilaajalle osoitetaan muun muassa organi-

saatio- ja resurssitiedot vastuualueineen, työnaikaiset menettelyt ja toimintatavat, 

urakassa käytettävät materiaalit, laadunvarmistuksen toimenpiteet sekä työnaikai-

nen ja laadunvarmistuksen raportointi ja dokumentointitapa. Laatusuunnitelmassa 

esitetään toimintatavat ja menettelyt, joilla urakoitsija tulee täyttämään tilaajan ura-

kalle edellyttämät vaateet. Hankkeille laaditaan pääsääntöisesti aina työmaan ylei-

nen laatusuunnitelma ja erilliset työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat. Laadunvarmis-

tuksen toteutus esitetään suunnitelma-asiakirjassa, josta käytetään usein nimitystä 

laadunvarmistussuunnitelma. Laadunvarmistussuunnitelma on tyypillisesti osana 

urakoitsijan laatusuunnitelmaa ja sillä on tarkoitus osoittaa kuinka laatuvaatimukset 

todennetaan ja kuka todentamisesta vastaa. Laadunvarmistussuunnitelman tarkoi-

tuksena on havaita ja ennaltaehkäistä etukäteen hankkeen eri vaiheissa mahdollisesti 

syntyviä virheitä.  (Kankainen & Junnonen, 2001, 48- 49) 

2.3 ISO 9001:2015-standardi 

Kansainvälinen ISO 9000-standardisarjan standardi ISO 9000:2015 määrittelee kes-

keiset käsitteet ja periaatteet laadunhallinnalle, joka tukee muita julkaisusarjan stan-

dardeja.  Standardi ISO 9001:2015 kuuluu ISO 9000:2015 tavoin ISO 9000-laadunhal-

linnan standardisarjaan. Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisi syys-

kuussa 2015 uudistetun version standardista ISO 9001, joka määrittelee laadunhallin-

tajärjestelmien vaatimukset. Kansallisiksi ja eurooppalaisiksi hyväksytyt keskeisimmät 

ISO 9000-sarjan standardit soveltuvat erilaisten organisaatioiden käytettäviksi. Tyy-

pillisesti standardisarjaa hyödynnetään laadunhallinta- ja toimintajärjestelmien serti-

fioinnissa, mutta ne soveltuvat hyvin myös suorituskyvyn hallintaan. (SFS, 2018) 
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ISO 9000-standardisarjan mukaiset laadunhallinnan keskeiset periaatteet on esitetty 

kuviossa 2. Seitsemästä osa-alueesta koottujen laadunhallinnan periaatteiden tulee 

olla organisaatiossa toiminnan lähtökohtina. (ISO, 2015) 

 

   

Kuvio 2. ISO 9000 laadunhallinnan seitsemän periaatetta (Muokattu SFS, 2018). 

ISO 9001:2015 on tunnetuin ja ISO 9000-standardisarjan tärkein yksittäinen stan-

dardi. Standardissa organisaatioille on määritelty vaatimuksia, joiden täyttämiseksi 

organisaation pitää suorittaa vaadittuja toimintoja, mitkä perustuvat laadunhallinnan 

periaatteisiin. Organisaatiolla on mahdollisuus jättää joitain vaatimuksia sovelta-

matta toimintaansa, jos huomioimatta jätetyt vaatimukset eivät vaikuta vaatimusten-

mukaiseen kykyyn tuottaa tuotteita tai asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Orga-

nisaation pitää dokumentoida perusteluineen soveltamatta jätetyt vaatimukset. (ISO, 

2015)  

ISO 9001-standardin vaatimuksissa korostetaan erityisesti seuraavia asioita:  

 organisaation toimintaympäristöllä ja toiminnalla oltava selkeä yhteys organisaation 

laadunhallintajärjestelmään ja liiketoimintastrategiaan 

 johtajuus, jossa organisaation johto sitoutuu, osallistuu ja ottaa vastuuta laatujohta-

miseen 

 riskilähtöisyys päätöksenteossa 
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 laadunhallinnan periaatteet 

 prosessilähtöisyys 

 palvelun tuottajat on huomioitu standardin käyttäjinä 

 ISO-hallintajärjestelmästandardien yhteinen viitekehys: Yhteinen rakenne, termit ja 

määritelmät helpottavat järjestelmien rinnakkaiskäyttöä ja vaatimusten sisällyttä-

mistä johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan. (SFS, 2018) 

Tässä työssä ISO 9001:2015- standardia hyödynnetään tukityökaluna etenkin paran-

tamisen, prosessimaisen toimintamallin ja ihmisten täysipainoisen osallistumisen pe-

riaatteita soveltaen. 

2.4 Lean-ajattelu rakentamisessa 

2.4.1 Lean-rakentaminen 

Lean on filosofia, joka pyrkii tehokkaita prosesseja luomalla ja mahdollisimman pie-

nin resurssein yrityksen koko toiminnan organisointiin. Lean-ajattelun ydin on, että 

organisaatio etsii toimintamuotoja ja työkaluja, joilla tuotannon prosesseja voidaan 

tehostaa. Lean-ajattelun pääpiirteet kiteytyvät järjestelmällisyyteen, päivittäisiin käy-

täntöihin sekä työkaluihin, joita tarvitaan tehokkaiden prosessien ylläpitoon ja vakiin-

nuttamiseen.  (Haapasalo, 2011; Kerosuo, Korpela & Mäki, 2013) 

Rakentaminen on lähtökohtaisesti projektiperusteista liiketoimintaa. Rakennusalalla 

on tyypillistä lean-johtamisfilosofian periaatteiden hyödyntäminen rakentamishank-

keiden toimintastrategiana. Periaatteiden hyödyntämisen tavoitteena on asiakasar-

von kehittäminen, prosessien virtaustehokkuuden jatkuva parantaminen ja hukan 

minimointi. Lean-rakentaminen on lean-periaatteen ja sen eri menetelmien mukaista 

soveltamista rakentamisen projektituotannossa. Lean-rakentaminen pyrkii rakenta-

misen eri vaiheiden tuottavuuden parantamiseen, osapuolten yhteistoimintaan sekä 

hankkeessa toimijoiden osallistamiseen. (Howell, 1999, 4-8; Merikallio, 2014) 

Tuottavuutta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta, joita ovat sisäinen ja ulkoi-

nen tehokkuus. Sisäisen tehokkuuden tarkoituksena on tehdä asiat kokonaisvaltai-

sesti oikein ja ulkoisella tehokkuudella puolestaan pyrkiä tekemään oikeita asioita. 

Tuottavuutta voidaan pitää lopullisen onnistumisen tunnuslukuna. (Haapasalo, 2011)  



22 
 

 

Lean-rakentamisen tavoitteena ovat yhtenäiset prosessit, joissa keskeisiä tekijöitä 

ovat ajattelutapaa myötäillen virtaustehokkuuden parantaminen sekä lopputulosten 

ennustettavuus. Rakentamisessa ennustettavuus on ensiarvoisen tärkeää, sillä se 

koskettaa jokaista hankevaihetta sekä niiden säännönmukaista toteuttamista. Ennus-

tettavuudella pyritään hallitsemaan kustannuksia ja aikataulua sekä tarkentamaan 

resursseja ja tuotannonohjausta. Edellä mainittujen tekijöiden kautta lean-rakenta-

misessa tavoitellaan tuotantotehoa ja alhaisempia kustannuksia, joilla on muun mu-

assa välitön vaikutus projektien kannattavuuden parantamiseen taloudellisessa mie-

lessä. (Howell, 1999, 4-8; LCI Finland, 2018) 

Lean-rakentaminen ajattelulla tavoitellaan rakennushakkeen projektinhallinnassa ja 

työmaantoiminnoissa seuraava: 

 tuotteen tai työvaiheen arvon määrittäminen asiakkaan näkökulmasta 

 hukan vähentäminen 

 työvaiheiden organisoiminen häiriöttömästi uuteen työvaiheeseen 

 tehtävien yksinkertaistaminen, tasapainottaminen ja sujuvoittaminen 

 imuohjauksen käyttäminen 

 jatkuva parantaminen ja oppiminen 

Tyypillisiä lean-rakentamisen työkaluja ovat tuotannonsuunnitteluun ja tehokkuu-

teen pyrkivä Last Planner-menetelmä, integroivat sopimusmallit sekä arvovirtojen 

mallintaminen. Kyseiset työkalut pyrkivät lean-ajattelun mukaisesti integroimaan ra-

kentamisen vaiheita ja osapuolia, sekä toimijoiden osallistamisella saavuttamaan ra-

kentamisen prosessien yhtenäisyyttä. (Kerosuo, Korpela & Mäki, 2013; LCI Finland, 

2018) 

2.4.2 Lean-rakentaminen ja tietomallit 

Lean-rakentaminen on tietomalleista riippumaton tuotantoideologia. Lean-rakenta-

minen, samoin kuin tietomallit, soveltuu itsenäisesti rakennushankkeiden tuotannon 

työkaluksi.  Tietomallien ja lean-ajattelutavan yhteensovittaminen ei automaattisesti 

tuo rakennusprosesseille suurta parannusta tai lisäarvoa, mutta antaa oikein hyödyn-

nettynä ja optimoituna hyvät mahdollisuudet tietomallihankkeiden kehittämiseen. 
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Tietomallien ja lean-rakentamisen yhteensovittamista käsitellään diplomityössä ”Tie-

tomallien hyödyntäminen erikoispohjarakentamisen organisaatiossa”, jossa Häkkinen 

pohtii kattavasti lean-rakentamisajattelutavan tietomallipohjaiselle rakentamiselle 

tuottamia hyötyjä ja mahdollisuuksia. Tutkimuskirjallisuuteen perustuen tietomalli-

pohjaisten kaltaisten järjestelmien käyttöönoton yhdessä lean-rakentamisen kanssa 

on todettu parantavan muutosprosessien tehokkuutta ja helpottavan maksimaalisen 

hyödyn saavuttamista. Tietomallien myötävaikutuksella voidaan vahvistaa vastaa-

vasti myös lean-ideologian periaatteita, muun muassa tuotantoprosessin kokonai-

suuden hallintaa, suunnittelua ja tiedonkulkua. (Häkkinen, 2012, 43) 

Hyötyjen osalta Häkkinen tuo työssään esiin prosessivaiheissa nopean ja yksinkertai-

sen tietomallipohjaisen tiedonsiirron, joka parantaa lean-ajattelun mukaista virtaus-

tehokkuutta. Tietomallien avulla kommunikointia voidaan tehdä vastaavasti tehok-

kaammin, laadukkaammin ja osapuolten välillä läpinäkyvästi, mikä kehittää lean-ajat-

telutavan mukaisesti yhteistyön sujuvuutta, ongelmanratkaisua ja imuohjausta. Kes-

keisenä hyötynä voidaan pitää kuitenkin inhimillisten virheiden vähentämisen vaiku-

tuksia automatisoinnin sekä mittaus- ja tarkastustekniikan ansiosta. Edellä mainittu-

jen myötä odotusaikojen ja viiveiden lyheneminen eri tuotantotoimintojen välillä on 

mahdollista. Tietomallia hyödyntävien teknologioiden avulla voidaan kehittää tuotan-

nonseurantaa ja havaita tai paremmin ennakoida prosessissa esiintyviä häiriöitä ja 

poikkeamia. (Häkkinen, 2012, 44) 

Tietomallien hyödyntämisessä Häkkinen näkee virtaustehokkuuden ja sitä kautta 

kiertoaikojen parantavan vaikutuksen kohdistuvan muun muassa työn automatisoin-

tiin, varastonhallintaan, materiaalitilauksiin ja tuotannonsuunnitteluun. Tietomallien 

avulla tuotantoprosessien ja tuotteiden laatua voidaan parantaa, muun muassa auto-

matisoinnin, tuotantoa suorittavien koneiden tarkkuuden, eri toteutusvaihtoehtojen 

kehittyneen vertailun sekä suunnitelmamallien törmäystarkasteluilla vähentyneen 

muutostarpeen myötä. Myös ongelmanratkaisu nähdään aiempaa helpommaksi tie-

don ollessa helposti saatavilla. (Häkkinen, 2012, 45) 

Häkkisen mukaan prosessien muuttuessa tiedonhallinnan myötä entistä läpinäkyvim-

miksi, voidaan tehtäväkokonaisuuksia havaita selkeämmin ja sitä kautta parantaa 

standardointia. Myös visualisointien avulla standardit ovat ymmärrettävämpiä ja ha-
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vainnollisempia esimerkiksi työntekijöitä ajatellen, jolla Häkkinen linjaa olevan vaiku-

tuksia työntekijöiden sitouttamisessa. Jatkuvan parantamisen mallia edesauttavat 

puolestaan tietomallien kautta parantunut kommunikointi ja edistynyt raportointi, 

joiden avulla voidaan tarjota kattavaa tietoa tuotannon tehokkuudesta, virheistä 

sekä tuotannon ongelmakohdista. (Häkkinen, 2012, 45)      

Tässä tutkimuksessa lean-rakentamisen ajattelutapaa pyritään hyödyntämään tässä 

kappaleosiossa esitettyjen havaintojen ja päätelmien mukaisesti. Tehtävien yksinker-

taistamisen ja sujuvoittamisen sekä jatkuvan parantamisen ja oppimisen näkökulmia 

mukaillen tutkimustyölle voidaan saada aikaan haluttua lisäarvoa.   

3 Tietomallit infrarakentamisessa 

3.1 Tietomallit infrarakentamisessa 

Tietomallintaminen voidaan määritellä muun muassa koneavusteiseksi suunniteluksi, 

jolla tavoitellaan kokonaisvaltaista tiedonhallintaa rakennuskohteessa. Tietomallista 

käytetään yleisesti termiä BIM (Building Information Model). Infra-alan tietomalleista 

käytetään termejä inframalli tai lyhennettä InfraBIM (Infrastructure Building Informa-

tion Model). Inframalli on yleisnimitys kaikille infrahankkeiden tietomallinnuksessa 

käytettäville malleille elinkaaresta riippumatta. Tietomallit toimivat työkaluna raken-

nushankkeiden eri vaiheissa, niin suunnittelussa, rakentamisessa kuin ylläpidossa. 

(Palviainen ja Virtanen, 2016; Strafaci, 2014) 

Perinteiseen suunnitteluun verrattuna tietomallintamisen etuina voidaan pitää muun 

muassa kokonaisuuksien, vaativan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpitovaiheen pa-

rempaa hallintaa, havainnollistamisen ja yhteensovittamisen helppoutta sekä loppu-

tuloksen parempaa laatua. Tietomallintamisen suurimpia hyötyjä on mahdollisuus 

koota aineisto ajantasaisena ja digitaalisena yhteiseen projektitietokantaan, josta 

käyttäjäosapuolten on helpompi sitä hyödyntää. (Palviainen ja Virtanen, 2016; Stra-

faci, 2014) 

Kokonaisvaltaisesti ajateltuna inframalli on infrarakentamisessa kohteen, raken-

nusosan tai rakennusprosessin koko elinkaarenaikaisten tietojen kokonaisuus digitaa-

lisessa muodossa. Inframalli on kolmiulotteinen koneella tuotettu mallikuvaus, johon 
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on sijoitettu rakentamisen kannalta tarpeelliset ominaisuustiedot. Tietomallipohjai-

sesti toteutettavan hankkeen yleisiä tehtäviä ovat toiminnan ohjaus ja koordinointi, 

lähtötietojen hankinta ja itse mallintaminen, suunnittelu ja rakentaminen, tekniikka-

lajien yhteensovittaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä laadunvarmistus (kuvio 

3). (Kylmälä, 2015, 22) 

 

   

Kuvio 3. Tietomallihankkeen yleiset tehtävät (Muokattu Niskanen, 2015) 

Infran tietomallinnusta Suomessa ohjaavat lainsäädännön ohella käyttöön hyväksytyt 

toiminta- ja suunnitteluohjeet, joihin lukeutuvat muun muassa Liikenneviraston tie-

tomallinnusohjeet Tie- ja ratahankkeiden tietomalliohje 12/2017 sekä Siltojen tieto-

malliohje 6/2014. Toiminta- ja suunnitteluohjeiden jälkeen pätevyysjärjestyksessä 

seuraavat yleiset ja tekniset laatuvaatimukset, kuten InfraRYL ja Yleiset inframallivaa-

timukset 2015-julkaisusarja. (Liikennevirasto, 2017) 

3.2 Inframallien tiedonhallinta ja elinkaari 

Inframallinnuksessa olennaista on tiedon hallinta, yhdistäminen, yhteensovittaminen 

ja sen jakaminen kaikkien osapuolten kesken koko hankkeen elinkaaren aikana. Ta-

voitetilassa tietomallinnus on luonteva osa infrahanketta ja sen elinkaarta. Inframal-
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lien tulisi kattaa koko rakentamisen elinkaari suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpi-

tovaiheista kohteen purkuun. Inframallin elinkaari muodostuu eri rakennusvaiheisiin 

ja käyttötarkoituksiin laadituista tietomalliosista. Inframallin rakentamishankkeen 

elinkaari on kuvattu pelkistetysti kuviossa 4. (Niskanen, 2015, 6) 

 

Kuvio 4. Inframallien elinkaari infrahankkeen aikana. 

3.3 Yleiset inframallivaatimukset 

Infratoimialan keskeisempien vaikuttajien yhteisesti kirjoittamat, 

Rakennustietosäätiön BuildingSMART Finlandin julkaisemat ja yleisesti käyttöön 

hyväksytyt Yleiset inframallivaatimukset (YIV) ovat syntyneet infratilaajien tarpeesta 

siirtyä rakentamisessa entistä kokonaisvaltaisemmin tietomallien ja –mallintamisen 

käyttöön. Yleistet inframallivaatimukset edellyttävät toimimaan kuviossa 5 esitetyn 

kolmikannan mukaisesti. Tällä hetkellä käyttöön hyväksytty, uusin julkaisusarja 

Yleiset inframallivaatimukset 2015-ohjeet koostuvat julkaisuista ja standardeista, 

joita ovat YIV-mallinnusohjeet, avoin InfraModel-tiedonsiiroformaatti ja InfraBIM-

nimikkeistö.  
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Kuvio 5. YIV-ohjeistus edellyttää toimintaa InfraModel-tiedonsiirtoformaatin ja InfraBIM-nimikkeistön 
kanssa (Muokattu Niskanen, 2015) 

Infrarakentamisen hankkeet kuitenkin poikkeavat työvaiheineen ja erityispiirteineen 

toisistaan, mikä tulee huomioida myös tietomallinnuksessa ja YIV-jukaisusarjan 

ohjeita tulkittaessa.  

3.3.1 YIV 2015 

Yleiset inframallivaatimukset-julkaisusarja koostuu kahdestatoista julkaisuosasta, 

joihin on koottu ohjeistus ja yhteinen näkemys tietomallien käytöstä infrahankkeiden 

eri vaiheissa, kärjistetysti mitä ja miten infrahankkeissa mallinnetaan. (Niskanen, 

2015, 3)  

Yleisten inframallivaatimusten käyttöön hyväksytyt ohjeet ovat: 

1. Tietomallipohjainen hanke 

2. Yleiset mallinnusvaatimukset 

3. Lähtötiedot (liite 1, liite 2) 

4. Inframalli ja mallinnushankkeen eri sunnitteluvaiheissa 

5. Rakennemallit 

5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet 

5.2 Maanrakennustöiden toteutusmallin laadintaohje 

5.2 Maanrakennustöiden toteumamallin laadintaohje (liite 1) 

6. Rakennemallit (6.1 Järjestelmät) 
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7. Rakennemallit (7.1 Rakennustekniset rakennusosat) 

8. Inframallin laadunvarmistus 

9. Määrälaskenta, kustannusarviot 

10. Havainnollistaminen 

11. Infran hallinta (11.1 Inframallinnus päällysteiden korjaamisessa) 

12. Inframallin hyödyntäminen suunnittelun eri vaiheissa ja rakentamisessa (12.1 

Maanrakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä) 

Yleiset inframallivaatimukset 2015 ovat hankkeen tietomallintamisen lähtötiedot, 

suunnittelun eri vaiheet, rakentamisen, rakennetun todentamisen sekä käytön ja 

ylläpidon kattava kokonaisuus, jonka tavoitteena on ohjata, yhdenmukaistaa ja 

kehittää infra-alan tietomallinnuskäytäntöjä. (Niskanen, 2015, 3) 

Yleiset inframallivaatimukset 2015 asettuvat rakentamisen sääntöhierarkiassa lain-

säädännön ja käyttöön hyväksyttyjen toiminta- ja suunnitteluohjeiden alapuolelle, 

sijoittuen yleisten ja teknisten laatuvaatimusten käyttöön hyväksyttyyn normistoon. 

(Kylmälä, 2015, 22)  

Opinnäytetyön julkaisuhetkillä Yleiset inframallivaatimukset-ohjeiden päivityspro-

sessi siirtyi BuildingSmart Finlandin toimesta lausuntopyyntövaiheeseen. YIV-

ohjeistuksen seuraava julkaisuversio tulee olemaan YIV 2018, jossa edeltäjäversion 

sisältöä on kaksivuotisen kehitystyön tuloksena kehitetty ja rakenne on luotu raken-

tamisen prosessi-muotoon. YIV 2015-ohjeistus on määrä korvata YIV 2018-ohjeistuk-

sella, jossa ohjekokonaisuus ryhmitellään neljään lukuun, joita ovat:  

1. Yleinen osa 

2. Lähtötietoaineisto 

3. Suunnittelu 

4. Rakentaminen  

3.3.2 Inframodel-tiedonsiirtoformaatti 

Inframallinnuksen yleisenä vaatimuksena on käyttää tiedonsiirrossa avoimia 

standardeja ja tietomallinnusta tukevia formaatteja. Inframodel on Suomessa 
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käytössä oleva, infrarakentamiseen kehitetty kansallinen avoin tiedonsiirtoformaatti. 

Inframodel-menetelmä perustuu kansainväliseen LandXML-standardiin, ollen siitä 

suomalaisiin tarpeisiin muunnettu laajennus. Inframodel-formaatti sisältää 

infratietojen siirtoon liittyvän määrittelyn ja käyttöohjeistuksen. Inframodel-

tiedonsiirron eduiksi mielletään tiedonsiirtoon liittyvää käytäntöjen 

yhdenmukaisuutta, virheiden ja tiedon hukan vähenemistä sekä mahdollisuutta 

sisällyttää itse tiedostoon tiedoston metatietoja.  (Puuperä, 2015, 18)  

Inframodel4 on helmikuussa 2016 julkaistu ja jatkossa Inframodel3-formaatin 

käytössä korvaava tiedonsiirtoformaatti. Inframodel4 ei aikaisempien versioiden 

tavoin sisällä silta- tai muiden taitorakenteiden tietomalleja, vaan niiden siirtoon 

edellytetään tässä kappaleessa jäljempänä esiteltävän IFC-standardin käyttöä. 

Teksimuotoon kijoitettu Inframodel-tiedosto voidaan avata selaimessa tai 

tekstieditorissa. Uusien Inframodel-formaatin tiedostoja voidaan käyttää esimerkiksi 

suoraan koneohjausjärjestelmissä toteutusmallien tiedostoformaattina. Inframodel- 

formaatissa käytetään InfraBIM-nimikkeistöön perustuvia taiteviivojen ja 

mittalinjojen nimeämiskäytäntöjä. (BuildingSMART Finland, 2018)  

Muita yleisesti tietomallintamisessa käytettäviä avoimia ja standardoituja tiedonsiir-

toformaatteja ovat IFC-standardi ja LandXML. IFC-standardi määrittelee tavan siirtää 

kolmiulotteisena tuotettua tietoa eri toimijoiden ja ohjelmistojen välillä sitomatta 

tiedostomuotoa mihinkään määritettyyn tietokoneohjelmaan. LandXML on infrara-

kentamisen ja maanmittauksen käyttöön kehitetty tiedonsiirtoformaatti. LandXML 

perustuu XML-standardiin, jonka mukaan tieto järjestellään eri tunnisteiden alle. 

XML-tarvitsee tuekseen suunnitteluohjelman, jolla aineiston tiedonhallinta toteute-

taan, muun muassa lähetetään, vastaanotetaan, varastoidaan tai visualisoidaan. 

(Anttonen, 2008, 24) 

3.3.3 InfraBIM-nimikkeistö 

Infra BIM-nimikkeistö on infra-alalla käytössä olevan rakennusohjenimikkeistön sekä 

Liikenneviraston Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot-mittausohjeeseen perustuva, 

niiden laajennettu versio koskien inframallien ja –rakenteiden yhtenäistä nimeämis- 

ja numerointikäytäntöä. Nimikkeistön on määrä tukea ja yhtenäistää 

inframallinnusta. Nimikkeistön avulla mahdollistetaan sujuva ja yksiselitteinen 
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tiedonkulku eri ohjelmiston ja hankkeen osapuolten välillä. InfraBIM-nimikkeistö 

määrittelee nimeämiskäytännöt rakenteiden pinta- ja taiteviivatunnuksille. InfraBIM- 

nimikkeistö on sisällytetty Inframodel-tiedonsiirtoformaattiin. (BuildingSMART Fin-

land, 2016).  

3.4 Inframallien laadunvarmistus 

Yleisten inframallivaatimusten mallinnusohjeista osa.8 määrittelee inframalleihin liit-

tyvän laadunvarmistuksen toteutusta. Inframallien laadunvarmistuksen keskeisenä 

tavoitteena on varmistaa toimintaprosessin sujuvuus ja että mallinnetut tiedot on 

tuotettu hankekohtaisten ja vaaditun ohjeistuksen mukaisesti. Kappaleessa 2.1 esi-

tettyjä laadun määritelmiä täydennetään tässä yhteydessä tietomalleihin rinnastetta-

valla laadulla, jolla tarkoitetaan digitaalisesti esitetyn tiedon tasoa ja sen tilaajan tar-

peisiin soveltuvuutta. (Mäkinen, Tieaho ja Paakkari, 2016) 

Tietomallintamisessa yleinen vastuumatriisi on melko yksiselitteinen. Mallin tuottaja 

on vastuussa tietomallin sisällöstä, työmaan tietomallikoordinaattori tai mittaus-

työstä vastaava tuotettujen mallien tekniikkalajien yhteensovituksen tarkastamisesta 

ja hankkeen tilaaja laadunvarmistuksen toteutuksen valvonnasta (Mäkinen, Tieaho ja 

Paakkari, 2016). Inframalleja rakentamisessa hyödyntävä toteuttaja vastaa rakenta-

misen ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen vaatimuksenmukaisesta toteuttami-

sesta. Inframallin laadunvarmistus ei korvaa suunnitelmalle tehtävää teknistä laadun-

varmistusta, jossa todetaan suunnitelmaratkaisun laatu teknisen- ja ympäristökelpoi-

suuden kannalta sekä ohjeiden mukaisuus ja mitoitus (Liikennevirasto, 2017).  

Tietomallien ja niiden laadunvarmistusdokumenttien tarkistukseen on syytä kiinnit-

tää huomiota rakentamishankkeiden elinkaaren aikana. Lopputuotteen tavoin lähtö-

tietoaineiston luotettavuutta ja laatua tulee tarkastella prosessin aikana huolellisesti. 

(Toppi, 2018; Mäkinen, Tieaho ja Paakkari, 2016)  

Inframallien mallien tietosisältöä tulee tarkastella seuraavista näkökulmista: 

 Mallin tekninen sisältö: Onko tieto muodostettu käytetyn suunnitteluohjelman stan-

dardien ja nimikkeistön mukaisesti? 

 Sisällön oikeellisuus: Onko malliin sisällytetty kaikki vaadittava suunnittelu-, toteu-

tus- ja ylläpitovaiheessa tarvittava tieto? 
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 Mallin laatu, ratkaisujen toimivuus ja toteutuskelpoisuus: Onko tekniikka- ja osamal-

lien yhteensovituksissa päällekkäisyyksiä tai epäkohtia? (Mäkinen, Tieaho ja Paak-

kari, 2016) 

Tietomallien laadunvarmistuksella pyritään havaitsemaan prosesseissa esiintyviä vir-

heitä, epäkohtia ja puutteita mahdollisimman aikaisissa prosessivaiheissa. Laaduk-

kaalla suunnittelulla on suora yhteys aikataulujen ja kustannusten ennustettavuu-

teen sekä työmaalla suoritettaviin muutostöihin. Inframalleja hyödyntävä toteutus-

tapa edellyttää hankkeen osapuolten vahvaa sitoutumista valittuun toimintamalliin, 

jotta lopputuotteen laatu täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. (Mäkinen, Tieaho ja 

Paakkari, 2016) 

Tietomallinnusta infrahankkeissa ohjaa hankekohtainen tietomallisuunnitelma ja – 

ohje, jossa kuvataan myös laadunvarmistuksen menettelyt. Laadunvarmistuksessa 

varmennetaan, että hankkeelle tuotetut mallit ovat inframallisuunnitelman mukaisia. 

(Mäkinen, Tieaho ja Paakkari, 2016) 

4 3D-Koneohjausjärjestelmä 

4.1 Toimintaperiaate, järjestelmäosat ja käyttökohteet  

Työkoneautomaatio on työkoneeseen asennettujen automatisoitujen järjestelmien 

hyödyntämistä työkoneissa. Infrarakentamisessa työkoneeseen asennettua ja ohjel-

moitua ohjausjärjestelmää kutsutaan koneohjausjärjestelmäksi. Koneohjausjärjestel-

mään liitettyjä automatisoituja järjestelmiä ovat paikannus- ja ohjausjärjestelmät. 

Koneohjaus voidaan jakaa opastavaan tai ohjaavaan menetelmään. Opastavassa jär-

jestelmässä työkoneen kuljettaja vastaa työkoneen liikkeiden hallinnasta. Ohjaavassa 

järjestelmässä työkoneen työterän ohjaus on hydraulisesti automatisoitu. (Palviainen 

ja Virtanen, 2016)  

Koneohjauksessa rakentaminen mahdollistetaan työkoneen ohjausjärjestelmään syö-

tetyn koneohjausmallin (digitaalinen kuvaus rakennettavasta kohteesta kolmiulottei-

sena, tarkemmin kappaleessa 4.4) ja reaaliaikaisen paikannusmenetelmän avulla. Pai-

kannusmenetelmä voi olla satelliittipaikannukseen perustuva paikannustekniikka tai 

takymetri-mittaukseen perustuva ohjaus. Työkoneen 3D-koneohjausjärjestelmä 
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koostuu paikannusjärjestelmästä (vastaanottimet ja antennit), eripuolelle työkonetta 

asennetuista ohjausjärjestelmän antureista, tietokoneyksiköstä ja ohjausnäytöstä. 

Kaivinkoneeseen sijoitetun koneohjausjärjestelmän järjestelmäosat on havainnollis-

tettu laitevalmistaja Novatron Oy:n koulutusaineiston kuviossa 6. (Laukkanen ja Sam-

matti, 2017; Palviainen ja Virtanen, 2016)  

 

Kuvio 6. Kaivinkoneen koneohjausjärjestelmä järjestelmäosineen (Novatron, 2018. Kuva: Novatron Oy) 

Työkone ottaa paikannustavastaan (satelliitti ja tukiasema tai takymetri-ohjaus) riip-

puen vastaan paikkatietoa, mikä mahdollistaa koneohjausjärjestelmän tietokoneen 

työkoneen työterän sijainnin tarkan paikantamisen suhteessa suunnitelman mukai-

seen koneohjausmallin pintaan. Työkoneen kuljettaja toteuttaa ohjausjärjestelmän 

näytöltä järjestelmään ladatun koneohjausmallin avulla suunnitelman mukaista ra-

kentamista. Koneohjausjärjestelmä mahdollistaa koneenkuljettajan itsenäisen työs-

kentelyn, sillä koneohjausmalliin perustuen työkone ”tuntee” kohteen sijainnit ja ta-

sot. (TopGeo, 2018) 

Infraprojekteilla koneohjausjärjestelmää voidaan hyödyntää pääpiirteittäin kaikkiin 

maanrakennuksessa tarvittaviin työkoneisiin. Tällä hetkellä infraprojekteissa koneoh-

jausta hyödynnetään tehokkaasti etenkin kaivinkoneissa, puskukoneissa, tiehöylissä, 

stabilointikoneissa ja kallioporavaunuissa. Infraprojektien työmailla rakentamista to-

teuttavat omat tai aliurakoitsijaorganisaatioiden työkoneet. 
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4.2 Yleisimmät laitetoimittajat 

Infraprojektien työmaat hyödyntävät Suomessa pääosin muutaman laitevalmistajan 

koneohjausjärjestelmiä. Järjestelmistä puhuttaessa on mainittava, että koneohjaus-

järjestelmät ovat ominaispiirteineen erilaisia, mutta ovat toimintaperiaatteiltaan sa-

mankaltaisia ja infrarakentamisen työmenetelmiin kehitettyjä. Tyypillisimmin työ-

mailla epätietoisuutta aiheuttavat järjestelmien toisistaan poikkeavat tiedonsiirtofor-

maatit. Avointen tiedonsiirtoformaattien tukemattomuus paikataan tyypillisesti ko-

neohjausjärjestelmään syötettävällä erillisellä koordinaattitiedostolla tai sen muun-

noksella.  

 Novatron on suomalainen maanrakennustyökoneiden koneohjausjärjestelmä, jota 

suunnittelee, valmistaa ja toimittaa Novatron Oy. Novatron-järjestelmiä on saatavilla 

2D- ja 3D-ominaisuuksilla, jotka tukevat uusimpia Inframodel-formaatteja. (Novat-

ron, 2018) 

 Leica on sveitsiläinen maanmittausalan toimija, joka toimittaa koneohjausjärjestel-

miä erilaisiin työkoneisiin. Sen maahantuonnista vastaa maanmittausalan toimija 

Leica Geosystems Oy. Leican järjestelmiä on saatavilla perusjärjestelminä ja uudem-

pana iCON-versioina 2D- ja 3D-ominaisuuksilla. Järjestelmät tukevat uusimpia Infra-

model-formaatteja. 

 Trimble on yhdysvaltalainen maanmittausalan toimija, joka toimittaa koneohjausjär-

jestelmiä erilaisiin työkoneisiin. Trimblen järjestelmiä on saatavilla 2D- ja 3D-ominai-

suuksilla, jotka tukevat pääosin uusimpia Inframodel-formaatteja. Trimblen koneoh-

jausjärjestelmistä Suomessa vastaa Sitech Oy. 

 Topcon on yhdysvaltalainen maanmittausalan toimija, joka toimittaa koneohjausjär-

jestelmiä erilaisiin työkoneisiin. Sen maahantuonnista vastaa Topgeo Oy. Topconin 

järjestelmiä on saatavilla 2D- ja 3D-ominaisuuksilla. Järjestelmä ei tue uusimpia Infra-

model-formaatteja. (Palviainen ja Virtanen, 2016) 

4.3 Koneohjausjärjestelmän paikannus 

Kuten toimintaperiaatteita kuvaavassa kappaleessa 4.1 todettiin, työkoneen koneoh-

jausjärjestelmä voidaan paikantaa jatkuvatoimiseen takymetri-seurantaan perustuen 
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tai satelliittipaikannuksella. Tässä opinnäytetyössä koneohjaustoiminnan paikannus-

menetelmänä käsitellään pääosin satelliittipaikannukseen perustuvaa paikannusta.  

Koneohjausjärjestelmällä valjastettu työkone pystyy paikantamaan oman sijaintinsa 

työkohteessa, mutta on lähes täysin riippuvainen korjaussignaalista paikannustark-

kuuden varmistamiseksi. Korjaussignaalia voidaan lähettää internet-, televerkko- tai 

radiosignaalitaajuudella. Korjaussignaalin työmaalle tuottavia vaihtoehtoja ovat työ-

maalle sijoitettava oma kiinteä tukiasema tai VRS-tukiasemaverkko. (Palviainen ja 

Virtanen, 2016) 

Työkoneen ohjaus perustuu RTK-mittaukseen ja GNSS-satelliittipaikannukseen, jossa 

joko tukiaseman tai tukiasemaverkon korjauspalvelun tuottamalla korjaussignaalilla 

työkoneen koneohjausjärjestelmä saavuttaa muutaman sentin toleranssissa olevan 

työtarkkuuden, jolloin työkone voi toimia tuotannon työkaluna ja samalla tarkkana 

mittalaitteena. (Palviainen ja Virtanen, 2016) 

4.3.1 GNSS-järjestelmä ja satelliittipaikannus 

GNSS (Global Navigation Satellite System) on yhteinen nimitys käytössä olevalle ylei-

selle satelliittipaikannusjärjestelmälle, johon kuuluvat muun muassa yhdysvaltalainen 

GPS-järjestelmä ja venäläinen GLONASS-järjestelmä. (Laukkanen ja Sammatti, 2017; 

Laurila, 2010)  

Satelliittipaikannus tarvitsee samanaikaisesti havainnot neljään satelliittiin toimiak-

seen senttimetritarkkuudella virheettömästi. Satelliittipaikannus perustuu etäisyys-

erojen ja etäisyyksien mittaukseen. Satelliittipaikannuksen perustana on kolme mit-

taustapaa, joita ovat absoluuttinen mittaus, differentiaalinen paikannus ja suhteelli-

nen mittaus. (Laurila, 2010)  

Satelliittipaikannuksessa työkoneen sijainti määrittyy suhteelliseen mittaukseen pe-

rustuen työkoneen GNSS-vastaanottimen vastaanottamasta satelliittien lähettämästä 

paikannussignaalista. Vastaanotin määrittää koneohjausjärjestelmälle sijainnin kolmi-

ulotteisessa koordinaatistossa, minkä jälkeen järjestelmä kykenee hyödyntämään re-

aaliaikaista paikkatietoa ja antureiden tuottamaa tietoa yhdessä. Satelliittipaikannuk-

sen haittana infrarakentamisen työmailla on usein paikannussignaalin häiriöherkkyys. 

Häiriöitä aiheuttavat esimerkiksi maastonmuodot, korkeat rakennukset, puusto tai 
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heijastavat pinnat. Uusimmat koneohjausjärjestelmäversiot pystyvät laitekannasta 

riippumatta, lähes poikkeuksetta ottamaan vastaan joko radiosignaaleja tai internet-

dataa. (Palviainen ja Virtanen, 2016; Kivinen, 2016, 35-37)   

4.3.2 GNSS-Tukiasema 

Tukiaseman toiminta perustuu RTK-paikannukseen. RTK-mittaus tarkoittaa reaaliai-

kaista kinemaattista mittausta, joka perustuu kantoaaltojen havaitsemiseen kahden 

vastaanottimen välillä (Laukkanen ja Sammatti, 2017). Työmaalla tukiasema peruste-

taan harkitusti sille soveltuvalle maastonkohdalle, jossa tukiasemalle määritetään si-

jainti, jolloin GNSS-vastaanottimen sijainti on tunnettaan työmaan koordinaatistossa. 

Paikannustapa perustuu tukiaseman työkoneeseen korjaussignaalina lähettämiin kor-

jattuihin paikkatietoihin, kuten havaintoihin ja koordinaatteihin. Korjaussignaalista 

käytetään myös termiä korjausdata. Tukiaseman lähettämä signaali perustuu yleensä 

radio- tai gsm-signaaliin ja sen kantaman vaihtelu on riippuvainen tukiasemassa käy-

tetyn lähettimen tehosta, kilometreistä kymmeniin kilometreihin. Tukiasemalait-

teisto koostuu antennivastaanottimesta, gsm- tai radio-signaalia lähettävästä modee-

mista sekä virtalähteestä. Kohteen käyttöympäristö määrittelee ensisijaisesti kiinteän 

tukiaseman tiedonsiirron tekniikan. (Laurila, 2010; Palviainen ja Virtanen, 2016) 

Yksi tukiasema pystyy kantomatkansa sisällä palvelemaan useampaa työkonetta. Esi-

merkinomaisesti laajalle pinta-alalle levittyvillä väylä- ja ratahankkeilla on tyypillisesti 

käytössään useampia tukiasemia, jolla varmistetaan korjaussignaalin saatavuus ja 

työkoneen tavoittavat kantamat koko hankealueen sisällä häiriöittä.  

Työmailla tukiaseman perustamispaikan kriteerejä ovat keskeinen sijainti, katveetto-

muus sekä sijoittuminen pois rakentamisen tieltä. Tukiasema perustetaan yleensä 

työmaalle vakaaseen rakenteeseen, jota on kuitenkin tarvittaessa helppo siirrellä ra-

kentamisen edetessä. Kiinteän tukiaseman työmaalle tarjoama etu on korjaussignaa-

lin saatavuus myös katveisilla ja maastoltaan peitteisillä alueilla, joilla satelliittien sig-

naalit eivät työkoneita välttämättä tavoita. Kiinteän tukiaseman käyttö työmaalla 

mielletään usein toiminnaltaan varmemmaksi, paikannustarkkuuteen liittyvä epävar-

muus pienemmäksi ja toiminnan käyttöaste paremmaksi. (Palviainen ja Virtanen, 

2016) 



36 
 

 

Kiinteä tukiasema voi olla myös ulkopuolisen palvelutarjoajan ylläpitämä tukiasema-

verkko, jolla satelliittien lähettämä paikkatieto korjataan. Ulkopuolisen palvelutarjo-

ajan RTK-tukiasemaverkon käyttö perustuu siihen, että koneohjausjärjestelmän käyt-

täjän ei tarvitse investoida työmaalle omaa kiinteää tukiasemaa, mikäli kantavuusalu-

eella sijaitsee palvelun tarjoajan ylläpitämä tukiasema, jota korjaussignaalin saa-

miseksi on mahdollista hyödyntää. (Laukkanen ja Sammatti, 2017; Palviainen ja Virta-

nen, 2016)  

4.3.3 GNSS–VRS (Virtuaalinen tukiasemaverkko) 

VRS tarkoittaa gsm-verkon kautta toimivaa virtuaalista tukiasemaa ja on lyhenne sa-

noista Virtual Reference Station. VRS-tukiasemaverkko koostuu RTK-

tukiasemaverkon tavoin lukuisista eri puolelle Suomea asennetuista kiinteistä tu-

kiasemista. (Geotrim, 2018) 

VRS-tukiasemaverkon toiminta perustuu tukiasemien vastaanottamaan satelliittien 

paikkatietoon, joka välitetään kaikista asennetuista tukiasemista yhteiselle laskenta-

keskukselle. Laskentakeskus suorittaa automatisoidusti reaaliaikaisesti saatujen paik-

katietojen virheiden korjauksen ja lähettää korjatun paikkatiedon VRS-verkon käyttä-

jälle. VRS-tukiasema luodaan mahdollisimman lähelle VRS-verkkoa hyödyntävää ko-

neohjausjärjestelmää. Työkone liitetään verkkoon asettamalla koneohjausjärjestel-

mään VRS-verkon lisenssin tarjoama SIM-korttityyppinen liittymäkortti. (Geotrim, 

2018) 

VRS-tukiasema toimii lisenssiperusteisti ja soveltuu hyvin yksittäisen työkoneen käy-

tettäväksi työmaakohteilla, jonne kiinteää tukiasemaa ei voida tai kannata resur-

soida. Tiedonsiirtonopeuksien ja televerkkojen kattavuusalueiden laajentuessa VRS-

tukiasemaverkon käyttömahdollisuudet ovat jatkuvasti parantuneet. Joustavista 

käyttöominaisuuksistaan huolimatta VRS-verkko ei kykene työtarkkuudeltaan aivan 

kiinteään RTK-verkon mahdollistamalle tarkkuustasolle. (Geotrim, 2018) 
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4.4 Koneohjausmalli 

Koneohjausmalli on rakennuskohdetta kuvaava suunnitelmamallista muokattu ja läh-

tötietoihin perustuva toteutusmalli, joka mahdollistaa työkoneella inframalleihin pe-

rustuvan rakentamisen toteutuksen työmaalla. Koneohjausmalli voi olla kuvaus yksit-

täisestä rakenneosasta tai koko työmaan kattavasta mallista. Koneohjausmallissa 

suunnitelmamalli on muokattu koneohjausjärjestelmään sopivaan tiedostomuotoon. 

Koneohjausjärjestelmien malleissa esitettävät aineistot voivat olla mallinnettuna 

pinta- ja viivamallina, pistetietoina tai niiden yhdistelminä, joita työkoneen kuljettaja 

havainnoi näyttöpäätteeltään. Pintamallin malliosaesimerkkinä toimivat tien raken-

nekerrokset, viivamallista putkilinjarakenteet ja pistetiedosta järjestelmäosina kaivot 

tai valaisimet (Palviainen ja Virtanen, 2016). Yleiset inframallivaatimukset 2015 Ra-

kennemallit-osassa 5.2 ”Maarakennustöiden toteutusmallin laadintaohje” määritel-

lään koneohjausmallille asetetut vaatimukset. Vaatimusten mukaisesti koneohjaus-

perusteisesti toteutettavat rakennettavan kohteen rakenneosat tulee mallintaa ja to-

teutusmallin rakennepinnat ja taiteviivat nimetä InfraBIM-nimikkeistön numerointi- 

ja nimeämiskäytäntöjen mukaisesti (Toppi, 2018; Kivinen, 2016, 32).  

Koneohjaustoteutusta varten kaikista yksittäin rakennettavista rakennepinnoista luo-

daan erillinen koneohjausmalli. Tyypillinen tapa luoda koneohjausmalleja on yhdistää 

taiteviivoin suunnitelmamallin poikkileikkauksia ja sen jälkeen kolmioida malli kolmi-

ulotteiseksi. Mallien luontiin käytettäviä ohjelmistoja ovat muun muassa 3D-Win- ja 

AutoCAD-ohjelmistot.  (Hannuksela, 2017) 

4.5 Koneohjauksen hyödyt 

Koneohjausjärjestelmän aikaan saamien työtapamuutosten myötä työmailla koettuja 

ja tyypillisesti esiin nousevia hyötynäkökulmia ovat muun muassa:  

 perinteisen mittaamisen ja maastoon merkinnän tarpeen väheneminen rakennus-

osien toteutusvaiheessa 

 parantunut työturvallisuus 

 työtehon parantuminen ja sen vaikutuksesta toteutusvaiheen aika- ja kustannussääs-

töt 
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 koneohjausjärjestelmän mahdollistaman kaivutarkkuuden parantuessa hukan ja yli-

määräisten työvaiheiden väheneminen sekä työn tasalaatuisuus 

 toimintamahdollisuus riippumatta keliolosuhteista 

 kuljettajan työn itsenäistyminen ja sitä kautta työn mielekkyyden lisääntyminen 

 tiedonkulun sekä tuotannon läpinäkyvyyden parantuminen 

 mittauksen jatkuvatoimisuuden mahdollistamana työvaiheissa sujuvammin etenemi-

nen ilman muiden osapuolten odottamista (Novatron, 2018; Berg, 2014)  

5 Tutkimuksen toteutus 

5.1 Tutkimukseen johdatus ja esimerkkiprojektit 

Tutkimuksen ns. kenttävaiheesta, eli nykytilan kartoitusselvityksestä työmaakierrok-

sin ja projektikohteilla toteutetuista teemahaastatteluista vastasi itsenäisesti opin-

näytetyöntekijä. Projektikohteita lähestyttiin tutkimuksen tarkoituksesta ja toteutus-

tavasta projektien vastuuhenkilöille tehdyin sähköpostikyselyin lokakuussa 2018. 

Työmaakierrokset ja teemahaastattelut toteutettiin marraskuussa 2018. Novatron 

Oy:lle osoitettuun tietomalliasiantuntijan haastattelupyyntöön saatiin suostumus lo-

kakuussa 2018, jonka jälkeen haastattelu toteutettiin marraskuussa 2018.    

Työmaakierroksin tehtävää nykytilan kartoitusselvitystä ja teemahaastattelujen to-

teutusta varten valitut esimerkkiprojektit edustavat toimeksiantajan infraprojektien 

tyypillisiä työmaakohteita ja ovat hanketyyppejä, joiden toteuttamiseen toimeksian-

tajalla on vankka osaaminen, kokemus sekä resurssit.  

Esimerkkiprojekteina toimivat työmaakohteet valittiin syksyllä 2018 meneillään ole-

vista infraprojekteista seuraavin kriteerein: 

 Projektilla hyödynnetään inframalleja ja toteutetaan rakentamista koneohjausjärjes-

telmiä käyttäen. 

 Projektia toteuttavalla työryhmällä on kokemusta koneohjausjärjestelmistä sekä inf-

ramallien käytöstä aikaisemmilta projekteilta.   

 Projektikohteet sijaitsevat maantieteellisesti eri puolella Suomea ja niitä toteuttavat 

infraprojektien eri yksiköt. 
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 Projektikohteet edustavat toisistaan poikkeavia infrarakentamisen kohdetyyppejä.  

 Projektikohde on kokoluokaltaan ja toteutustyypiltään tavanomainen. 

Tutkimuksen projektikohteita toteutetaan vuosien 2018- 2019 aikana ja niiden toteu-

tusaika määritellään likimääräisesti 12- 18 kuukauden aikajänteelle. Projektikohteet 

esitetään anonyymisti esimerkkiprojekteina A-E. 

 Esimerkkiprojekti A 
Esimerkkiprojekti A on pääkaupunkiseudulle sijoittuva väylähanke, jossa alueen katu-

verkostoa kehitetään vastaamaan kehittyvän alueen tulevia toimintoja kadun paran-

nuksin, taitorakentein sekä niihin liittyvin tiejärjestelyin. Kohde on kokoluokaltaan 

keskisuuri, mutta toteutukseltaan tavanomainen väylärakentamisen urakkakohde. 

Urakan henkilövahvuus vaihtelee noin 20- 40 henkilön välillä ja urakan arvo lähtöti-

lanteessa on noin 10- 15 M€. Kohteella inframalleja hyödyntävät koneohjausjärjes-

telmiä käyttäen kaivinkoneet. 

 Esimerkkiprojekti B 
Esimerkkiprojekti B on ympäristörakentamishanke Kanta-Hämeessä. Kohde on koko-

luokaltaan suuri, mutta toteutukseltaan tavanomainen ympäristörakentamisen urak-

kakohde. Urakan henkilövahvuus on keskimäärin noin 10 henkilöä ja urakan arvo 

suuruusluokassa 5-10 M€. Kohteella inframalleja hyödyntävät koneohjausjärjestel-

miä käyttäen kaivinkoneet. Urakan alkuvaiheessa koneohjausjärjestelmää on käy-

tetty myös puskukoneessa.  

 Esimerkkiprojekti C  
Esimerkkiprojekti C on Keski-Suomeen sijoittuva väylähanke, jossa suoritetaan valta-

tieosuuden parannustoimia siihen liittyvine taitorakenteineen ja tiejärjestelyineen. 

Kohde on kokoluokaltaan keskisuuri, mutta toteutukseltaan tavanomainen väylära-

kentamisen urakkakohde. Urakan henkilövahvuus liikkuu välillä 20- 40 henkilöä ja 

urakan arvo suuruusluokassa noin 10- 15 M€. Kohteella inframalleja hyödyntävät ko-

neohjausjärjestelmiä käyttäen kaivinkoneet ja tiehöylät. 

 Esimerkkiprojekti D 
Esimerkkiprojekti D on Kymenlaaksoon sijoittuva väylähanke, jossa suoritetaan 

moottoritieosuuden rakentamisesta. Kohde on suurhanke ja toteutukseltaan erityis-

piirteineen haastava väylärakentamisen urakkakohde. Urakan henkilövahvuus vaih-

telee hankkeen työvaiheiden mukaisesti. Kohteella inframalleja hyödyntävät koneoh-

jausjärjestelmiä käyttäen kaivinkoneet, puskukoneet, stabilointikoneet, takymetri-

ohjauksella tiehöylät sekä satunnaiset kallioporavaunut. 
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 Esimerkkiprojekti E 
Esimerkkiprojekti E on Kymenlaaksoon sijoittuva väylähanke, jossa suoritetaan valta-

tieosuuden eritasoliittymän ja siihen liittyvien muiden tiejärjestelyjen rakennus- ja 

parannustoimia. Kohde on kokoluokaltaan keskisuuri, mutta toteutukseltaan tavan-

omainen väylärakentamisen urakkakohde. Urakan henkilövahvuus vaihtelee, keski-

määrin noin 20- 40 henkilön välillä. Urakan arvo on noin 5-10 M€. Kohteella inframal-

leja hyödyntävät koneohjausjärjestelmiä käyttäen kaivinkoneet, stabilointikoneet ja 

tiehöylät. 

5.2 Nykytilan kartoitus 

Tutkimuksen empiiristä tutkimusvaihetta tukee tutkimuksen yhteydessä toteutettu 

nykytilan kartoitusselvitys. Infraprojektien työmailla koneohjaustoiminnan ja tieto-

mallipohjaisen laadunvarmistuksen nykytilan kartoitus toteutettiin kaksiulotteisesti. 

Selvitystyössä kerättiin tietoa toimeksiantajan digitaalisen rakentamisen asiantunti-

joilta sekä tehtiin valituille infraprojektikohteille teemahaastattelujen yhteydessä toi-

minnan nykytilaa kartoittavat työmaakierrokset.  

Toimeksiantajan tietomallipohjaisen rakentamisen asiantuntijoina toimivat opinnäy-

tetyötä ohjanneet yhteyshenkilöt, joilta löytyy vankka kokemus ja osaaminen digitaa-

lisen rakentamisen kehitys- ja toteutustyöstä rakentamishankkeiden eri vaiheissa.  

Toimeksiantajaorganisaation asiantuntijoiden kanssa pidetyssä nykytilan tilannekat-

sauspalaverissa selvitettiin infraprojektien toiminnan nykytilaa ja kehitysnäkymiä. 

Edellä mainittuja oli syytä tarkentaa myös opinnäytetyöntekijälle, sillä YIT:n ja Lem-

minkäisen fuusioitumisen jälkeen juuri hallinto- ja tukitoimiportaan tehtävänä on ol-

lut tuoda tietoa, yhteneviä käytäntöjä ja toimintakulttuuria tiedoksi yksiköiden pro-

jektien hallintaan ja toteutusvaiheisiin. Tausta-aineistoa kerättiin asiantuntijoiden oh-

jeistuksella myös yrityksen sisäisistä tietokannoista. Toimeksiantajaorganisaation asi-

antuntemusta hyödyntämällä laajennettiin opinnäytetyön tekijän näkemystä organi-

saation sisäisistä käytännöistä ja resursseista sekä herätettiin ajatuksia tutkimustyön 

toteutusvaiheiden ja johtopäätösten tekemisen tueksi. 

Nykytilan kartoituskatselmukset tehtiin esimerkkikohteiksi valituille infraprojektien 

työmaille. Katselmukset toteutettiin työmaakierroksina, joissa selvitettiin pistotarkas-
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tuksen omaisesti työmaan käytäntöjä koneohjaustoimintaan ja inframallien laadun-

varmistusmenettelyyn liittyen. Nykytilan kartoituskatselmuksen tueksi laadittiin tar-

kastushavaintolomake, johon kirjattiin työmaalla tehtyjä havaintoja. Tarkastusha-

vaintolomakkeen mallipohja on esitetty raportin liitteenä 1. Tarkastushavaintolomak-

keeseen oli sisällytetty kohtia muun muassa työmaan koneohjausjärjestelmien käyt-

töön, laadunvarmistusmittauksiin ja inframallien käsittelyyn liittyen. Työmaakierrok-

set toteutettiin työmaan rakentamisesta vastaavan työnjohtajan tai mittaustoimin-

nasta vastaavan opastamana.  

Tarkastushavaintolomakkeessa esitettyjä tarkastuskohtia ei pyydetty vastuuhenkilöi-

den esittäminä kommentteina, vaan ne todettiin käytännön tasolla työmaaolosuh-

teissa. Esimerkiksi tarkastettaessa koneenkuljettajan mittauskäytäntöihin perehdyt-

tämistä ja työkoneiden kalibrointitaajuutta tieto tarkistettiin sattumanvaraisesti vali-

tuilta työkoneen kuljettajilta, ei työnjohdolta tai mittaustoiminnasta vastaavalta. Sa-

moin esimerkiksi työkoneiden päivittäisten kalibrointipisteiden olemassaoloa tai laa-

dunvarmistusaineiston dokumentointikäytäntöjä ei pelkästään kysytty, vaan ne pyy-

dettiin osoittamaan. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää ja tunnistaa vakiintuneita 

käytäntöjä sekä mahdollisia kehityskohteita. 

Toiminnan nykytilan kartoitusselvityksellä kerättiin työmailta, eli todellisesta käytän-

nön rajapinnasta tutkimusta tukevia havaintoja, hyviä käytäntöjä, toimivia ratkaisuja 

tai vastavuoroisesti epäkohtia ja puutteita, joilla on vaikutuksia koneohjausperustei-

sesti toteuttavan rakentamisen toteutukseen tai laatuun. Nykytilan kartoituksesta ke-

rätyt havainnot kirjattiin ylös tarkastusasiakirjapohjaan ja ne hyväksytettiin puhtaaksi 

kirjoituksen jälkeen työmaan vastuuhenkilöillä paikkansa pitävinä.  Kartoituskierrok-

sella tehdyt havainnot koottiin lopuksi yhteenvetotaulukkoon (liite 2, salainen liite). 

5.3 Haastattelujen toteutus 

5.3.1 Teemahaastattelujen toteutus 

Tutkimushaastattelut tukevat osaltaan työn empiirisen tutkimusvaiheen kokonai-

suutta käytännön tasolla. Tutkimushaastattelujen kysymysrungoista vastasi opinnäy-

tetyöntekijä itsenäisesti. Tutkimuksen luotettavuutta parannettiin, haastateltavien 
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suostumuksella äänittämällä haastattelut sekä hyväksyttämällä puhtaaksi kirjoitetut 

vastaussisällöt haastateltavilla. 

Teemahaastattelulla kerättiin tietoa infraprojektien eri yksiköiden ja rakentamislajeil-

taan erityyppisten infraprojektien työmaiden koneohjaustoiminnasta ja tietomalli-

pohjaisesta laadunvarmistuksesta. Haastattelun kysymyksillä selvitettiin muun mu-

assa millä perustein ja edellytyksin työmaa toteuttaa koneohjaustoimintaansa ja sii-

hen liittyvää laadunvarmistusta, kuinka työmaa hyödyntää inframalleja, miten vas-

tuunjako on toteutettu ja millä tasolla työmaan osaaminen ja ymmärrys aiheeseen 

liittyen todellisuudessa on. 

Teemahaastattelut suoritettiin projektikohteilla, yksilöhaastatteluina puolistruktu-

roidusti edellä mainittuihin teemoihin paneutuen. Haastattelun sisältö oli ennalta 

suunniteltu ja sen pohjalta luotu kysymyslomakepohja, joka on esitetty raportin liit-

teenä 3. Keskustelua käytiin osittain vapaamuotoisesti keskeisten teemojen varassa 

ja siitä johdateltiin työmaakohtaisesti myös täydentäviä kysymyksiä. Kysymysten 

asettelua sovellettiin työmaasta tehdyn lähtötietoihin perustuvan tilanneanalyysin 

perusteella (muun muassa työmaan koko, tietomallintamisen aste, työmaan resurs-

sit).  

Haastattelun kohteena olivat valittujen infraprojektien työmaan rakentamisesta vas-

taava työnjohtaja, työmaainsinööri ja/ tai mittaustyönjohtaja. Kysymyksien vastauk-

set ja haastattelussa esiin nousseet havainnot kirjattiin ylös työmaakohtaiseen kysy-

myslomakepohjaan haastattelun yhteydessä. Teemahaastattelujen vastaukset koot-

tiin lopuksi vastausten yhteenvetotaulukkoon (liite 4, salainen liite). 

5.3.2 Asiantuntijahaastattelu 

Tutkimukseen haettiin lisäarvoa suorittamalla teemahaastattelu infraprojektien työ-

maiden lisäksi asiantuntijahaastatteluna koneohjausjärjestelmien laitevalmistaja No-

vatron Oy:n tietomalliasiantuntijalle. Asiantuntijahaastattelun kohteeksi valittiin No-

vatron Oy:n Oulun toimipisteellä vaikuttava tietomalliasiantuntija Pasi Toppi. Haas-

tattelu toteutettiin toimeksiantajan pääkonttorilla Helsingin Käpylässä. Haastattelun 

teemaksi valittiin toteutusmallien tarkastukseen liittyvät vaatimukset ja käytännöt 

sekä koneenkuljettajan rooli laadunvarmistuksen toteuttajana.  
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Haastattelua käytiin teemoista johdatellen vapaamuotoisesti. Kysymyksien vastauk-

set kirjattiin ylös haastattelun kysymysrunkolomakkeelle. Haastattelu äänitettiin sen 

luottavuuden parantamiseksi ja sen yhteenvetolomakkeen kirjattu lopullinen sisältö 

hyväksytettiin haastateltavalla. Haastattelun tarkoitus oli tuoda lisäarvoa asiantunti-

jan näkemyksillä etenkin työn lopputuloksena laadittavia toteutusmallin tarkastusoh-

jetta ja työmenetelmäohjeita varten. Haastattelun sisältö kysymysrunkoineen ja refe-

roituneine vastauksineen on esitetty raportin liitteessä 5. 

5.4 Tietomallipohjainen laadunvarmistus ja koneohjaustoiminta 

5.4.1 Tietomallipohjainen laadunvarmistus 

Tietomallipohjaisella laadunvarmistuksella tarkoitetaan maanrakentamisessa infra-

mallihankkeen työnaikaista laadunvarmistusta. Yleiset inframallivaatimukset 2015 

osa 12.1 ”Maanrakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä” 

määrittelee infrahankkeiden tietomallipohjaisen laadunvarmistuksen vaatimukset. 

Ohjeet perustuvat inframallien ja koneohjauksen hyödyntämiseen 

laadunvarmistuksessa. Ohjeiden sisältö koostuu mallipohjaisen laadunvarmistuksen 

käyttöönoton edellytyksistä, päävaiheista ja dokumentoitavasta aineistosta. 

(Jaakkola, 2015) 

Mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä tuottaa hankkeelle koko sen 

rakentamisajan eri rakenneosista ja niiden geometrisista mitoista laatu- ja 

toteumatietoa. Menetelmän tavoitteena on varmistaa rakenteiden oikeellisuus ja 

niille asetettujen laatuvaatimusten täyttyminen. Mallipohjainen laadunvarmistus on 

osa urakoitsijan suorittamaa työnaikaista laaturaportointia ja -dokumentointia. 

(Jaakkola, 2015)  

Inframallein toteutettava mallipohjainen laadunvarmistuksen käyttö 

infrarakentamisessa edellyttää seuraavaa: 

 Toteutusmalli on YIV-ohjeistuksen osan 5.2 (Maanrakennustöiden toteutusmallin 

laadintaohje) vaatimusten mukaisesti laadittu. 

 Rakennuskohteen rakenneosien geometriaa toteuttavissa työkoneissa käytetään 

työkoneautimaatiota. 
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 Työkoneautomaation paikannusjärjestelmä täyttää sille asetetut tarkkuuden 

vaatimukset. 

 Työkoneautimaatiolla toteutettu työ täyttää sille asetut rakenteiden 

mittavaatimukset. 

 Työmaan mittauksista ja koneohjauksesta vastaavalla henkilöllä tulee olla riittävä 

ammatillinen tutkinto sekä osaaminen ja kokemus koneohjausjärjestelmistä, 

toteutusmallien tarkastuksesta, mallintamisesta sekä satelliitti- ja 

takymetripaikantamisesta. (Jaakkola, 2015) 

Mallipohjaisen laadunvarmistusmenettelyn tuloksena tuotetut dokumentit arkistoi-

daan sekä luovutetaan laadunvarmistuksen osoittavana aineistona lopuksi tilaajalle. 

Edellä mainittuja dokumentteja ovat toteutusmallien tarkastusraportit, rakentami-

sessa käytetyt toteutusmallit, koneohjausjärjestelmän tarkastusraportit, työkoneilla 

suoritetut toteumamittaukset sekä GNSS-mittalaitteelle suoritetut toteumaa varmis-

tavat tarkemittaukset. Tietomallipohjaisen tuotyönaikaiset laadunvarmistuksen 

päävaiheet on esitetty kuviossa 7. (Jaakkola, 2015) 

 

Kuvio 7. Tietomallipohjainen laadunvarmistusmenettely päävaiheineen 

Inframallipohjaisen laadunvarmistuksen keskeisimmät tekijät liittyvät inframallien 

laatuun, ohjausjärjestelmäosien tarkkuuteen, mittaustoteuman tarkkailuun ja var-

mistukseen sekä vaadittujen laadunvarmistusdokumenttien luomiseen ja dokumen-

tointiin. (Jaakkola, 2015) 
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Tässä tutkimuksessa infraprojektien työmaille määritettiin mitä tarkoittaa tietomalli-

pohjainen laadunvarmistus sekä miten se vaikuttaa ja tulee huomioida infraprojek-

tien koneohjaustoiminnassa ja rakentamisen eri vaiheissa. Työmaille luotiin edelly-

tykset, joilla työmaa voi yhtenäisin ja yksiselitteisin keinoin toimia laadunvarmistus-

prosessin osoittamalla tavalla. Tietomallipohjaisen laadunvarmistuksen toteuttamista 

edesauttavina lopputuotteina luotiin infraprojektien mittaustyöstä vastaavien tai 

mallien tarkastuksesta vastaavien käyttöön toteutusmallin tarkastusohje ja tarkastus-

asiakirjapohja sekä työmaan koneohjausjärjestelmäosien säännöllistä tarkkuutta var-

mistavat tarkastusasiakirjapohjat työmenetelmäohjeineen.  

5.4.2 Koneohjaustoiminnan kehittäminen 

Infraprojektien työmaiden koneohjaustoimintaa kehitetään siten, että infraprojek-

teilla olisi projektin aikana riittävä ymmärrys ja osaaminen sekä tarvittavat edellytyk-

set toimia työmaasta riippumatta Yleiset inframallivaatimukset-ohjeistuksen laadun-

varmistukselle osoittamien käytäntöjen mukaisesti. 

Jotta infraprojektien koneohjaustoimintaa voitiin kehittää nykyisestä, piti infraprojek-

tien toiminnan yleiskuvasta tunnistaa hyviä ja olemassa olevia käytäntöjä sekä pyrkiä 

minimoimaan toiminnassa mahdollisesti esiintyviä epäkohtia. Infraprojekteille kone-

ohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen kehittäminen merkitsee 

konkreettisesti aihekeskeisen ymmärryksen lisäämistä, tiedonkulun parantamista, 

vastuunjaon selventämistä, työntekijöiden toimintaan perehdyttämistä ja sitoutta-

mista, yhtenäisiä ja vakioitua käytäntöjä, toiminnan jatkuvatoimista seurantaa ja do-

kumentointikäytäntöjen kehittämistä. 

Tutkimustyön lopputuotteina laadittiin infraprojektien työnjohdolle ja työkoneenkul-

jettajille perehdytysohjetyyppiset työmenetelmäohjeet ja laadunvarmistusta kontrol-

loivat tarkastusasiakirjat, jotka toimivat yhtenä perustana edetessä kohti yhtenäistä 

ja Yleiset inframallivaatimukset laadunvarmistusmenettelyn edellyttämää toimintata-

paa.  

Opinnäytetyö tavoittelee infraprojektien koneohjaustoiminnan käytäntöjen kehitystä 

ja muutosta lean-rakentamisen periaatteita mukaillen ohjeistamalla sekä järjestel-

mällisyydellä. Lisäksi opinnäytetyön työn tarkoituksena on kehittää olemassa olevan 
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toiminnan tasoa ja selventämään käytännöt siten, että erilaisilla infraprojekteilla olisi 

yhtenäiset edellytykset toimia jatkossa Yleiset inframallivaatimukset-laadunvarmis-

tusmenettelyn mukaisesti.  

6 Tulokset nykytilan kartoituksesta ja haastatteluista 

6.1 Nykytilan kartoituksen ja kehitystarpeiden analyysi  

Infraprojektien esimerkkikohteille suunnattujen nykytilan kartoituskierrosten havain-

not on esitetty kartoitushavaintojen yhteenvetotaulukossa. Kartoitushavainnot ovat 

tarkoitettu vain toimeksiantajaorganisaation käyttöön ja kirjattiin raportin liitteissä 

salaisiksi, liitepaikalle 2. Nykytilaa kartoittavat työmaakierrokset osoittivat, että infra-

projekteja toteuttavien yksiköiden koneohjaustoimintaan ja siihen liittyvän laadun-

varmistuksen toteutukseen liittyvissä toimintatavoissa ja käytännöissä on havaitta-

vissa yleisellä tasolla toiminnallisia eroja ja poikkeavuutta, joissain määrin myös joi-

tain epäkohtia. Yhdenmukaisuutta oli kuitenkin myös havaittavissa monien toiminto-

jen osalta ja pääpiirteittäin voidaan todeta, että infraprojektien koneohjaustoimin-

nan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen elementit olivat pääasiallisesti työmaaor-

ganisaatiolla hyvin hallussa, vähintään projektilla vaikuttavan mittaustyöstä vastaa-

van asiantuntemuksen myötävaikutuksella. Rakentamishankkeille on kuitenkin tyypil-

listä, että ne ovat organisaatiorakenteiltaan, toteutustavoiltaan ja -vaatimuksiltaan 

sekä resursseiltaan hyvinkin erilaisia, mikä vaikuttaa ja osaltaan selittää perustellusti 

käytäntöjen eroavaisuuksia.  

Lean-rakentamisen ja laatutoiminnan menettelyt eivät suoranaisesti näy työkohteilla 

ulospäin, mutta niitä on istutettu eri käytännön toteutuksin infraprojektien toimin-

taan tarjouslaskenta- ja suunnitteluvaiheista itse tuotantovaiheisiin. Infraprojektien 

esimerkkikohteilla lean-ajattelu heijastui muun muassa tarkkaan suunnitellun materi-

aalien hankinta- ja hallintaprosessien kautta, joilla optimoidaan kohteella tarvittavat 

rakennusmateriaalit, esimerkiksi rakennustarvikkeet ja massat, mahdollisimman te-

hokkaasti ja tuottavasti siten, että varastot palvelevat meneillään olevia ja juuri alka-

massa olevia työvaiheita ja syntyvää hukkaa olisi mahdollisimman vähän. Hukan mi-

nimointiin voidaan vaikuttaa myös koneohjaustoiminnan avulla. Koneohjausjärjestel-

män osoittaessa tarkkoja rakennepintoja työkoneille voidaan minimoida esimerkiksi 
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maamassojen turhaa leikkaamista tai rakennekerrosten liikatäyttöä. Materiaalin li-

säksi, hukkaa syntyy vähemmän myös työkoneiden huomioidessa ja välttäessä tur-

han työn syntymistä.  

Lean-ajattelua pyritään myös mukailemaan prosessien virtaustehokkuuden jatkuvan 

parantamisen myötä järjestelmällisesti tehdyssä aikataulu- ja työvaihesuunnittelussa.   

Tietomallit ovat työmailla tätä nykyä jo merkittävä työsuunnittelun väline, joilla voi-

daan monipuolisesti suunnitella-, ennustaa- ja toteuttaa rakentamista hankkeen eri-

vaiheissa, ketjuttaa työvaiheita tuottavuutta tehostaen. Virtaustehokkuuden paran-

taminen näkyi esimerkkikohteilla etenkin organisoidusti tehdyn työvaihesuunnittelun 

muodossa, jossa projektin- ja työnjohto pyrkivät olemaan ns. askeleen edellä raken-

tamista, mikä helpottaa tuotannon johtamista ja ohjaamista, mutta ennen kaikkea 

ennustettavuutta.   

Nykytilan kartoitushavaintoihin perustuen voidaan esiin nostaa muutamia tekijöitä, 

joissa työmaiden välillä havaittiin eroavaisuuksia ja jotka vaikuttavat olennaisesti ko-

neohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen toteutukseen. Kyseisillä te-

kijöillä voi olla merkittäviä vaikutuksia rakentamisen laatuun, kustannustehokkuu-

teen ja tuottavuuden parantamiseen, joten alla lueteltuja havaintoja on syytä tarkas-

tella tulosten tarkasteluosiossa mahdollisen kehitystarpeen näkökulmasta:  

 Projektin lähtötilanteessa ei ole täysin ymmärretty koneohjaustoimintaan sekä infra-

mallien tuottamiseen ja käsittelyyn tarvittavan riittävän resursoinnin merkitystä.  

 Mittaustyöstä vastaavan tai työnjohdon työajasta merkittävä osa kuluu edelleen ko-

neohjausjärjestelmän perustason hallintaan, kuten kuljettajien lähtötason opastuk-

seen ja työnsuoritteiden toteutuksen muistutteluun. 

 Työkoneenkuljettajien perehdyttäminen työmaalla tehtäviin mittaussuoritteisiin ja 

niiden toteutustapaan on välttämätöntä, myös hankkeella käytettävät mallit ni-

meämiskäytäntöineen sekä mittausten koodaus. 

 Tukiasemien ja työkoneiden mittaustarkkuuden säännöllinen tarkastus edellyttää 

myös aina tarkastussuoritteen dokumentoinnin. 
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 Toteutusmallien tarkastus on työmaan vastuulla ja tehtävä ennen mallien käyttöön-

ottoa tuotannossa, jotta varmistetaan mallien suunnitelmienmukaisuus ja soveltu-

vuus ohjausjärjestelmään sekä minimoidaan malleissa esiintyvien, rakentamiseen 

vaikuttavat virheiden tai puutteiden riskiä. 

 YIV-ohjeistuksen tuntemus työmailla vaihtelee suuresti, myös tietomallipohjaisen 

laadunvarmistusmenettelyn osalta havaittiin osin tietämättömyyttä.   

6.2 Teemahaastattelujen vastausten yhteenveto 

Infraprojektien esimerkkiprojekteilla toteutettujen teemahaastattelujen kysymysrun-

koon pohjautuvat referoidut vastaukset on tarkoitettu vain toimeksiantajaorganisaa-

tion käyttöön ja merkittiin raportin liitteissä salaisiksi, liitepaikalle 4. Työmaan olo-

suhteisiin mukailluista ja työmaaorganisaation aihehallinnan mukaan johdatelluista 

haastatteluista kävi ilmi, että koneohjaustoiminnan ja inframalleihin perustuvan ra-

kentamisen resursointi ja käyttöönotto vaativat perusteellista suunnittelua ennen ra-

kentamishankkeen toteutusvaiheiden aloitusta.  

Koneohjauksesta koettujen, rakentamista edistävien hyötyjen myötä koneohjausjär-

jestelmien parissa toimiminen ja sen avulla rakentaminen vaikuttivat olevan työmaa-

organisaatioilla hyvin hallussa. Yleistä ilmapiiriä arvioitaessa koneohjaustoiminta ja 

siihen liittyvä osaaminen koetaan työmaan tuottavuutta ja toimintaa ajatellen kan-

nattavaksi ja opittujen käytäntöjen hyödyntäminen myös tulevilla hankkeilla vaikut-

taa ilmeiseltä.  

Vaikka infraprojektien koneohjaustoiminta vaikutti olevan pääpiirteittäin hyvin hallit-

tua ja organisoitua, niin tietomalleihin perustuvan rakentamisen peruskäytäntöjen 

hallinnassa ja toteutuksessa havaittiin erovaisuuksia, tietämättömyyttä sekä näke-

myseroja. Lisäksi pääosin vain mittaustyöstä vastaavilla oli kokemusta ja tietoa Ylei-

set inframallivaatimukset-ohjeistuksesta ja sen menetelmien hallinnasta, mikä on 

osin ymmärrettävää sillä useimmiten tietomallintamiseen ja koneohjaustoimintaan 

liittyvät suoritteet lankeavat juuri työmaaorganisaatioiden mittausvastaavien vastuu-

reviirille. YIV:n mukaista ohjeistusta ja käytäntöjä ei näkyvästi hyödynnetty esimerk-

kikohteilla, vaan toiminta toteutui osin tottumusten mukaan, mutta ennen kaikkea 
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infrahankkeen vaatimusten ja resurssien sanelemin ehdoin. Edellä mainitut ovat kui-

tenkin osin ymmärrettävissä ja selitettävissä esimerkiksi siten, että rakentamishanke 

on aina ominais- ja erityispiirteineen täysin itsenäinen kokonaisuus, jolla on käytös-

sään sen hetkiset resurssit. Lisäksi työmaaorganisaatiot kootaan palvelemaan raken-

tamishanketta kokonaisvaltaisesti ja sen myötä henkilöstön kokemus- ja osaamiserot 

rakentamisen eri osa-alueilla saattavat vaihdella.  

Tehtyjen haastattelujen perusteella havaittiin merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

koneohjaustoimintaan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen toteutukseen infrapro-

jekteilla. Esiin nousi muun muassa seuraavia ajatuksia ja havaintoja:  

 Inframalleihin ja koneohjaustoimintaan liittyvä ymmärrys ja niiden hallinta on välttä-

mätöntä, mikäli tietomalleihin perustuvaa rakentamista halutaan toteuttaa tehok-

kaasti, tuottavasti ja ennen kaikkea laadukkaasti. 

 Koneohjausjärjestelmien ja tietomallien hallinta edellyttävät erityistä mittausteknistä 

osaamista, mikä tulee huomioida työmaata resursoitaessa. Toteutusvastuussa ole-

valle työmaaorganisaatolle tulee mahdollistaa edellytykset ja tarvittava tuki toimin-

nan toteuttamiseksi.   

 Inframallien käsittelyn ja koneohjaustoiminnan käytön ei pitäisi kuormittaa rakenta-

misesta vastaavaa työnjohtoa, vaan edesauttaa toteutuksen valvontaa ja hankkeen 

läpi vientiä. Tietyntyyppiset pientyöt pois lukien, inframallein toteutettavat hankkeet 

edellyttävät kohteelle mittaustyöstä vastaavaa henkilöä, joka sitoutuu vastuunku-

vansa kautta hankkeeseen ja on myös työkohteella käytettävissä.   

 Useamman kuin yhden koneohjausjärjestelmän laitekannan käyttö samalla työ-

maalla koettiin aiheuttavan tietynlaisia haasteita työmaan toiminnassa, etenkin laite-

kantojen yhteensovittaminen työmaan käyttämiin tiedonsiirto- ja havainnointijärjes-

telmiin sekä toteutusmallien toimivuus eri koneohjausjärjestelmissä. 

 Toteutusmallien erillistarkastus tai toteutusmallien tarkastuksen dokumentointi ei 

vaikuta olevan yleinen käytäntö työmailla, joilla mallin tuottaa projektille organisaa-

tion ulkopuolinen mittausaliurakoitsija. Tällöin toteutusmallin laatuun liittyvä laadun-

varmistus jää tekemättä. 

 Inframallien nimeämis- ja kansiointikäytännöt vaihtelevat ja koettiin osin sekaviksi. 

Mallien nimeämis- ja kansiointikäytännöt on tehtävä palvelemaan inframalleja hyö-

dyntävää työmaahenkilöstöä, ei pelkästään mittaustyöstä vastaavaa. 
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 Työmaiden koneohjaustoimintaan liittyvät perehdytyskäytännöt vaihtelevat. Pääosin 

perehdytys toteutetaan työvaihekohtaisesti tai työvaiheen ollessa toteutusvai-

heessa, mutta erillisellä työmaakohtaisella koneohjaustoimintaan liittyvällä perehdy-

tyksellä vaikutti olevan parempia vaikutuksia työmaan toiminnan sujuvuuden kan-

nalta. Työkoneiden kuljettajille tulee olla jo hankkeen aloitusvaiheessa riittävä osaa-

minen ja ymmärrys kohteella käytetyistä malleista sekä suoritettavista tarkastus- ja 

toteumamittauskäytännöistä.  

 Koneohjaustoiminnan laadunvarmistuskäytäntöjen määrittelyssä oli eroavaisuuksia 

ja niiden merkityksen ymmärryksessä oli havaittavissa paikoin puutteita. Laadunvar-

mistustoimien dokumentointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan osoittaa tehdyt 

laadunvarmistuksen suoritteet asianmukaisesti suoritetuiksi ja varmistaa koneoh-

jausjärjestelmien toimivan vaaditulla paikannustarkkuudella.  

 Työkoneiden ohella myös tukiasemien tarkkuuttaa tulee seurata säännöllisesti ja ym-

märtää siihen liittyvät mahdolliset paikannustarkkuusvirheiden seuraukset. 

 Toteutusmallien koneohjausjärjestelmään siirtovaiheessa tulee työkoneen kuljetta-

jilta varmistaa, että toteutusmalli siirtyy koneelle ja että se avautuu ja toimii tarkoi-

tuksenmukaisesti työkoneen koneohjausjärjestelmässä. 

 Toteutusmallien siirtokäytännöt ja toteumapisteiden takaisin keräämisen käytännöt 

työkoneista tulee ennalta suunnitella ja vakioida niille käytännöt, jotta mallit saadaan 

hallitusti työkoneiden käyttöön ja mittausdata kerättyä talteen.  

 Myös toteumatiedon seuranta- ja tiedonkeruukäytännöt tulee suunnitella ja niille ni-

metä vastuuhenkilö, jotta toteumatietoa voidaan hyödyntää reaaliaikaisesti ja tarvit-

taessa mittaustiedot ovat nopeasti saatavilla. 

Kuten kappaleen alussa todettiin, koneohjaustoiminta vaikutti yleisellä tasolla olevan 

työmaaorganisaatioilla (joistain käytännön eroista ja puutteista huolimatta) hyvin 

hallinnassa. Yleisten inframallivaatimusten mukainen, koneohjaustoimintaan liittyvä 

laadunvarmistusmenettely ei ollut työmaille täysin tuttua, mutta siitä huolimatta ky-

seistä toimintaa toteutettiin kuitenkin, joko tietoisesti tai vähemmän tietoisesti, hy-

väksyttävällä tasolla.  
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Työkoneiden ja tukiasemien paikannustarkkuuden tarkastustoimet olivat työmaakoh-

taisin toteutuksin säännöllisesti järjestetty, toteumamittausten suoritustapa oli oh-

jeistettu vähintään työvaiheohjeistuksen yhteydessä ja säännölliset tarkistusvarmis-

tusmittaukset olivat käytössä jokaisessa esimerkkikohteessa.  

Esimerkkikohteilla huomio kiinnittyi myös havaintoihin toteutusmallien tarkastuk-

seen liittyen, joihin perustuen vaikutti siltä, että työmaaorganisaatioiden tarkastus-

käytännöt vaihtelevat erilaisten tottumusten myötä.  Toteutusmallien tarkastuskäy-

täntöjä suoritettiin pääosin asianmukaisesti, mutta tarkastustoimintoja ei välttä-

mättä dokumentoida tai tarkastussuoritusta ohjeisteta työmaan omien intressien nä-

kökulmasta. Mallien tarkastuksen merkitys on suuri, sillä toteutusmalli määrää kone-

ohjausjärjestelmälle rakennetun pinnan muodon ja aseman. Mikäli toteutusmalleissa 

esiintyy merkittäviä virheitä, ne voivat siirtyä ja kertautua rakentamisessa rakenne-

osiin tai – järjestelmiin. Mallien tarkastuksen dokumentointi osoittaa tarkastustoi-

menpiteet tehdyiksi.  

Haastattelujen yhteydessä painottui myös se asia, että on ensiarvoisen tärkeää, että 

projektilla on inframallien käsittelyn ja seurannan kannalta yhteinen tietokanta, 

jonne myös tilanteen vaatiessa organisaation ulkopuolisella mittausaliurakoitsijalla 

tai hankkeen tilaajan edustajalla tulisi olla pääsy- ja käyttöoikeus.  

Edellä mainittujen havaintojen päätteeksi on hyvä muistaa, että rakentamisessa hyö-

dynnettävien erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja teknologian avulla ei välttämättä 

aina saavuteta tavoiteltua panos-hyöty-suhdetta. Infrarakentamisessa on nimittäin 

vielä paljon työkohteita ja osa-alueita, joita ei ole välttämätöntä toteuttaa tietomal-

lein tai koneohjausjärjestelmiä hyödyntäen. Työmaaorganisaatioilla vaikutti olevan 

riittävää suorituskykyä tunnistaa milloin koneohjausjärjestelmien käytöstä saadaan 

kannattavaa hyötyä tai milloin siihen liittyvää resursointi voidaan jättää tekemättä.      

6.3 Asiantuntijahaastattelun analyysi 

Asiantuntijahaastattelussa laitevalmistaja Novatron Oy:n tietomalliasiantuntijalta sel-

vitettiin näkemyksiä infrarakentamisessa käytettävän toteutusmallien (koneohjaus-

mallien) tarkastukseen liittyen sekä työkoneenkuljettajan rooliin tietomallipohjaisen 

laadunvarmistuksen toteuttamisessa.  
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Toteutusmallien tarkastukseen liittyvien kysymysten pohjalta nousi esiin muutamia 

näkökantoja, joita voidaan pitää varsin yleispätevinä projektien toimintaa ajatellen. 

Muun muassa rakentamisen laatua ajatellen on oleellista, että tuotannossa käytettä-

vät toteutusmallit tarkastetaan mittaustoimintaan ja tietomalleihin perehtyneen mit-

taustyön ammattilaisen toimesta. Työnjohdon ei voida automaattisesti olettaa suo-

riutuvan edes yksinkertaisten toteutusmallin tarkastamisesta tai tietomallien tarkas-

telutoiminnasta, koska toteutusmallien tarkastelu vaatii perehtyneisyyttä tietomallin-

tamiseen ja erityistason mittausteknistä osaamista. Mikäli infraprojektien työmaa 

hyödyntää alihankintana mittauskonsultin palveluja ja mallien tuottaminen on ulkois-

tettu, niin työmaan olisi suotavaa esittää mallien laatijalle toiveet ja ohjeistus siitä, 

kuinka toteutusmallit tulee laatia ja tarkastaa. Toteutusmallien tarkastukselle tulee 

osoittaa minimivaatimukset, mitkä asiat mallista on vähintään tarkastettava ennen 

käyttöönottoa. (Toppi, 2018) 

Työkoneenkuljettajan roolia laadunvarmistuksen toteuttajana pohdittaessa nousi 

esiin muutama merkittävä asia, joihin infraprojektien on oleellista panostaa työn to-

teutusvaiheissa. Työkoneen kuljettajan keskeisimmät tehtävät varsinaisen koneohja-

tun työn toteutuksen lisäksi ovat koneohjausmallin sisällön tunteminen ja laadunvar-

mistuksen toteuttamisen tehtävät työmaalla, joita ovat mittaustarkkuuden tarkista-

minen sekä toteumamittaukset. Työkoneen kuljettajalle tulisi järjestää työmaakoh-

taisesti koneohjaustoimintaan ja mittaussuorituksiin liittyvä perehdytys työmaalle 

tultaessa ja tarvittavissa työvaiheissa, jossa käydään läpi käytettävät koneohjausmal-

lit, muun muassa missä työvaiheissa ja mitä käytetään, malleihin liittyvät erityispiir-

teet sekä nimeämisperiaatteet ja mittaustunnukset. Lisäksi pitäisi perehdyttää to-

teumamittausten suoritus, kartoitusmittausten tekeminen sekä mittaustarkkuuden 

varmistaminen ja sen kontrollointikäytännöt. (Toppi, 2018) 

Perehdyttämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työmaalla edellytettyjen toi-

mintojen lisäksi työkoneenkuljettaja hallitsee käytössään olevan koneohjausjärjestel-

män käytön perusteellisesti. Tarvittaessa työkoneenkuljettaja voidaan perehdyttää 

tai kouluttaa koneohjausjärjestelmän laitevalmistajan toimesta ohjausjärjestelmän 

hallintaan liittyen. (Toppi, 2018) 



53 
 

 

7 Tulosten tarkastelu 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Toimeksiantajayrityksen fuusion jälkeisessä integraatiovaiheessa etenevä ja kehittyvä 

organisaatio elää murrosvaihetta, jossa yhtiöiden yhteensulautumisen myötä organi-

saatiot hioutuvat konsernin arvojen, visioiden ja strategian mukaisesti yhteen. Tässä 

opinnäytetyössä tutkimuskysymyksille ei yrityksen integraatiovaiheen vuoksi ole tar-

peenmukaista antaa liian yksiselitteisiä tai yksityiskohtaisia vastauksia, eikä yrittää 

juurruttaa aikaan saatuja tuloksia suoraan osaksi uuden organisaation toiminta- ja 

laatujärjestelmiä. Tämän työn tutkimuskysymysten ratkaisujen ja lopputulosten 

avulla infraprojektien organisaatioille annetaan perustason edellytykset ohjeista-

malla ja malliasiakirjoin toteuttaa koneohjaustoimintaa ja siihen liittyvää laadunvar-

mistusta Yleiset inframallivaatimukset-ohjeistuksen edellyttämällä tavalla.  

Johdanto-osiossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset tämän tutki-

mustyön lopputuloksena. Erilaisissa toimintaympäristöissä vaikuttavien infraprojek-

tien koneohjaustoimintaa ja inframallien hallintaa voidaan yhtenäistää ja kehittää 

laadun parantamiseksi tässä tutkimustyössä esitetyin ratkaisuin. 

Hyvin toimivan organisaation tunnusmerkkejä on, että se tuntee ja osaa hyödyntää 

käytössään olevat resurssit, muun muassa henkilöstö- ja kalustoresurssit. Yhtenäinen 

toiminta edellyttää ajantasaista ja yhteistä tiedottamista koneohjaustoimintaan ja 

inframallintamiseen liittyen sekä tukitoimien asiantuntemuksen jalkauttamista käy-

tännön tasolle infraprojektien työmaille, muun muassa kouluttamista ja sitä tietoa 

mistä tarvittavat resurssit, tuki sekä toimintaohjeet projekteille ovat hyödynnettä-

vissä. Infraprojektien toimiessa organisaation sisällä hyvin yhteen on projektien huo-

mattavasti helpompi toteuttaa toimintaansa yhtenäisesti yhteistyössä ja omia voima-

varoja hyödyntäen. Infraprojekteilla koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadun-

varmistuksen yhtenäistäminen ja kehittäminen edellyttävät olemassa olevien resurs-

sien hyödyntämisen lisäksi toimintaan perehdyttämistä, työn toteutusvaiheessa mit-

taus- ja tarkastuskäytäntöjen ohjeistusta sekä vakioituja laadunvarmistuksen toimen-

piteitä. 
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Toiseen tutkimuskysymyksen vastaus on johdettavissa melko suoraan Yleiset infra-

mallivaatimukset-ohjeistuksesta, jotka määrittelevät mitä tietomallipohjainen laa-

dunvarmistus edellyttää inframallien ja koneohjausjärjestelmän käytön osalta. Pro-

jektin kokoluokasta, resursseista ja olosuhteista riippumatta infraprojektit voivat toi-

mia koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen osalta yhtenäisen 

linjan mukaisesti noudattamalla toimialan käyttöön hyväksyttyä ja suositeltua malli-

pohjaista laadunvarmistusmenettelyä. Yleisten inframallivaatimusten noudattaminen 

ei vaadi infraprojekteilta merkittäviä muutoksia tai taloudellisia panostuksia, vaan lä-

hinnä hyvin suunniteltua ja organisoitua tapaa toimia koneohjausjärjestelmien ja inf-

ramallien parissa. Tietomallipohjainen laadunvarmistusmenettely koostuu neljästä 

osa-alueesta, joita ovat toteutusmallin tarkastus ja dokumentointi, koneohjausjärjes-

telmän tarkkuuden tarkistus ja dokumentointi, toteumamittaukset koneohjausjärjes-

telmällä sekä tarkkuusmittausvarmistukset.  

Käytännön tasolla edellä mainittujen suoritteiden täyttäminen edellyttää työmailta 

työntekijöiden perehdyttämistä ja työvaihetoteutuksen ohjeistusta, tarkastustoimin-

toja ja niiden toteutumisen seurantaa sekä ennen kaikkea asianmukaista dokumen-

tointia laadunvarmistusaineiston tueksi. Projektiorganisaation on ymmärrettävä en-

nen rakennusvaiheiden alkamista inframallien tiedonhallinnan, avoimen tiedonkulun 

sekä tehtävien vastuuttamisen merkitys tietomallipohjaisen laadunvarmistusmenet-

telyn onnistumisen kannalta. 

7.2 Koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen kehi-

tysratkaisut 

Inframallihankkeen onnistunut projektinhallinta edellyttää onnistunutta tiedonhallin-

taa. Työmaaorganisaation tulee suunnitella ja organisoida inframallien tiedonhallinta 

sekä koneohjaustoiminnan toteutus ennen rakentamishankkeen työvaiheiden aloi-

tusta. Suunnittelun ja organisoinnin taustalla tulisi olla oman organisaation vakioituja 

toimintamalleja tai ns. perustukset, joihin tukeutuen työmaaorganisaatiot voisivat 

hankkeiden liikkeellelähdöt sujuvasti toteuttaa. Vastuunjako, tiedonkulku, koneoh-

jausjärjestelmien ja inframallien käyttöönotto ja ylläpito, työvaiheiden ohjeistus ja 

toteutus, seuranta ja valvonta sekä toiminnan laadunvarmistus ja laadunvarmistusai-

neiston kerääminen on ennalta suunniteltava ja varmistettava hyvissä ajoin ennen 
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hankkeen toteutusvaiheiden aloitusta. Toiminnan kannalta tulee huomioida työmaan 

käytössä olevat resurssit ja mahdollinen tuen tarve, kohteella vallitsevat olosuhteet 

ja rakentamiseen liittyvät erityispiirteet sekä tilaajan esittämät vaatimukset. Koneoh-

jaustoiminta ja siihen liittyvä laadunvarmistus tulee ennen kaikkea suhteuttaa tar-

peenmukaisesti vallitseviin olosuhteisiin siten, että koneohjaustoiminnan käyttö on 

hankkeella käytettävissä työkonetyypeissä ja siellä toteutettavissa työvaiheissa pe-

rusteltua. Lisäksi tulee muistaa, etteivät laadunvarmistuksen suoritteet ole pelkkiä 

rutinoituja toimenpiteitä työntekijöiden työvuorojen kiusana, vaan niiden taustalla 

on oltava päämäärätietoinen ajatus niiden aikaan saamista hyödystä. 

Opinnäytetyön lähtötilanteessa annetut visiot mahdollisista kehittämistarpeista 

muuttuivat tutkimustyön edetessä hieman alkuperäisestä suunnitelmasta ja jalostui-

vat lopulta toteutustapaan, jossa infraprojektien koneohjaustoiminnan ja siihen liitty-

vän laadunvarmistuksen kehitystä lähdettiin toteuttamaan seuraavin ratkaisuin: 

 Infraprojekteille laadittiin toteutusmallin tarkastusohje ja tarkastusasiakirja, jota hyö-

dyntävät mallien laatijat ja/ tai tarkastusvastuussa olevat. Tarkastusohje ja -asiakirja 

toimivat tukityökaluina myös projektin- ja työnjohdolle siten, että ohjeella voidaan 

osoittaa esimerkiksi organisaation ulkopuoliselle mittauskonsultille tai tilaajalle työ-

maan toimintaperiaatteet ja vaatimukset toteutusmallien tarkastuksen käytännöistä.  

 Infraprojekteille laadittiin koneohjaustoiminnan työmenetelmäohjeet perehdytysoh-

jetyyppisesti, yleistasolla hyödynnettäviksi koneohjaustoimintaan ja siihen liittyvään 

ladunvarmistuksen toteutukseen liittyen työnjohdolle sekä työkoneiden kuljettajille. 

Työmenetelmäohjeilla voidaan osoittaa työmaan koneohjaustoiminnan periaatteet 

laadunvarmistustoimineen sekä etenkin käyttää niitä tukena työmaan koneohjaus-

toiminnan perehdytyksessä.   

 Infraprojekteille laadittiin paikannustarkkuuden laadunvarmistuksen tarkastusasia-

kirjat, joita ovat tukiaseman tarkastusasiakirja sekä työkoneiden tarkastusasiakirja. 

Kyseiset tarkastusasiakirjat toimivat tietomallipohjaisen laadunvarmistuksen työka-

luina, seurantalomakkeina ja luovutusaineistoon liitettävinä, asianmukaisesti toteu-

tetun laadunvarmistuksen suoritusaineistona. 

Kehitysratkaisut mukailevat niin lean-rakentamisen kuin ISO 9001:2015-standardin 

ajattelumallien mukaisesti organisaation kehittymisen edellytyksiä, joita ovat muun 

muassa jatkuvatoiminen parantaminen ja oppiminen. Kehittyvän organisaation tai 
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pienemmässä mittakaavassa yksittäisen prosessivaiheen, kuten koneohjaustoimin-

nan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen jatkuvan parantamisen toteutuksen apuna 

voidaan hyödyntää Edwards Demingin kehittämää systemaattisen toiminnan PDCA-

kehämalli-ideologiaa (Plan-Do-Check-Act), jossa P kuvaa toimintaan liittyvää suunnit-

teluvaihetta, D varsinaista tekemistä, C suunnittelun pohjalta toteutetun tekemisen 

arviointia ja A toimintaa parannusehdotusten toteuttamiseksi. Hyvin toimiva ja kehi-

tyskykyinen organisaatio tuntee oman prosessinsa, kykenee tunnistamaan sille pa-

rannusehdotuksia sekä reagoi tarvittavien muutostarpeiden myötä. Jatkuvan paran-

tamisen PDCA-malli on hyvin toteutettuna jatkuvatoiminen tarkasteluprosessi, jossa 

toimintaa pyritään kehittämään toteutusorganisaation eduksi ja laadun ja tuottavuu-

den parantamiseksi aina uudelleen ja uudelleen. PDCA-malli sopii käytettäväksi ra-

kennushankkeille ja niiden työvaiheisiin, joissa toistuvat samat käytännön päätekijät. 

Esimerkiksi tietomallipohjaisen laadunvarmistusmenettelyn mukaisesti toistettavia 

tarkastustoimenpiteitä voidaan tarkastella yksittäisinä suorituksina rakennushank-

keen edetessä ja pyrkiä löytämään niiden suorittamiselle tehokkaampia ja sujuvam-

pia toteutustapoja ja – käytäntöjä työmaan resurssit ja olosuhteet huomioiden.     

7.2.1 Toteutusmallin tarkastusohje ja tarkastusasiakirja 

Oikean rakenteen tuottaminen vaatii oikein mallinnetun rakenteen. Inframalleja työ-

maalle vastaanotettaessa on suhtauduttava lähtökohtaisesti aina siten, että lähtö-

tieto- ja suunnitelmamalleissa voi esiintyä joissain määrin virheitä, joita voivat olla 

yksinkertaisissakin toteutusmalleissa esimerkiksi toisiaan leikkaavat tai päällekkäiset 

taiteviivat tai korkoasemaan liittyvät virheet. Jos koko rakentamishankkeen tai jon-

kun sen rakenneosan rakentaminen perustuu inframalleihin, on toteutuksessa käy-

tettävien mallien tarkastaminen välttämätöntä ennen niiden käyttöönottoa. 

Toteutusmalleissa esiintyvien virheiden ja puutteiden merkitys ja haitalliset seurauk-

set rakentamisen toteutuksessa on ymmärrettävä ja huomioitava riittävällä vakavuu-

della. Toteutusmalleissa mahdollisesti esiintyvien virheiden ja puutteiden mahdolli-

suus tulee minimoida mallien huolellisella tarkastamisella, haitallisten seurausten 

välttämiseksi. Toteutusmalleissa esiintyvät virheet saattavat ilman malleille tehtyjä 

tarkastuksia tulla ilmi vasta rakenteen ollessa valmis ja sen vaatimustenmukaisuutta 
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tarkastaessa, mikä saattaa johtaa aikaa vieviin ja kustannuksia aiheuttaviin rakentei-

den korjauksiin. 

Liikenneviraston Tie- ja ratahankkeiden inframalliohjeen mukaan hyvän suunnittelu- 

ja rakentamiskäytännön mukaiset laadunvarmistus- ja itselleluovutuksen toimet kos-

kevat jokaista hankkeen osapuolta, jonka perusteella työmaan tulee ottaa vastuu 

myös mallien oikeellisuuden tarkastuksesta (Liikennevirasto, 2017).  

Toteutusmallista on tarkastettava ennen sen käyttöönottoa laatu ja käytettävyys 

suunnitelman mukaisuuteen perustuen. Toteutusmallien työmaalla tehtävää tarkas-

tusta varten laadittiin toteutusmallin tarkastusohje ja sen yhteyteen toteutusmallin 

tarkastusasiakirja. Toteutusmallin tarkastusohje ja tarkastusasiakirja laadittiin vain 

toimeksiantajaorganisaation käyttöön ja ovat osoitettu raportin liitteissä salaisiksi liit-

teessä 8. 

 Toteutusmallien tarkastusohjeeseen sisällytettiin johdanto-osa Yleiset inframallitvaa-

timukset-ohjeisiin, tietomallipohjaiseen laadunvarmistusmenettelyn liittyen sekä ku-

vaus tarkastustoimintaan yleisesti liittyvistä periaatteista. Keskeisen sisältö tarkastus-

ohjeessa painottuu kuitenkin kohtaan, jossa ohjeistetaan toteutusmallin tarkastuk-

sen sisältö ja vaatimukset tarkastuslistatyyppisenä kuvauksena. Tarkastusohjeku-

vaukseen on sisällytetty lisäksi mallien tarkasteluun liittyvät käytännöt ja menetel-

mät. 

Tarkastusohjeessa on lisäksi maininta kuinka poikkeamat ja virheet tulee huomioida 

tarkastuksen yhteydessä, mitkä ovat tarkastuksen dokumentointikäytännöt ja miten 

työturvallisuuteen liittyvät tarkastelut suoritetaan osana tarkastusta. 

Tarkastusohjeen liitteeksi luotiin toteutusmallin tarkastusasiakirja, joka on yleispä-

tevä asiakirja toteutusmallien tarkistusta varten. Asiakirjaan merkitään hankekohtai-

set tiedot, aikaleima, mallien laatijan ja tarkastajan tiedot sekä tarkastettavan aineis-

ton tiedot ja sisältö, kuten rakenteen geometriat, taiteviivat, kolmioverkot, yhteen-

sovittaminen ja kuivatus.   

Inframallein toteutettavan työmaan toteutusmallien tarkastusvaatimukset perustu-

vat ensisijaisesti tilaajan vaatimuksiin, mutta periaatteellisesti työmaalla voisi olla 

käytössään toimintaan kohdistettu, organisaation sisäinen standardi, johon tilaajan 

vaatimuksia peilataan tai tarvittaessa tarkennetaan. Standardin perustana voi olla 

esimerkiksi toimialan yleisiin käytäntöihin perustuen Yleiset inframallivaatimukset-
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ohjeistus ja toteuttajaorganisaation normeja täydentävät menetelmät. Joka tapauk-

sessa, toteutusmallien tarkastukselle tulee osoittaa aina minimivaatimukset, ts. 

mitkä asiat mallista on vähintään tarkastettava ennen mallin käyttöönottoa. Työ-

maan tulee ohjeistaa mallien laatimisesta vastaavalle käytännöt minkä ohjeiden, ni-

mikkeistön ja tiedonsiirtoformaatin kanssa työmaalla toimitaan, mikäli hankkeen ti-

laaja ei ole asettanut kyseisiä vaatimuksia tai edellyttänyt toisin. 

Työmaalle nimetty mittaustyöstä vastaava suorittaa tai ohjaa ja koordinoi toteutus-

mallien tarkastuksen koko hankkeen ajan. Asiantuntijahaastattelussa esiin tulleiden 

päätelmien myötä tarkastustoiminta edellyttää erityistason mittausteknistä osaa-

mista ja koneohjausjärjestelmien tuntemusta, mikä tulee huomioida tarkastustoimin-

toja resursoitaessa.  

Mallien tarkastus koskee erikseen jokaista työmaalla rakentamistuotantoon käyttöön 

otettavaa toteutusmallia, joita koneohjausjärjestelmät hankkeella hyödyntävät. Inf-

ramalleja käsitellessä hankkeen osapuolten on määriteltävä inframallien yhteensovi-

tus-, tiedonvaihto- ja dokumentointikäytännöt, mikä helpottaa eri käyttäjäryhmien 

toimintaa alueiden ja hankkeiden välillä. 

Tilaajan toimittamista suunnitelmista poikkeaminen tai niissä suunnitelmissa havait-

tujen poikkeamien korjaaminen edellyttää toimenpiteiden hyväksyttämistä tilaajalla 

sekä tarkastusasiakirjoihin tehtyjä merkintöjä poikkeamasta perusteluineen. 

7.2.2 Koneohjaustoiminnan työmenetelmäohjeet 

Infraprojekteille laaditut koneohjaustoiminnan työmenetelmäohjeet on tarkoitettu 

hyödynnettäväksi perehdytysohjetyyppisesti ja ne tukevat ja ohjaavat työkoneiden 

kuljettajien sekä työnjohdon koneohjaustoimintaa. Koneohjauksen perehdytysohjeet 

ovat tarkoitettu vain toimeksiantajan käyttöön ja merkitty raportin liitteissä salaisiksi, 

koneohjaustoiminnan perehdytysohje työnjohdolle liitepaikalla 6 ja koneohjaustoi-

minnan perehdytysohje työkoneenkuljettajalle liitepaikalla 7. Työmenetelmäohjeilla 

voidaan osoittaa työmaan koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuk-

sen yleisperiaatteet toimintojen vastuunjaon, seurannan ja laadunvarmistuksen 

avulla sekä etenkin käyttää niitä tukena työmaan koneohjaustoiminnan perehdytyk-

sessä.    
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 Työnjohdon ja työkoneenkuljettajan perehdytysohjeisiin on sisällytetty johdanto-osa 

tietomallipohjaisesta laadunvarmistusmenettelyn rakenteesta sekä kuvaus työnku-

van merkityksestä infrarakentamisessa. 

Perehdytysohjeessa on lueteltu tarkastuslistana asioita, jotka tulee tarkistaa, suunni-

tella ja sopia ennen työvaiheiden aloitusta sekä työvaiheiden aikana. 

Ohjeissa on kohdennetut ohjeistukset tietomallipohjaisen laadunvarmistusmenette-

lyn toteuttamiseksi, muun muassa tarkastus- ja toteumamittausten ohjeistus suorit-

teiden toteuttamiseksi. Lisäksi ohjeistukset sisältävät rakentamisvaiheiden jälkeen 

suoritettavat ja suositellut toimenpiteet. 

Työkoneenkuljettajan perehdytysohjeessa tarkastus- ja toteumamittausten suoritus-

ten ohjeistus on tarkempi ja loppuun lisätty YIV-ohjeistuksen mukaiset mittaustark-

kuuden toleranssit osoitetuille rakenneosille sekä periaatekuvia toteumamittausten 

suorittamisesta rakenteiden poikkileikkausesimerkkeinä.  

Työnjohdon perehdytysohjeessa on kiinnitetty enemmän huomiota työmaalla ja työ-

maaorganisaatiossa tapahtuvan vastuunjaon merkitykseen. Lisäksi ohjeessa on ku-

vattu kaikki laadunvarmistusmenettelyyn kuuluvat tarkastus- ja mittaussuoritteet, 

joiden vaatimustenmukaista toteutusta työnjohdon on valvottava. Työnjohdon oh-

jeistus sisältää tarkennetun kuvauksen Yleiset inframallivaatimukset-periaatteista 

sekä esityslistan koneohjaustoimintaan perehdyttämisestä.   

Optimaalisesti ajateltuna työkoneiden koneohjausjärjestelmän käyttöönotto ja sen 

kanssa toiminta sekä inframallien työnaikainen hallinta tulisi olla hyvin ohjeistettuna 

lean-rakentamisen periaatteita mukaillen mahdollisimman yksinkertaista ja sujuvaa. 

Rakentamishanketta tuottavuuden ja laadun kannalta ajateltuna koneohjausjärjestel-

miä hyödyntävällä organisaatiolla tulisi olla riittävä osaaminen ja resurssit työn toteu-

tukselle. Muun muassa koneohjausjärjestelmiä käyttävillä työkoneiden kuljettajilla 

tulisi olla vähintään perustason osaaminen laitteiden toimintaan ja mittaustyön to-

teutukseen liittyen. Perustason edellytyksenä kuljettajan ammattitaidolle on, että 

kuljettaja hallitsee koneohjausjärjestelmän oikeaoppisten tarkastus- ja toteumamit-

tauksen suorittamiseksi sekä kykenee itsenäisesti havaitsemaan järjestelmän toimin-

taan liittyviä häiriöitä ja ratkaisemaan laitteiston käyttöön liittyviä perustason ongel-

mia, tarvittaessa laitevalmistajan etätukipalvelua hyväksikäyttäen. 
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Työkoneenkuljettajan tulee ymmärtää työkoneessa olevien koneohjausjärjestelmän 

antureiden ja mittalaitteiden merkitys laitteen toiminnan kannalta. Mittaustekniset 

perusteet tulee käsitellä koneenkuljettajille koneohjausjärjestelmän toiminnan edel-

lyttämässä laajuudessa, muun muassa opastaa mittaustekninen toteutus ja tarkkuus-

vaatimukset, muttei liian yksityiskohtaisesti ja sitä kautta pyrkiä minimoimaan mit-

tauksesta johtuvia virheitä. 

Työnjohdolla tulee olla ymmärrys koneohjaustoiminnan käytön edellytyksistä, kone-

ohjaustoiminnan periaatteista työn valmisteluvaiheissa ja varsinaisen rakentamisen 

aikaan sekä tietomallipohjaisen laadunvarmistusmenettelyn pääpiirteistä ja sen mer-

kityksestä rakentamista ajatellen. Työnjohto ei voi täysin luottaa ja siirtää toteutus-

vastuuta mittaustyöstä vastaavalle, vaan hankkia perehtyneisyyden ja mittaustyöstä 

vastaavan kanssa käydyn vuoropuhelun avulla perustason ymmärrys aiheeseen liit-

tyen.  

Työmenetelmäohjeistusta jalostaessa ja työmaaorganisaatiota perehdyttäessä taus-

talla on oltava ajatus siitä, että myös tietomallipohjaisessa infrarakentamisessa infra-

mallien tiedon tulisi rikastua mallien elinkaaren edetessä. Urakoitsijan tulee tuottaa 

hankkeen aikainen mittaus- ja tarkastusaineisto siten, että se palvelee mahdollisim-

man kuvaavasti ja tarkasti kohdetta mahdollisissa seuraavissa käyttö- ja rakennusvai-

heissa. Yhtenäisen toimintatavan ja ohjeistuksen noudattaminen on ensiarvoisen tär-

keää laadukasta luovutusaineistoa tuotettaessa. 

7.2.3 Koneohjaustoiminnan laadunvarmistuksen tarkastusasiakirjat 

Tukiaseman tarkastusmittausasiakirja työmenetelmäohjeineen laadittiin vain toimek-

siantajaorganisaation käyttöön ja on merkitty salaiseksi raportin liitteenä 9. Samoin 

työkoneiden tarkastusmittausasiakirja työmenetelmäohjeineen laadittiin vain toi-

meksiantajan käyttöön ja on merkitty salassa pidettäväksi raportin liitteenä 10. 

Koneohjaustoiminnan laadunvarmistuksen asiakirjojen laatimisen lähtökohtana oli 

tuottaa infraprojektien käyttöön työmenetelmäohjeet sisältävät käytännönläheiset 

asiakirjapohjat työmaalla käytössä olevien tukiasemien ja työkoneiden oikeaoppiselle 

tarkastusmittaukselle tietomallipohjaisen laadunvarmistusmenettelyn mukaisesti. 

Työmaille kohdistettavat tarkastusasiakirjojen vakioidut käytännöt tukevat ISO 
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9001:2015-standardin laadunhallinnan periaatteiden prosessimaisen toimintamallin 

mukaista ajattelua, jolla aikaan saadaan yksinkertaisin menetelmin systemaattista 

laadunvarmistusta työmaan tuotantoa hyödyttäen. Lisäksi systemaattisella tarkastus-

toiminnalla voidaan osoittaa työmaatoimintojen jatkuvatoimista suorituskykyä.  Tar-

kastusasiakirjojen sisältövaatimukset perustuvat YIV-ohjeistukseen ja niiden raken-

teeseen on sisällytetty tarkastusmittaussuoritteelta vaadittavat ominaistiedot. Asia-

kirjaan merkittävät mittaussuoritteen tiedot ovat olennaisia niin koneohjausjärjestel-

män mittaustoimintojen varmistuksen kuin laadunvarmistuksen osoittamisen kan-

nalta. Mittaussuoritteen asiakirjasisältö tulee olla yksinkertainen, jotta siinä esitetyt 

tiedot on tulkittavissa myös niitä hyödyntävien ja tarkastelevien, mutta vähemmän 

aihetuntemusta omaavien henkilöiden toimesta.   

Työkoneiden ja tukiasemien tarkkuusmittauksien tulokset tulee aina dokumentoida 

ja tiedot tallentaa yhteiseen projektitietokantaan. Kuten jo asiantuntijahaastattelun 

analyysissä painotettiin, paikannustarkkuuden seuranta on laadunvarmistuksen kan-

nalta merkityksetöntä, mikäli mittaustuloksia ei kirjata ylös tai dokumentoida projek-

tin tietokantaan, taikka niitä ei voida tarkastella työn laadunvalvonnan apuvälineinä.  

Asiakirjaan kerätyt mittaustulokset tarkastuksiin liittyvine huomioineen ovat perus-

teellista rakentamisen aikaista laatudokumentointia, jolla rakennushanketta toteut-

tava varmentaa käyttämänsä ohjausjärjestelmän vaatimustenmukaisen paikannus-

tarkkuuden kohteen rakenteille soveltuvaksi ja osoittaa vakioidut työmaan käytännöt 

tarkastustoimintojen suorittamisen osalta. Tarkastusmittaustulokset ovat siirrettä-

vissä tarkistusasiakirjan muodossa suoraan osaksi hankkeen luovutusaineistoa.  

Tarkastusasiakirjoihin sisällytetyt tarkastusmittausten perustason työmenetelmäoh-

jeet voidaan tarvittaessa tarkentaa työmaakohteeseen sopiviksi, etenkin jos tarkas-

tusmittauskäytännöt on määritelty suoritettavan kohteella tiheämmin ja erikseen 

osoitettujen tarkempien toleranssien mukaisesti. 

 Tukiaseman tarkastusmittausasiakirjaan on sisällytetty mittaussuoritteen kannalta 

oleelliset tiedot. Tukiaseman tarkastusmittauksessa dokumentoidaan vähintään seu-

raavat tiedot: tarkastuksen ajankohta, tarkastuksessa käytetty mittalaite, tarkastet-

tava tukiasema, tarkastuksessa käytetty mittapiste, tarkastusmittauksen tulos x-, y- 

ja z-koordinaatein, mittaustulosten poikkeama x-, y- ja z-koordinaatein teoreettisen 

mittatietoon, mittauksen suorittaja, mahdolliset poikkeamat ja olosuhdehuomiot, 
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tarvittaessa tehdyt kalibrointitoimenpiteet sekä poikkeamien korjausten ajankohdat 

ja vastuuhenkilö. 

Tukiaseman tarkastusmittausasiakirja sisältää tarkastusmittauksen suoritteesta ke-

rättävien tietojen lisäksi projektikohteen tunnustiedot, joita ovat projektikohteen 

nimi, projektinumero, työmaan käyttämä koordinaatisto sekä työmaan mittaustyöstä 

vastuussa oleva henkilö. 

Lisäksi tukiaseman tarkastusmittausasiakirja pitää sisällään pelkistetyn ohjeen tarkas-

tusmittauksen toteutustavasta, tarkastuksien seurantatiheydestä, tarkastuksessa 

käytettävistä mittalaitevaatimuksista sekä mittauksen tarkoituksesta. 

 Työkoneen tarkastusmittausasiakirjaan on sisällytetty mittaussuoritteen kannalta 

oleelliset tiedot. Työkoneen tarkastusmittauksessa dokumentoidaan vähintään seu-

raavat tiedot: tarkastuksen ajankohta, tarkastuksessa käytetty mittalaite, tarkastet-

tava työkone, tarkastuspiste, tarkastusmittauksen tulos x-, y- ja z-koordinaatein, mit-

taustulosten poikkeama x-, y- ja z-koordinaatein teoreettisen mittatietoon, mittauk-

sen suorittaja, meneillään oleva työvaihe, mahdolliset poikkeamat ja olosuhdehuo-

miot, tarvittaessa tehdyt kalibrointitoimenpiteet sekä poikkeamien korjausten ajan-

kohdat ja vastuuhenkilö. 

Työkoneen tarkastusmittausasiakirja sisältää tarkastusmittauksen suoritteesta kerät-

tävien tietojen lisäksi projektikohteen tunnustiedot, joita ovat projektikohteen nimi, 

projektinumero, työmaan käyttämä koordinaatisto sekä työmaan mittaustyöstä vas-

tuussa oleva henkilö. 

Lisäksi työkoneen tarkastusmittausasiakirja pitää sisällään pelkistetyn ohjeen tarkas-

tusmittauksen toteutustavasta, tarkastuksien seurantatiheydestä, tarkastuksessa 

käytettävistä mittalaitevaatimuksista sekä mittauksen tarkoituksesta. 

Mikäli työkoneen koneohjausjärjestelmässä on tarkkuuskontrollitoiminto, voidaan 

tarkastusmittauksen tulos tallentaa suoraan koneohjausjärjestelmään ja kerätä mit-

taustulokset suoraan järjestelmästä projektitietokantaan hankkeella käytettävän pal-

velimen tai usb-muistin avulla. 

YIV-ohjeistuksen mukaan tarkastuksissa havaitut poikkeamat, kuten mittaustarkkuu-

teen liittyvät epäkohdat edellyttävät poikkeaman kirjaamista ja sille syyn antamista. 

Poikkeaman vaikutus ja sen salliminen tulee selvittää ja arvioida ennen työvaiheiden 
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seuraavaan rakenneosaan siirtymistä. Mallipohjaisesta laadunvarmistuksesta poik-

keamat tulee hyväksyttää tilaajalla tai tilaajan valvojalla. (Jaakkola, 2015)   

7.3 Käytettävyyden arviointi ja sitouttaminen 

Infraprojektien koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen kehitys-

ratkaisut luotiin ennen kaikkea infraprojektien työmaaorganisaatioiden hyödynnettä-

viksi, tukemaan ja helpottamaan toimintaan liittyvää ohjeistusta ja organisointia sekä 

parantamaan työvaiheiden laatua ja tuottavuutta. Yleispätevät ja Yleiset inframalli-

vaatimukset 2015-ohjeiden mukaista menetelmäohjeistusta noudattavat kehitysrat-

kaisut ovat soveltuvia käytettäviksi kaikilla infraprojekteilla, jotka toteuttavat raken-

tamista inframallein koneohjausjärjestelmillä. Kehitysratkaisuja voidaan hyödyntää 

erilaisilla infraprojekteilla riippumatta niiden työlajityypeistä ja kokoluokasta, kone-

ohjaustoiminnan resursoinnista, käytettävistä työkonetyypeistä ja koneohjausjärjes-

telmistä tai työmaan organisaatiorakenteesta. Kehitysratkaisujen avulla työmaan on 

mahdollista suorittaa ilman suurempia ponnisteluja yleisten inframallivaatimusten 

edellyttämää laadunvarmistusmenettelyä kokonaisvaltaisesti, oli kyseessä sitten hy-

vin organisoitu tietomallihanke tai perustasolla koneohjausta toteuttava pientyö. 

Toteutusmallin tarkastusohje soveltuu käytettäväksi suoraan tilaajalta vastaanotta-

man toteutusmallin tarkastustoimintaan tai sitä voidaan hyödyntää työmaalle toteu-

tusmallin tuottavan mittausaliurakoitsijan malliaineiston luontiin ja tarkastukseen liit-

tyvänä työ- ja tarkastusohjeena. Toteutusmallin tarkastusohjeella työmaa varmistaa 

toteutusmallin soveltuvuuden ja oikeellisuuden ennen käyttöönottoa sekä sen avulla 

vastuutta toteutusmallin laatijan vastaamaan toteutusmallin laadusta tarkastuskäy-

tännöin. Toteutusmallin tarkastusohjetta voidaan soveltaa hyvin tavanomaisille 

hankkeille, joissa tilaaja tai hankkeen erityispiirteet eivät ole asettaneet tietomalli-

suunnitelmiin perustuvia tarkastusvaatimuksia ja – käytäntöjä toteutusmallien tar-

kastusten toteuttamiseksi. Vakioitu tarkastustoimintamenettely infraprojektien työ-

kohteilla noudattaa samalla ISO 9001:2015-standardin pääperiaatteita, jossa organi-

saatio pyrkii systemaattisesti toimimaan prosessimaisen toimintamallin mukaan.    

Koneohjausjärjestelmän käytön mielletään vahvasti edesauttavan kuljettajien itse-

näistä työskentelyä, muun muassa suunnitelmien hahmottamisen ja seuraamisen 
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avulla. Työntekijöiden sitouttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Työmaaorganisaatioi-

den työntekijöiden osallistuminen ja toimintaan liittyvän ymmärryksen kehittäminen 

ovat sitouttamisen kannalta kaksi merkittävintä tekijää. Infraprojektin on työmaakohtai-

sesti kyettävä luomaan työmaan koneohjaustoiminnalle ja laadunvarmistuksen toteutta-

miselle edellytykset riittävän ymmärrettävin ja yksinkertaisin menetelmin siten, että jo-

kainen työmaaorganisaatiossa tuntee vastuunsa työn toteutusvaiheissa sekä saa siihen 

riittävän kattavan ohjeistuksen. Parhaaseen suorituskykyyn pyrittäessä työmaan on tuet-

tava työntekijöitään perehdyttämällä, ohjeistamalla tai tarvittaessa kouluttamalla, jotta 

rakentaminen voidaan toteuttaa riittävällä pätevyydellä ja vaatimustenmukaisesti mah-

dollisimman tuottavasti. Oman työnkuvan hallitseminen ja sen merkityksen tunteminen 

koetaan tuovan työn tekemiselle mielekkyyttä. Työn tekemisen mielekkyys johtaa usein 

parempaan suorituskykyyn ja kykyyn edistää työnkuvassa kehittymistä. Ihmisten osallis-

taminen parempaa suorituskykyä tavoitellen ja oppimalla jatkuvaan parantamiseen pyr-

kivä tapa toimia noudattaa samoin ISO 9001:2015-standarin laadunhallinnan pääpiirtei-

den linjaa.    

Perehdytysohjeina laaditut työmenetelmäohjeet työkoneenkuljettajille sekä työnjoh-

dolle edesauttavat työmaaorganisaation keskeisiä koneohjaustoimintaan ja siihen liitty-

vän laadunvarmistuksen vaikuttajia hahmottamaan oman vastuualueen merkityksen, 

työnkuvan tehtävät, odotukset ja vaatimukset sekä toiminnan erityispiirteet. Hankkeella 

toteutettava koneohjaustoiminta ja siihen liittyvä ladunvarmistus voidaan perehdyttää ja 

omaksua työmenetelmäohjeet läpi käymällä työkohteella työvaiheita suunniteltaessa tai 

aloittaessa. Ohjeiden on määrä toimia myös peruskäytäntöjen muistilistana hankkeen ai-

kana sekä seuraavia inframallihankkeita ajatellen.  

Tarkastusasiakirjat kontrolloivat tehtyjä mittaustarkastuksia ja toimivat seurantatyöka-

luna mittaustyötä ohjaaville ja tarkastaville työmaahenkilöille. Tarkastusasiakirjat ovat 

myös tärkeä osa laadunvarmistusaineistoa, jolla osoitetaan käytettyjen koneohjausjärjes-

telmän laitteiden mittaustarkkuus läpinäkyvästi hankkeen edetessä, eri työvaiheissa ja 

olosuhteissa. Tarkastusasiakirjojen käyttö vakioi työmaanorganisaatiota seuramaan työ-

koneiden suoriutumista niille suunniteltujen rakenteiden toteuttamisesta asetettujen 

tarkkuusvaatimusten mukaisesti sekä puuttumaan mahdollisiin virheisiin ja poikkeamiin 

tarkkuuden vääristyessä. Tarkastusasiakirjoilla työmaa voi reaaliaikaisesti tai jälkikäteen 

osoittaa hankkeen tilaajalle tai valvojille ohjausjärjestelmien suorituskyvyn paikannus-

tarkkuuden suhteen. Tarkastusasiakirjat soveltuvat käytettäväksi kaikilla koneohjausta ja 
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inframalleja hyödyntävillä infraprojekteilla. Tarkastusasiakirjat on laadittu siten, että työ-

koneenkuljettajat suoriutuvat itsenäisesti tarkastusmittausten tekemisestä mittaustyöstä 

vastaavan osoittamalla tarkastuspisteellä ja osaavat tukeutua tarvittaessa paikannustark-

kuuden poiketessa laitevalmistajan etätukipalveluun, työmaan mittausvastaavaan tai 

työnjohtoon. Tarkastusmittausten ohjeistusta voidaan täsmentää työmaakohtaisesti, mi-

käli tarkastustiheydelle tai – käytännöille on asetettu tarkennettuja ehtoja. Tarkastus-

asiakirjojen vakioitu käyttö ja jatkuvatoimisesti työn laatua kontrolloiva menettelytapa 

toimivat lean-rakentamisen ajattelutapaa mukaillen, pyrkien parantamaan työn tuotta-

vuutta minimoimalla mittaustarkkuuteen kohdistuvia virheitä ja varmistamalla käytetty-

jen työkoneiden suorituskyky rakentamista toteutettaessa. 

Kyseisten kehitysratkaisujen hyödyntäminen edellyttää toimeksiantajaorganisaatiolta 

toimintaan liittyvää tiedottamista ja ohjeistusta. Infraprojektien työmaaorganisaation tu-

lee voida hyödyntää kehitysratkaisuksi laadittuja ja vastaavan kaltaisia työkaluja infra-

projektien käytännön rajapinnassa, työmaakohteiden jokapäiväisessä rakentamisessa. 

Kehitysratkaisut tulee sijoittaa infraprojektien yhteisiin tietokantoihin, joista ohjeet ja 

asiakirjat ovat hyödynnettävissä. Aiheeseen liittyvää tietoutta voidaan kehittää ja jalos-

taa esimerkiksi eri yksiköiden ja työtehtäväkuvien välisillä työpajoilla, projekteille suun-

natuilla tietoiskukoulutuksilla sekä yrityksen sisäisten foorumeiden kautta.   

8 Pohdinta ja johtopäätökset 

8.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Kuten laatuvastuurakentamiseen liittyvässä teoriaosassa viitattiin, tehokkuuteen ja 

laadukkaaseen toteutukseen pyrkivä tapa toimia on kannattavan projektitoiminnan 

sekä tuotannon kannalta keskeinen edellytys sekä tavoiteltu päämäärä, jota voidaan 

jatkuvatoimisesti pyrkiä kehittämään. Sen kautta infrahankkeissa voidaan muun mu-

assa parantaa kustannustehokkuutta, pienentää rakentamiseen liittyviä riskejä sekä 

parantaa asiakastyytyväisyyttä. Myös lean-rakentamisen ajattelumallin mukaisesti 

olennaista on se, että organisaatio tunnistaa tehokkuuden ja tuottavuuden johtavia 

tekijöitä organisaation sisällä ja toiminnassaan sekä oppii ohjaamaan ja kehittämään 

niitä tuotannon parantamiseksi. 
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Tässä opinnäytetyössä tutkimustyön tavoitteet kohdennettiin infraprojektien maan-, 

pohja- ja väylärakentamisyksiköiden koneohjaustoiminnan sekä inframallien laadun-

varmistuksen käytäntöjen kehittämiseen sekä yhtenäistämiseen. Koneohjaustoimin-

taan ja inframallien hallintaan liittyvän laadunvarmistuksen kehittäminen mahdollis-

taa toimeksiantajan organisaatiossa eri tavoin heijastuvia tuotannon hyötyjä ja laa-

dunvarmistuksen keinojen parantamista, ollen siksi otollinen kehityskohde inframal-

leja ja koneohjaustoimintaa hyödyntäville infraprojekteille.  

Opinnäytetyön tuloksena infraprojektien työmaaorganisaatioille luodut kehitysratkai-

sut vastaavat tutkimustyölle asetettuja tavoitteita ajateltaessa infraprojektien suoriu-

tumiskykyä ja edellytyksiä toimia Yleiset inframallivaatimukset-ohjeistuksen mukai-

sesti kehitysratkaisuja noudattaen. Infraprojektien työmaaorganisaatioille tehdyt ke-

hitysratkaisut koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen kehittä-

miseksi kattavat työmenetelmäohjeet ja parannetut laadunvarmistuksen käytännöt, 

kuten tavoitteen asettelussa työn lähtötilanteessa toivottiin. Työn lopputuloksena 

laaditut toteutusmallin tarkastusohje ja – asiakirja, perehdytysohjetyyppiset työme-

netelmäohjeet työkoneiden kuljettajille ja työnjohdolle sekä tarkastusmittausasiakir-

jat työmenetelmäohjeineen tukiasemien ja työkoneiden paikannustarkkuuden var-

mistusta varten edustavat ja kattavat pääpiirteittäin Yleiset inframallivaatimukset-

ohjeistuksen mukaisen tietomallipohjaisen laadunvarmistusmenettelyn toteutuksen 

ohjeineen ja tarkastusasiakirjoineen.    

Opinnäytetyön tutkimustyötä tehtäessä havaittiin useaan kertaan eri näkökulmista 

se keskeinen seikka, että inframallihankkeessa olennaista on tiedon hallinta, yhdistä-

minen, yhteensovittaminen ja sen jakaminen kaikkien osapuolten kesken koko hank-

keen elinkaaren aikana. Tavoitetilassa inframallien käytön tulisi olla luonteva osa inf-

rahanketta ja sen elinkaarta. Tätä periaatetta mukaillen työmaille luovut työmenetel-

mäohjeet ja tarkastusasiakirjat vakioiduille tarkastus- ja mittauskäytännöille edesaut-

tavat tiedonhallinnan sujumista ja oikeiden asioiden toteutusta hankkeen aikana.   

Lisäksi inframalleja hyödyntävillä projekteilla oleellista on, että kohteen rakentami-

seen liittyvä tieto on ajantasaista, oikein tuotettua ja helposti hankkeen osapuolten 

tarkasteltavissa ja käsiteltävissä. Kuten laatuun liittyvässä tietoperustan kappale-

osioissa todettiin, parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää sitä, 

että kaikilla osapuolilla on yhtenevä käsitys laadusta. Samat periaatteet pätevät myös 
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inframallein rakentamista toteuttaviin infraprojektin osapuoliin, joilla on oltava tieto-

malleihin ja koneohjaustoimintaan liittyen yhteinen näkemys, strategia sekä ohjeis-

tus, joka varmistetaan oman työmaaorganisaation osaamisen kehittämisellä, hank-

keelle osallistuvien kattavalla perehdytyksellä ja vakioitujen käytäntöjen ohjeistuksen 

noudattamisella. 

Työmaaorganisaation on hyvä muistaa, että Yleiset inframallivaatimukset-ohjeistusta 

ja sen mukaista laadunvarmistusmenettelyn käytäntöjä ei toteuteta ainoastaan YIV-

ohjeistuksen noudattamista tai hankkeen tilaajan toiveita varten, vaan ennen kaikkea 

Infraprojektien itse toteuttamaa laadukasta rakentamista varten. Esimerkiksi toteu-

tusmallien sekä tukiasemin ja työkoneiden tarkastuskäytäntöjä ei pidä ajatella varsi-

naista rakentamista häiritsevinä rutiinisuoritteina, vaan rakentamisen laatua ja tuot-

tavuutta parantavina toimenpiteinä, joilla työmaaorganisaatio ylläpitää ja varmistaa 

jatkuvatoimisesti rakentamisensa suorituskykyä, laatua ja samalla minimoi koneoh-

jaustoiminnasta tuotantoon vaikuttavien riskien määrää. Toteutusmalleissa ja oh-

jausjärjestelmien paikannustarkkuudessa esiintyvät virheet vääristävät rakennetta ja 

aiheuttavat toteutusvaiheissa huomattavia riskejä ja kerrannaisvaikutuksin ongelmia 

rakenteiden ja järjestelmien toteutukselle. Järjestelmällisesti toimiva, ennalta toimin-

tansa suunnitteleva, hyvin organisoitu ja perehdytetty sekä laadunvarmistuksen käy-

tännöt hallitseva työmaaorganisaatio välttää mitä todennäköisimmin edellä mainit-

tuja riskejä ja ongelmia rakentamishankkeen edetessä ja voi käyttää voimavarojaan 

ongelmien ratkaisujen sijaan toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden parantami-

seen.         

Tietomalleihin perustuvalla rakentamisella on eittämättä potentiaalia nostaa infra-

hankkeiden kannattavuutta, mutta se vaatii ennen kaikkea työtapojen ja inframalli-

hankkeilla vaikuttavien henkilöiden kehittämistä, jotta tietomalleissa piilevä potenti-

aali saadaan valjastettua työkohtaiseen suunnitteluun, ennustettavuuteen ja havain-

nointiin, jotka ovat työn sujuvuudelle ja tehokkuudelle välttämättömiä työvaiheita. 

Kehittämistoimien pitää kuitenkin lähteä liikkeelle ruohonjuuritasolta ja toimintojen 

perusosaamisen olla vahvalla pohjalla. Koneohjaustoiminnan, inframallien ja edellä 

mainittuihin liittyvien laadunvarmistuksen käytäntöjen hallitseminen ovat työmaaor-

ganisaatioille perusedellytys haluttaessa kehittää inframallein toteutettavan tuotan-

non ja tuottavuuden mahdollisuuksia.   
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8.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen tietoperusta nojautuu vahvasti toimialan yleisesti käyttöön hyväksymiin 

normeihin, Yleiset inframallivaatimukset-ohjeistuksen toimiessa työn keskeisenä run-

kona, jonka mukaan tavoitteen mukaisia tuloksia voitiin toteuttaa toimialan näke-

mysten ja odotusten mukaisesti varsin luotettavasti.  

Haastattelututkimuksen ja nykytilan kartoitusselvityksen yhteydessä tehdyt havain-

not ja niihin vahvasti perustuvat tutkimustyön tulokset edustavat viittä eri infrapro-

jekteissa toimivaa työmaaorganisaatiota ja niistä kerättyjä näkemyksiä ja havaintoja. 

Tutkimuksen esimerkkiprojektit eivät välttämättä edusta tai vastaa infraprojekteille 

ominaista perustasoa tai yleistä näkemystä koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän 

laadunvarmistuksen toteutuksesta, mutta niiden avulla havaittiin varsin kattavasti 

hyviä ja jopa huonoja vaikutteita toiminnan nykytilasta ja käytännöistä, mikä antoi 

mielikuvan ja edesauttavan suunnan kehitystarpeiden määrittelemiseksi. Esimerkki-

projektit olivat tavanomaisia infraprojektien kohteita, joissa työmaaorganisaatiolla oli 

vahva osaamistaso ja kokemus hanketyypin mukaisesta infrarakentamisesta, minkä 

perusteella ei ole syytä epäillä kohderyhmän vääristävän tutkimuksen tuloskantaa tai 

että kysymysten sisältö tai aihepiiriin liittyvä ymmärrys olisi ollut haastateltaville liian 

haastava todenmukaisten vastausten antamiseksi. Toki suurempi otanta haastatelta-

vassa joukossa olisi tuonut enemmän näkemyksiä toiminnan suhteen ja mahdollista-

nut syvemmän analysoinnin toiminnan tasosta. Tässä tutkimuksen toteutuksessa se 

ei ollut kuitenkaan välttämätöntä ja toivottuja havaintoja aikaan saatiin myös tästä 

kohderyhmästä. 

Tutkimuksen otantaan heikentävästi vaikutti myös se, että loppusyksyn työmaatilan-

teiden vuoksi tutkimukseen ei ollut saatavilla sopivaa pohjarakentamisyksiköiden esi-

merkkikohdetta. Tutkimustyön tavoitteena oli löytää työmaakierrosten kohderyh-

mäksi mahdollisimman erilaisia työmaaorganisaatioita ja – kohteita. 

Haastatteluihin liittyvänä kritiikkinä voidaan esittää työmaaorganisaatioiden negatii-

vista suhtautumista joidenkin koneohjausjärjestelmien laitekantojen käyttöön sekä 

työmaaorganisaatioiden ennakko-olettamuksia joidenkin toimihenkilöryhmien aihe-

piirin osaamistasoista, mikä saattoi osaltaan hieman vaikuttaa kysymyksiin vasta-
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tessa. Lisäksi on mahdollista, että tutkimushaastattelun yhteydessä omasta organi-

saatiosta halutaan antamaan kaunisteltua mielikuvaa, mutta nykytilan kartoitusten ja 

asioiden todentamisen myötä vääristävää mielikuvaa saatiin tarpeen mukaan korjat-

tua. 

Tutkimushaastattelujen luotettavuutta parannettiin äänittämällä haastattelut haasta-

teltavien suostumuksella, mikä paransi vastausten yhteenvedon laatua. Lisäksi haas-

tattelujen vastaussisällöt hyväksytettiin haastateltavilla jälkikäteen, mikä pienensi 

osaltaan virheellisten ja ei-toivottujen näkemysten päätymisen tutkimukseen. 

Tutkimuksen laatua olisi parantanut ehdottomasti tiiviimpi yhteistyö toimeksiantaja-

organisaation asiantuntijoiden, eli infraprojektien Tukitoimet-yksikön kanssa. Toi-

meksiantajaorganisaation eläessä integraatiovaiheessa, organisaation jotkut käytän-

nöt ja osaamisalueet ovat opinnäytetyöntekijälle vielä tutkimustyön loppumetreillä-

kin pienehköjä kysymysmerkkejä. Tutkimustyön laatua ja mahdollista käyttöarvoa 

heikensi se tekijä, ettei työtä aloittaessa Lemminkäisen puolelta, muun muassa kilpai-

lulainsäädäntöön liittyvien rajoitteiden myötä, tiedetty minkälaisia käytäntöjä ja toi-

mintaa tulevalla fuusiopartnerilla on jo olemassa. Työn lopputulokset ovat kuitenkin 

yleisellä tasolla varsin käyttökelpoisia infraprojektien toiminnan kehittämiseen ja ke-

hittämisvisioiden avulla organisaatio voi jatkojalostaa toiminnan kehittämistä havain-

toihin perustuen. 

8.3 Kehittämisvisiot 

Tutkimustyön aikaisiin havaintoihin ja työn tulosten tarkastelussa tehtyihin päätel-

miin perustuen infraprojekteille syntyi muutamia potentiaalisia kehitysehdotuksia, 

joiden avulla inframallihankkeiden toimintaa voitaisiin kehittää tuottavuuden ja laa-

dun kannalta entisestään.   

Mahdollisesti integraatiosta johtuen Infraprojekteilla havaittiin vaikuttavan erilaisia 

ja eri ajattelumalliin perustuvia tiedonhallintakäytäntöjä. Inframallein toteutettavan 

digitaalisen luovutusaineiston tiedonhallintakäytäntöjen ja projekteilla käytettävien 

projektitietokantojen kansiorakenteiden kehittäminen ja vakioiminen palvelemaan 

inframallirakentamista sekä edellä mainittujen käytäntöjen jalkauttaminen infrapro-

jekteille olisivat tarpeellisia kehitysaskeleita tukemaan työmaakohteiden toimintaa. 
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Rakentamisen kattavan luovutusaineiston kokoamiskäytännöt ovat merkittävimpiä 

osa-alueita inframalleihin perustuvan rakentamisen elinkaariajattelussa. Työmaan 

tiedonhallinnan tulee palvella koko hankkeen elinkaaren ajan tilaajalle luotavan luo-

vutusaineiston tarpeita ja siksi luovutusaineiston hallinnan kannalta oleellista on, 

että työmaaorganisaatiolla on yhteinen näkemys ja ymmärrys tarvittavasta tiedosta, 

sen jäsentelystä yhteisesti sovitulla tavalla ja yhteisessä projektitietokannassa ja että 

tieto voidaan sujuvasti hyödyntää tai muokata eri osapuolten tarpeisiin. 

Yleisen mielikuvan mukaan työmaaorganisaatiot ovat valmiita oppimaan ja omaksu-

maan uutta tekniikkaa käyttöön otettavaksi työmaakohteilla ja ymmärtävät niistä 

mahdollisesti saatavia hyötyjä infraprojektien toteutuksen kannalta. Koneohjauksen 

sekä erilaisten teknisten sovellusten käytön edellytyksiä sekä mahdollisuuksia tulisi 

kouluttaa työmaaorganisaatioille. Kehityskohteena olisi etenkin saada työnjohto hyö-

dyntämään tietomalleja työnsä apuna. Tämä ei tarkoita työnjohdon kouluttamista 

tietomallintamisen asiantuntijaksi, vaan tuomalla työnjohdon avuksi tietomalleja ha-

vainnoivia työkaluja, kuten koneohjausjärjestelmien laitevalmistajien palvelutarjon-

nasta löytyvät työmaatabletit työmaasovelluksineen tai kouluttamalla perusteet inf-

ramallihankkeen hallinnan periaatteista teknisiä sovelluksia hyödyntäen. Työmaaor-

ganisaatioissa esiintyi toiveita koneohjaustoimintaan liittyvän tiedon jalkauttamisesta 

työmaatasolle. Koulutukset tulisi sisällyttää työmaaolosuhteisiin, jotta kehitysajatuk-

sia ja käyttöpotentiaalia olisi helpompi mieltää työmaaorganisaation hyödyksi. 

Useamman kuin yhden koneohjausjärjestelmän laitekannan käyttö samalla työmaalla 

koetaan yleisesti ottaen aiheuttavan lähes aina tietynlaisia haasteita työmaan toimin-

nassa, etenkin laitekantojen yhteensovittaminen työmaan käyttämiin tiedonsiirto- ja 

havainnointijärjestelmiin sekä inframallien toimivuus formaattimuunnoksineen kone-

ohjausjärjestelmissä. Työmaaorganisaatioiden avuksi tulisi tehdä toimintamalleja, 

joilla kyseistä epäkohtaa voitaisiin parantaa. Edellä mainitun haasteen vaarana on se, 

että työmaaorganisaation koneohjaustoiminnasta vastaavat henkilöt alkavat tietoi-

sesti valikoida tai suosivat joitain laitekantoja muiden edelle haasteiden välttä-

miseksi. Rakentamista ajatellen perusajatuksena ei kuitenkaan saa olla lähtökohta so-

pivan koneohjausjärjestelmän valinnasta työkohteelle, vaan ensisijaisesti valinnan tu-

lee kohdistua sopivaan työkoneeseen ja vasta sen jälkeen siinä käytettävään koneoh-

jausjärjestelmään.    
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Työturvallisuuden ja riskienhallintatoimenpiteiden jatkuvan parantamisen tarvetta 

tai merkitystä ei voida koskaan korostaa liikaa, kun ajatellaan työmaiden turvallisuus-

käytäntöjä ja mahdollisten riskien minimointia työmaaorganisaation tukena. Työtur-

vallisuuden ja riskienhallintatoimien kehittäminen on myös mahdollista inframalleja 

hyödyntäen niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheissa. Tämän osa-alueen kehittäminen 

olisi merkittävä kehitysaskel nykyisten turvallisuuskäytäntöjen mukaisessa rakenta-

misessa, joka pyrkii 0-tapaturman periaatteella edistämään rakentamisen laatua 

myös turvallisuuden näkökulmasta. Työmaiden turvallisuutta parantamaan on mah-

dollista mallintaa inframalleihin tiedostoja varoittamaan muun muassa varottavista 

kaapeleista tai alueista, vaarallisista maastonkohdista tai suurjännitejohdoista. Myös 

muut työturvallisuutta palvelevat ja parantavat tekniset sovellukset ovat toivottuja ja 

tervetulleita osaksi infraprojektien työmaa-arkea. 

Toimeksiantajan integraatiovaiheiden asettaessa myös infraprojektiorganisaatiot lo-

pullisille raiteilleen, on segmentin divisioonien tehtävänä jatkaa asetettujen arvojen, 

visioiden ja strategian mukaista päämäärätietoista matkaa toimintojensa kehittä-

miseksi. Mahdollisesti yksi nopeimmin tehtävälistalle nostettavista kehityskohteista 

onkin tietomallipohjaisen rakentamisen ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen toi-

minnot digitaalisen rakentamisen aikaan saamassa positiivisessa nosteessa. 
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