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TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖMAALLA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä tietomalleihin ja niiden käyttämisen 
kehittämiseen Skanska Talorakennus Oy:n työmaille.  Tarkoituksena on tutustua erilaisiin 
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The goal of this thesis was to study building information models and develop their application at 
the constructions sites of Skanska Construction Ltd. The goal was also to learn new skills 
through personal study and interpretation as well as to achieve better fulfilment at work and to 
learn exploit new information at construction sites. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää tietomallien tämänhetkistä tilan-

netta ja mahdollisuuksia hyödyntää niitä Skanska Talonrakennus Oy:n uusissa 

rakennuskohteissa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia, joita tie-

tomallilla on tarjota rakennusalan tuotannon suunnittelun ja ohjaukseen. Tehtä-

väksi opinnäytetyössä muodostui selvittää tietomallien hyviä ja huonoja puolia 

sekä pohtia tietomallien keinoja niiden sisällön kehittämiseen ja käytön paran-

tamiseen työmailla. 

Tietomallien kehittämisessä olisi hyödyllistä huomioida työmaan johtajien ja 

työntekijöiden näkemyksiä, sillä he ovat niiden kanssa päivittäin tekemisissä 

työmaalla. Työssä keskitytään tietomallien hyödyntämiseen toteutuksen ja tuo-

tantosuunnittelun eri vaiheissa. Tässä työssä kuvataan tietomalleja ja kerrotaan 

enimmäkseen yleisellä tasolla, eikä yksittäisten ohjelmistojen kaikkia tietotekni-

siä yksityiskohtia ole huomioitu.  

Tähän opinnäytetyöhön sisältyy kirjallisuustutkimusta, asiatuntijoiden haastatte-

luita ja omakohtaisia kokemuksia tietomallin käyttämisestä työmaalla. Tutkiel-

man tärkeänä tavoitteena on tietomallin hyödyntämisen kehittäminen kaikille 

Skanskan suurille rakennuskohteille, koska tietomallia käytetään Skanskassa 

nykyisin erittäin paljon. Pääkehittämiskohde on se, että miten saadaan helposti 

ratkaistua ongelmat ja haasteet, joita tietomallin käyttämisessä on.  
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2 TIETOMALLI 

2.1 Tietomallin määritelmä 

Tietomalli on rakennushankkeen tiedonhallinnan menetelmä, joka sisältää ra-

kentamisessa tarvitut prosessit, työkalut ja teknologian. Tietomallinnuksessa 

tarvittavat tiedot rakennuskohteesta, sen suunnittelusta, rakentamisesta, käy-

töstä ja ylläpidosta on esitetty digitaalisessa muodossa (Eastman, Teicholz, 

Sacks & Liston 2011, 386.) 

Tämänhetkiset ulottuvuudet tietomallissa ovat 

 2D-malli (x, y): piirustukset 

 3D-malli (x, y, z): visuaalisuus 

 4D-malli (3D-tietomalliin lisätty aikatiedot): aikataulutus 

 5D-malli (3D-tietomalliin lisätty aika- ja kustannustiedot): kustannusohja-

us (Kulusjärvi H 2012, osa 6, 3). 

Geometriatietojen avulla saadaan tietomallista rakennusosan tilavuudet, pinta-

alat sekä mitta- ja määrätiedot. Rakennusosille voidaan lisätä korkeus, pak-

suus, rakennetyyppi, rakenneluokka, materiaali, paloluokka, kustannus, sijainti 

ja asennusaika (Kulusjärvi H 2012, osa 6, 3). 

IFC-tietomallien ja niiden sisällön tarkastelu voidaan jaotella kolmeen eri osioon: 

 Tekninen tietomallisisältö; onko tietomalli muodostettu oikein suunnitte-

luohjelmasta, 

 Tietomallin tietosisältö; sisältääkö malli vaiheittaiset ja suunnittelualakoh-

taiset tiedot, 

 Suunnitelman sisällön ja laadun arviointi; ovatko tietomallin komponentit 

yhteensopivia ja täyttävätkö ne vaatimukset (Kulusjärvi H 2012, osa 6, 

3). 
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Tietomallia kutsutaan natiivimalliksi, kun se on mallinnusohjelmiston omassa 

tietomuodossa, IFC-malliksi, kun se on mallinnusohjelmistosta tuodussa IFC-

standardiin perustuvassa järjestelmäriippumattomassa tiedostomuodossa (ku-

vio 1, Kulusjärvi H 2012, osa 6, 3). 

 

Kuvio 1. Natiivimallista muodostetaan IFC-malli. 

IFC-mallien laadunvarmistus keskittyy IFC-mallien laatuun ja tietosisältöön. Mi-

käli IFC-mallissa on haasteita tuottaa oikeanlainen IFC-tiedosto, tulee etsiä mui-

ta lähestymistapoja asian ratkaisemiseen ja vasta tämän jälkeen käsitellä sitä 

ohjelmistoteknisenä ongelmana. Rakenteellisten ongelmien kohdalla on hyödyl-

listä ottaa yhteyttä ohjelmistotoimittajaan, jolta voi kysyä neuvoja. Tällöin myös 

laadunvarmistuksesta vastaavia tahoja kannattaa informoida, jotta tarvittavat 

toimenpiteet kirjataan ylös (Kulusjärvi 2012, osa 6, 3). 

2.1.1 Rakennusosamalli 

Rakennusosamalli ilmoittaa tilat ja rakennusosat siinä muodossa ja mittatark-

kuudessa kuin ne on tarkoitus toteuttaa. Suunnittelumallien pohjana toimii arkki-

tehtimalli (Henttinen 2012, osa 3, 17). Mallissa yhden kokonaisuuden muodos-

taa esimerkiksi yksi kerros (Henttinen 2012, osa 3, 17). Usean kerroksen kor-

kuiset seinät mallinnetaan erikseen joka kerroksen osalta. Mikäli rakennusosa-

malli julkaistaan sellaisessa suunnitteluprosessin vaiheessa, jossa kaikkien ra-
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kennusosien tyyppitietoa ei ole vielä olemassa, nimetään rakennusosat käyttä-

en esimerkiksi Talo 2000 -nimikkeistöä. 

2.1.2 Tilamalli 

Tilamallissa esitetään tila ja sitä rajaavat seinät, lattia ja katto. Pitävät seinät 

jaetaan mallissa ulko- ja väliseiniin. Joissain ohjelmistoissa väliseinät voidaan 

korvata piirustusobjekteilla. Tilasta kirjataan ylös tietoja, kuten käyttötarkoitus ja 

tunniste, joita voidaan käyttää tiloihin pohjautuvaan kustannuslaskentaan ja 

suunnitelmavertailuun, kiinteistön ylläpitosovelluksiin ja energia-analyyseihin. 

Energia-analyysiä varten myös tilan ikkunat mallinnetaan niiden koon ja sijain-

nin suhteen. Vaakarakenteita voidaan kuvata mallissa tilavuuskappaleina. Tila-

ryhmämalli tarkoittaa karkeaa tietomallia, jossa tilat esitetään isoina alueina 

käyttötarkoituksen mukaan tai esimerkiksi yhden kerroksen sisältävinä (Hentti-

nen 2012, osa 3, 17). 

2.1.3 Tuotantomalli  

Tuotantomalli ei ole yksi määritelty tietomalli, vaan toistaiseksi yleisnimitys. Sii-

hen on täydennetty jokin tuotannonohjauksen näkökulma. Tuotantomalli voi 

koostua useasta tuotantosuunnitelmasta. Tuotantomalleja ovat esimerkiksi 4D-

aikataulumalli, tontin malli ja työmaan aluesuunnitelman sisältävä rakennus 

(Karppinen, Törrönen, Peltomäki, Lehto, Maalahti, Sillfors-Utriainen, Kiviniemi & 

Sulankivi 2012, osa 13, 5.) 

2.1.4 Työmalli 

Työmalli on tietomalli, joka kuvaa esimerkiksi yksittäistä työkohdetta, tilavarauk-

sia ja suunnitteluratkaisua. Ne tehdään tiettyyn sovittuun tarkoitukseen. Työmal-

leja käytetään suunnittelun ja toteutuksen aikana, ja niiden on tarkoitus toimia 

nopean tiedonvaihdon välineinä projektien aikana. Laadunvarmistusprosessin 
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mukaiseen tarkistukseen niitä tarvitaan vain tietyistä suunnitteluvaiheista (Hent-

tinen 2012, osa 1, 11). 

2.1.5 Toteumamalli 

Rakennuskohteen tietomallit päivitetään rakennushankkeen valmistuessa vas-

taamaan rakennusaikaisia muutoksia. Näitä malleja kutsutaan toteumamalleiksi 

(kuva 1 ja 2). 

Toteutumamallit käsittävät vähintään 

 suunnitteluohjelmistojen alkuperäismallit 

 avoimen tiedonsiirron mallit 

 erikseen sovitut tukiohjelmistojen mallit (Jokela, Laine & Hänninen 2012, 

osa 12, 13.) 

 

Kuva 1. Esimerkki vuokra-alueiden, tilojen ja työpisteiden havainnollistamisesta 
(Jokela, Laine & Hänninen 2012, osa 12.) 
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Kuva 2. Esimerkki laitteiden sijainnin paikallistamisesta 2D-näkymien avulla 
(Jokela, Laine & Hänninen 2012, osa 12.) 

Toteumamallit luovutetaan kiinteistölle käytön ja ylläpidon aikaisia tarpeita var-

ten. Niitä käytetään rakennuksien ylläpidossa ja peruskorjauksissa, mikäli niitä 

on päivitetty rakennuksen käyttöaikana (Jokela, Laine & Hänninen 2012, osa 

12, 13.) 

2.1.6 Yhdistelmämalli 

Yhdistelmämalli on tietomalli, johon on yhdistetty eri tietomallinnusohjelmista 

tuotettuja IFC-malleja. Yhdistelmämalleja käytetään muun muassa järjestelmien 

ja rakenteiden törmäystarkasteluihin sekä kokonaisuuden havainnollistamiseen. 

(Kuvio 2.) 
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Kuvio 2. Yhdistelmämalliin yhdistetään eri suunnittelualojen tietomalleja. 

Yhdistelmämallin avulla pystyy tarkistamaan ristivirheitä, mutta se ei pysty tun-

nistamaan suunnitteluvirheitä. Tällöin pitää olla muussa suunnittelussa tarkka-

na, jotta vaatimukset täyttyvät. Haastavia ovat esimerkiksi raudoitus- ja TETA-

suunnittelut, koska niitä ei pysty tarkistamaan samalla tavalla kuin rakenne- ja 

arkkitehtuurisuunnitteluita. 

2.2 Käyttö 

Tietomallien merkitys on havainnollistaa tilaratkaisuja. Niiden avulla voidaan 

vertailla eri ratkaisujen toimivuutta ja laajuutta. Lisäksi niiden avulla voidaan 

tutkia kustannuksia ja miettiä investointitarpeita. Eri suunnitteluratkaisuja varten 

voidaan tehdä energia- ja ympäristöanalyyseja sekä rakennuksen elinkaariana-

lyysejä. Toteutusvaiheessa tietomallin tarkoitus on toimia toteutusprosessin tu-

kena ja laadunvarmistuksena. Toteumamalleja voidaan hyödyntää myös raken-

tamisen jälkeen rakennuksen ylläpidossa ja käytössä (Henttinen 2012, osa 1, 

5). 

Tietomallien tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, tur-

vallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tu-

keminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan. Niitä 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Omar Razaqi 

käytetään rakennusprojektin alusta lähtien ja niiden jälkeenkin (Henttinen 2012, 

osa 1, 5). 

Tietomallit mahdollistavat muun muassa  

 ratkaisujen toimivuuden ja kustannusten vertailun investointipäätöksiä 

varten, 

 suunnittelua ja ylläpidon tavoiteseurantaa varten tehtävät energia-, ym-

päristö- ja elinkaarianalyysit, 

 suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden arvioinnin 

 tiedonsiirron parantamisen 

 rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisen rakennuksen ylläpidossa ja 

käytössä (Henttinen 2012, osa 1, 5). 

Jotta tietomalli olisi mahdollisimman hyödyllinen, on sillä oltava selkeät tavoit-

teet. Tavoitteiden ja yleisvaatimusten pohjalta määritetään ja dokumentoidaan 

projektikohtaiset vaatimukset (Henttinen 2012, osa 1, 5). 

Tietomallit eivät täysin korvaa piirustuksia tai muita suunnitelma-asiakirjoja. Ne 

toimivat toinen toistensa tukena; esimerkiksi piirustuksia voidaan tulostaa tieto-

malleista. Piirustuksia voidaan tietomallien avulla muotoilla vastamaan vaati-

muksia muun muassa luettavuuden suhteen, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa 

tietomallien kanssa. Tietomalleja voidaan hyödyntää myös tarjouslaskentavai-

heessa ja rakentamisen aikana tuotannon ja hankinnan suunnittelussa. Työ-

maalla tietomallin avulla voidaan suunnitella työmaatoimintoja, työmaan käyttöä 

ja -turvallisuutta sekä tiedonkulkua eri osa-puolien välillä. Tietomallien avulla 

voidaan toteuttaa työmaan 4D-aikataulutus, työjärjestysten suunnittelu sekä eri 

suunnittelijoiden mallien yhdistäminen. Lisäksi tietomallin avulla voidaan siirtää 

rakenteiden sijaintitieto mittalaitteisiin ja toisinpäin (Karppinen, Törrönen, Pelto-

mäki, Lehto, Maalahti, Sillfors-Utriainen, Kiviniemi & Sulankivi 2012, osa 13, 5.) 
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2.3 Tietomallin tarkastus 

Myös tietomallien laatua ja tietosisältöä on kontrolloitava. Tämä toteutetaan tar-

kastuksin. Tietomalleista varmistetaan, että ne ovat oikeissa muodossa ja 

suunnittelualakohtaisia ja tarvittavat vaatimukset täyttävät. Tarkastuksissa tutki-

taan myös tietomallien eri osien suunnitelmat vertaamalla niitä keskenään. Näin 

varmistetaan, että kaikki komponentit, muun muassa puutetarkastelut ovat koh-

dallaan tai tiedossa oleviin vaatimuksiin, esimerkiksi törmäystarkastelu, on kiin-

nitetty tarpeeksi huomiota.  

Tietomalli tarkastetaan mallintamisen eri vaiheissa (kuva 3). Havaitut virheet 

korjataan yleensä natiivimalliin. 

 

Kuva 3. Tietomallin tarkistusprosessi (Kulusjärvi 2012, osa 6). 

Sopivia ohjelmia tietomallin tarkistusta varten ovat esimerkiksi Autodesk Na-

visWorks Manage, Solibri Model Checker/Viewer, TeklaBIMsight ja Naviate 

Simple Bim. Tietomallien laadunvarmistuksessa on viisi laajuudeltaan ja tarkoi-
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tukseltaan erilaista näkökulmaa, joiden avulla pystyy tekemään IFC-malleilla 

tarkistuksia. Nämä ovat 

 lähtötietomalli, 

 tilamalli, 

 rakennusosamalli (arkkitehti- ja rakennemallit), 

 järjestelmämalli (talotekniikka) ja 

 yhdistettymalli (esimerkiksi kuvissa 6,7,8,9 ja 10 nähdään puutteita), (Ku-

lusjärvi 2012, osa 6, 13–17). 

 

 

Kuva 4. Törmäystarkastelu TATE-rakennemallien kesken (Kulusjärvi 2012, osa 

6). 

Kuvassa 4 on nähtävissä tietomallien törmäystarkastelu, jossa TETA-
rakennemallien putket menevät seinän läpi väärästä kohdasta. Kohde on korjat-
tava ennen suunnittelun jatkamista. 
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Kuva 5. Puutetarkastelu osoittaa, että pilarit eivät yllä anturoille asti (Kulusjärvi 
2012, osa 6). 

Kuvassa 5 nähdään suunnitteluvirhe pilarien osalta. Tietomalli osoittaa, että 

pilarit eivät yllä anturoille asti. Virhe on korjattava heti, koska muuten koko 

suunnittelun korkeudet eivät pidä paikkansa ja sen jälkikorjaukset ovat aina kal-

liimpia. 
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Kuva 6. Visuaalinen tarkastelu (Kulusjärvi 2012, osa 6). 

Visuaalinen tarkastelu osoittaa kuvassa 6, että kaikki suunnittelut ovat kunnos-

sa. 

 

Kuva 7. Tietomalliin kerättyjä pinta-alatietoja (Kulusjärvi 2012, osa 6). 
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Kuvassa 7 nähdään tietomallista kerättyjä pinta-alatietoja ja verrataan niitä 2D-

piirustuksen kanssa siltä kannalta, että ovatko ne oikeat ja suunnittelua vastaa-

vat.  

 

Kuva 8. Taulukkolaskentaohjelma laajuuslaskelma on siirretty ylemmästä ku-
vasta (Kulusjärvi 2012, osa 6). 

Kuvassa 8 taulukkolaskentaohjelman laajuuslaskelma on siirretty ylemmästä 

kuvasta Microsoft Exceliin, jossa voidaan helposti suorittaa tarkistukset. Yleen-

sä suoraan tietomallista tarkistaminen on vaikeaa ja monimutkaista.  
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3 TIETOMALLIOHJELMISTOT 

3.1 Käyttö 

Tietomalleja käytetään määrä- ja kustannuslaskennassa, hankinnassa, projek-

tinhallinnassa ja tuotannossa (kuvio 3). 

 

 

Kuvio 3. Tietomallin määrä- ja kustannuslaskenta (Kulusjärvi 2012, osa 6). 

3.2 Ohjelmistot 

Tietomallinnuksessa käytettävät ohjelmistot voidaan jaotella seuraavasti: 

 suunnitteluohjelmistot  

 tarkastus- ja analysointiohjelmat 

 katseluohjelma. 
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Rakennuskohteen arkkitehti-, rakenne- ja taloustekniikkasuunnittelulle tehdään 

suunnitteluohjelmistolla tarkistus. Ohjelmistot yleensä sisältävät useita tiedosto-

ja, muun muassa tuote-, luokka- ja tyyppikirjastoja. Yleensä tietomallissa suun-

nitteluohjelmistojen tiedot ovat oikeita, jos ne on suunniteltu vaatimusten mukai-

sesti. Tarvittaessa mallia voidaan muokata, jos alkuperäinen malli on käytettä-

vissä (Kulusjärvi 2012, osa 6, 18, 29). 

Katseluohjelmat yleensä helpottavat tietomallin tarkastelua. Niiden avulla näh-

dään ja tarkistetaan, ovatko kaikki rakennusosat mukana ja kohdalla IFC-

mallissa. Tietomallia ei voi muokata katseluohjelmalla, vaan sillä voi tehdä vain 

visuaalista tarkastelua, esimerkiksi ovatko kaikki tarvittavat rakennusosat mu-

kana ja onko rakenteet ylipäätään sellaiset kuin niiden pitäisi olla (Kulusjärvi 

2012, osa 6, 29). 

Tietomallien laadunvarmistukseen käytetään omanlaisia ohjelmistojaan. Niiden 

avulla tarkistetaan esimerkiksi törmäyskatselua, energiatehokkuutta, rakenne-

tarkastelua, suunnitelmien heikkouksia, puutteita ja muita ongelmakohtia (Ku-

lusjärvi 2012, osa 6, 29). 

Erilaisia tietomalliohjelmistoja on olemassa paljon, mutta tällä hetkellä markki-

noilla ei ole olemassa sellaista tietomalliohjelmaa, joka kattaisi kaikki rakennus-

tuotannon tarpeet. Myös iso osa nykyisistä ohjelmistoista on tehty suunnittelun 

tarpeita ajatellen eikä tuotannonohjaukseen.  

3.2.1 ArchiCAD 

Arkkitehtisuunnittelu on vuosia sitten muuttunut piirtämisestä rakennusten simu-

loinniksi. Nykypäivänä tilaajalle ei riitä pelkästään piirustukset. Urakoitsijat ha-

luavat rakennuksesta mallin, joka sisältää kaikki suunnitelmat (kuva 12). Suun-

nitteluohjelmistot käyttävät ArchiCAD:ia, jolla luodaan kolmiulotteinen raken-

nusmalli (M.A.D. ArchiCAD 2011).  
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Kuva 9. Arkkitehdin ArchiCAD-suunnitteluohjelmisto (ArchiCAD 2014). 

Rakennussuunnittelijoille on kehitetty työkaluksi ArchiCAD, josta näkee kolmi-

ulotteisen rakennusmallin. Sitä käytetään määrälaskennassa ja turvallisuus-

suunnittelussa, johon on saatavilla erilliset objektikirjastot (M.A.D. ArchiCAD 

2011). 

3.2.2 BIM 

BIM Explorer eli BIMx on monipuolinen 3D-työkalu tietomallin tai suunnitelman 

esittelyyn. Sen avulla pystytään havainnollistamaan esimerkiksi erilaisia tiloja. 

BIMx toimii sekä työkoneella että mobiililaitteilla (kuva 10, M.A.D. 2011). 
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Kuva 10. BIM Explorer -tietomallikuva uudessa teknologissa (BIMx 2012). 

Uudessa teknologissa voidaan käyttää tietomallia. Kuvassa 10 nähdään erilai-

sia laitteita, joilla voidaan käyttää ja hyödyntää tietomallia työmaalla. Niiden 

avulla pystyy helposti näkemään esimerkiksi kohteen tiedot.   

3.2.3 MagiCAD 

MagiCAD toimii talotekniikan suunnitteluohjelmistona. Sen avulla voi suunnitella 

ja tarkistaa monipuolisesti talotekniikkaa. Se sisältää kaiken TATE-laskennoissa 

tarvittavan tiedon (kuva 11): geometrian, täsmälliset mitat, ilmavirrat, painehä-

viö- ja äänitasot (MagiCAD 2012). 
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Kuva 11. MagiCAD on talotekniikan suunnitteluohjelmisto (Ventsoft 2014). 

MagiCAD-ohjelmassa pystyy näkemään talotekniikan suunnittelut kokonaisuu-

dessaan ja myös muiden suunnittelujen yhteydessä. Kuvassa 11 nähdään pel-

kästään hankkeen talotekniikka.  

3.2.4 Solibri Model Checker 

Solibri Model Checher (SMC) toimii tietomallien analysointi- ja tarkistusohjelma-

na. Lisäksi se tukee tietomallien laadunvarmistusprosessia ja sisältää tietomal-

lien kommentointitoiminnallisuuden eri osapuolien välillä. Sitä käytetään mallien 

tarkistukseen, suunnittelun yhdistämiseen, törmäystarkistukseen, raportointiin ja 

tiedon hakuun (kuva 12). Ohjelma sisältää omat sääntönsä ja raporttipohjansa 

(Solibri 2014). 
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Kuva 12. Solibri Model Checker on tietomallien tarkastus- ja analysointiohjelma 
(CMedia 2014). 

Solibri Model Checkerissa pystyy tekemään hankkeen lopullisen tarkistuksen ja 

virheiden korjaukset. Yleensä ohjelmaa antaa raportin kohdista, joissa virhe on 

tapahtunut. Kuvassa 12 Solibri Model Checkerissa huomataan, että virhettä ei 

löytynyt.  

3.2.5 Solibri Model Viewer 

Solibri Model Viewer (SMV) on ilmainen ja helppokäyttöinen ohjelma, jota voi-

daan käyttää IFC- ja Solibri Model Checker -ohjelmistojen tiedostojen katse-

luun. Kuvassa 13 nähdään, että hankkeessa on monia ristivirheitä. Kuvassa 

vasemmalla ylhäällä on monia kolmioita, joissa kerrotaan, missä on ristivirhettä 

tapahtunut (Solibri 2014). 



26 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Omar Razaqi 

 

Kuva 13. Solibri Model Viewer -tiedostojen tarkastelua (Solibri 2013). 

3.2.6 Tekla Structures 

Tekla Structures (TS) toimii suunnitteluohjelmistona, joka on kehitetty tuotan-

nonohjaukseen (kuva 14). Yleensä rakennustuotannossa käytetään Constructi-

on Management, Viewer- ja Precast Concrete Detailing -moduuleja.  

 

Kuva 14. Tekla Structures -suunnitteluohjelmisto (Tekla Structure Software 

2009). 
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Tekla Structures Construction Management -moduuli sisältää rakennusprojektin 

hallinta- ja seurantoiminnat. Sen avulla pystyy tarkistamaan projekti- ja proses-

sitietoja. Moduuliohjelman avulla voidaan tarkistaa Tekla-malleja ja 4D-tietoja 

sekä määrittää asennusjärjestys ja rakennusvaiheen aikataulu (Tekla 2013). 

Precast Concrete Detaling -moduulin avulla voidaan tehdä betonielementtien 

suunnittelun ja valmistuksen toiminnat.  Sen avulla voidaan luoda 3D-malleja 

betonirakenteista. Sillä pystyy tulostamaan piirustuksia ja luomaan raudoitus-, 

kokoonpano ja osaluetteloraportteja (kuva 15, Tekla 2013).  

 

Kuva 15. Precast Concrete Detailing (Aeccafe 2014). 

3.2.7 Tekla Stuctures Viewer -moduuli 

Tekla Structures Viewer -moduulissa on mallinnuksen katselu- ja raporttitoimin-

ta, joiden avulla pystyy tekemään erilaisia tarkistuksia rakennusprojektin kaikis-

sa vaiheissa (kuva 16). 
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Kuva 16. Tekla Structures Viewer (Tekla Structures 2013). 

Viewer-moduulin avulla voi 

 tarkastella malleja,  

 tarkastella mallin tietoja 4D:ssä, 

 tulostaa piirustuksia ja raportteja, 

 luoda raportteja,  

 luoda raudoitusraportteja,  

 käyttää samaa mallia samanaikaisesti muiden käyttäjien kanssa, 

 hyödyntää rajapintaa muihin ohjelmistoihin ja työvaiheisiin, 

 tuoda ja viedä dataa Tekla Open API™ -ohjelmointirajapinnan kautta 

(Tekla 2013). 
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3.2.8 Tekla BIMsight 

Tekla BIMsight on tarkoitettu ammattilaiselle työkaluksi rakennusalan projektiyh-

teistyöhön. Hankkeen suunnittelijat voivat yhdistää sillä mallinsa, tarkistaa tör-

mäystarkastelut ja jakaa tietoja yhdessä.  

 

Kuva 17. Tekla BIMsight -katseluohjelma (Tekla 2013). 

Yhteistyöllä osapuolet voivat tunnistaa ja ratkaista ongelmia jo ennen suunnitte-

luvaiheita. Tekla BIMsight on ladattavissa verkosta ilmaiseksi.  Esimerkki näh-

dään (kuva 20) Tekla BIMsight-katseluohjelma perus ohjelma näytöltä (kuva 17, 

Tekla 2013).  

3.2.9 Tocoman iLink ja Tocoman Pro 

Tocoman iLink toimii tietomalliohjelmien laajennuksena. ILink lukee muun mu-

assa ArchiCAD-, Revit- ja Tekla Structures -ohjelmistoille tuotettuja IFC-
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tiedostoja. Tocoman iLinkin määrätietoja voidaan hyödyntää aikatauluissa, han-

kinnoissa ja projekteissa (kuva 18, Tocoman 2014). 

 

Kuva 18. Tocoman Pro (Digitalalchemy 2014). 

Tocoman Pro tukee luonnosvaiheen rakennusosalaskentaa ja tilakohtaista 

määrätietojen hallintaa ja sisältää kustannuslaskennan työkalut. Se on laajempi 

määrälaskennassa kuin iLink (Tocoman 2011).  

3.2.10 Naviate SimpleBIM 

Naviate SimpleBIM on ohjelma, jolla esikatsellaan ja editoidaan tietomalleja. Se 

sopiikin siksi hyvin tietomallien kehittämiseen (kuva 19). 
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Kuva 19. Naviate SimpleBIM (Naviate SimpleBIM 2014). 

Kyseisessä ohjelmassa tiedonsiirtoja tehdään yleensä IFC-tiedostojen avulla, 

koska se huomattavasti helpottaa vakiorakennusosien geometria- ja metatieto-

jen määrittämistä (Naviate SimpleBIM 2013). 

3.2.11 Vico Control 2009 

Vico Control 2009 toimii sijaintipohjaisena rakennusalan tuotannonohjausjärjes-

telmänä. Sen avulla voidaan huomattavasti lyhentää projektin kestoa ja vähen-

tää riskejä (kuva 20). 
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Kuva 20. Vico Control 2009 (Vicosoftware 2014). 

Kyseistä ohjelmistoa käytetään projektin aikataulusuunnittelussa. Se sisältää 

oletusarvoisesti aikataulusuunnittelun, tuotannonohjauksen, hankinnat ja riskien 

hallinnan. Muita parannuksia, kuten parannettua yhteensopivuutta, on saatavilla 

lisäominaisuuksina (Vico Software 2009). 

3.2.12 Vico Office 

Vico Office toimii tuotannon ohjaukseen tarkoitettuna ohjelmistona (kuva 21). 

Sitä voidaan hyödyntää myös projektinhallinnan työkaluna. 
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Kuva 21. Vico Office (Vico Office 2014). 

Kyseinen ohjelmisto koostuu eri moduuleista, ja sillä voidaan yhdistää projekti-

en eri suunnitelmat. Urakoitsijat voivat näin työskennellä tehokkaasti, parantaa 

ennustettavuutta, vähentää riskejä ja hallita kustannuksia (Vico Software 2009).  

3.3 Esimerkkejä 3D-malleista eri ohjelmistoissa.  

Eri ohjelmistoissa on pieniä eroja niiden toimintamalleissa. Jokaisella ohjelmis-

tolla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Ohjelmistojen avulla pystyy tarkis-

tamaan esimerkiksi tietomallien ristivirheitä. Virheiden löytyessä tietomalli antaa 

erikseen raportin, jossa lukee kaikki poikkeamat. Yleensä Solibrissa voi tehdä 

yhdistelmätarkistukset (kuva 25) ja korjata niiden virheitä. Tarkistusohjelmia 

(kuva 22) on olemassa monenlaisia. Niiden suurimpia eroavaisuuksia ovat hin-

taerot. 
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Kuva 22. Solibri IFC-siirto-ohjelman tarkistus (ArchiMAD 2014). 

Kuvassa 23 nähdään SimpleBIM-ohjelma, jolla esikatsellaan, editoidaan ja kehi-

tetään tietomalleja. Tiedonsiirrot toimivat yleensä ongelmitta SimpleBIM-

ohjelmalla. 

 

Kuva 23. SimpleBIM (Naviate Simple BIM 2014). 
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Tekla BIMsight on moderni ja monitoimintainen ohjelma (kuva 24). Se toimii 

yhdistelmämallina. Siitä saa myös tuoteraportoinnin työmaalla.  

 

Kuva 24. Tekla BIMsight (Tekla BIMsight 2014). 

Kuvassa 25 on Vico Office -ohjelma, joka toimii tuotannon ohjaukseen ja projek-

tin hallintaan tarkoitettuna ohjelmistona. Sen avulla voidaan yhdistää projektien 

eri suunnitelmat. 



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Omar Razaqi 

 

Kuva 25. Vico Office (Synergy-software 2010). 

3.4 Oma osaamistaso ja kehittämistarve 

Oma osaamistasoni tietomallien suhteen ei ollut aluksi kovin korkealla, koska 

ne eivät varsinaisesti sisälly koulutukseemme. Tietomalleista kirjoittaminen vaa-

tii runsasta taustaselvitystä ja tiedonhakua. Työmaalla tietomallin käyttöön tot-

tumiseen meni aina muutamia viikkoja. Vahvuutenani tietomallien käyttämises-

sä oli tietokoneen käytön hyvä hallitseminen. Olen aikaisemmin käyttänyt paljon 

erilaisia tietokoneohjelmistoja, ja ne ovat mielestäni mielenkiintoisia. Toinen 

vahva puoleni oli hyvät tiedonhakutaitoni. Kun hain ja omaksuin uutta tietoa tie-

tomalleista, myös niiden käyttäminen työmaalla helpottui.  

Tiedon etsiminen tietomallista ei ole yksinkertaista, jos siihen ei ole saanut jon-

kinlaista koulutusta. Lisäksi työmailla kiireen vuoksi aikaa tiedon etsimiseen ei 

ole aina tarpeeksi, ja myös sen takia tietojen etsimisen tulisi olla sujuvaa. Tie-

tomallien hyödyntämisessä olisi myös tärkeää huomioida ne tietotekniset työvä-
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lineet, joita työntekijöillä on useimmiten käytössään työmailla, esimerkiksi tablet-

titietokoneet. Niitä täytyisi kehittää huomioiden mittaukset, korkeudet, moduuli-

linjat ja materiaalit. 

Ensimmäisinä päivinä tietomallia oli vaikea käyttää, koska sen käyttäminen ei 

ole yksikertaista. Tietomallista voi löytää helposti muun muassa mitat, korkeu-

det, leveydet, pituudet, koot, painot, pinta-alat, massat ja käytetyt materiaalit. 

Työmaalla tietomallista on ollut paljon hyötyä, koska sen avulla kohteen etsimi-

nen oli helppoa ja yksinkertaista eikä tarvinnut avata monia piirustuksia selvit-

tääkseen, mikä rakennuskohta on kyseessä. Tietomalli auttaa kuvan hahmot-

tamista ja kolmiulotteista kuvantamista. Se helpottaa työn selittämistä työnteki-

jöille, ja myös työnjohtaja saa rakennuskohdasta paremman kuvan. Mallien 

avulla työnjohtajat osaavat vastata, milloin aloitetaan, mistä aloitetaan, onko 

materiaali työmaalla, koska on oikea hetki tietylle työvaiheelle ja vaikuttaako 

jokin tietty seikka aikatauluun ja niin edelleen. Tietomallien käyttö parantaa työ-

turvallisuutta, koska työmaalla pystyy hahmottamaan paremmin, mikä työvaihe 

on seuraavaksi vuorossa, ja näin voidaan vähentää riskejä. 
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4 TIETOMALLIEN KÄYTTÖ RAKENTAMISVAIHEESSA 

4.1 Tietomallin käytön hyödyt 

Tietomallin hyötyjä ovat rakennusprosessien tehostuminen sekä suunnitelmien 

ja tietosisällön laadun paraneminen. Jotta näihin hyötyihin päästään, tarvitaan 

suunnittelijoilta tietomalliosaamista sekä urakoitsijan projektijohdolta taitoa ohja-

ta suunnittelua ja toimivaa työmaakokonaisuutta. Parempiin tuloksiin päästään, 

kun tietomallien käyttö perustuu tehokkaaseen tietomallityöskentelyyn, jonka 

tukena käytetään muita ohjelmistoja.  

Rakentamisvaiheen eri prosesseissa käytetään tietomalleja hyödyksi esimerkik-

si laskennassa, hankinnassa, projektinhallinnassa ja markkinoinnissa. Varsinkin 

laskentavaiheessa tietomallien käytön hyöty on kiistaton, sillä kaikki tarvittavat 

vakioidut määräluettelopohjat, ohjelmallinen laskenta ja visuaaliset mallit ovat 

helposti saatavilla. Tällä hetkellä yhdestä tietomallista ei vielä voida saada kaik-

kea laskennan vaatimaa tietoa. Tämän vuoksi lähtömateriaalit on tarkistettava. 

Yleisissä tietomallivaatimuksissa (Tauriainen 2012) osassa 7 on kerrottu määrä-

laskennan vaatimukset tietomalleille. 

Tietomallia voidaan hyödyntää hankinnan tarjouspyynnöissä. Tietomallista on 

saatavilla 3D-kuvia ja määräluetteloita, jotka voidaan viedä hankintasovelluksiin, 

ja sama tiedosto voidaan toimittaa elementtitehtaalle. Tietomallista voidaan suo-

raan poimia tarvittavat tiedot, jos tietomalli on mallinnettu oikein. Projektihankin-

nan tarkemmalla kontrolloimisella tietomallin avulla päästään säästöihin materi-

aalikustannuksissa ja -menekeissä. 

Suurin hyöty tietomallin käytöstä projektinhallinnassa on nähtävissä aikataulu-

suunnittelussa. Tietomallin avulla saadaan realistisempi aikataulu hankinnalle ja 

toteutukselle. Kun toteutusajankohdat ja toteutumatiedot syötetään tietomalliin, 

saadaan visualisoitua eri rakennusosien valmistumista. 

Suunnitelmien yhdistelmämallit vähentävät suunnitteluvirheitä. Niiden vaikutuk-

set näkyvät suoraan toteutusaikataulussa ja kustannuksissa. Tietomallin avulla 
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saadaan yksinkertaisempia ja luotettavampia tuloksia muun muualle budjetoin-

nin, kustannusten seurannan sekä alue- ja turvallisuussuunnittelun suhteen.  

Markkinoinnissa voidaan myös hyödyntää tietomallia, kun rakennuskohteista on 

saatavia 3D-kuvia ja tilaratkaisujen visuaalisia esityksiä. Tällöin ostajalle hah-

mottuu paremmin, minkälainen kohde on kyseessä ja mikä on esimerkiksi mah-

dollisten muutostöiden tarve. Tietomallista ostajat saavat paljon parempaa visu-

alisointia kohteesta verrattuna piirustuksiin.  

Tietomallista on paljon hyötyä toteutusvaiheessa, kun sitä on käytetty jo raken-

nusvaiheen alkuvaiheessa. Ne säästävät aikaa ja kustannuksia suunnitteluvir-

heiden löytymisen, kustannusvertailujen suorittamisen ja rakenneratkaisujen 

vertailun sekä energiasimulointien kautta. Ne helpottavat päätöksentekoa en-

nen toteutusvaihetta. 

Työmaalla arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmien yhdistäminen yh-

deksi tietomalliksi vähentää ongelmatilanteita. Tietomallista voidaan tarkistaa 

muun muassa korkeusasemien mittaukset sekä muita yksityiskohtia (Karppinen, 

Törrönen, Peltomäki, Lehto, Maalahti, Sillfors-Utriainen, Kiviniemi & Sulankivi 

2012, osa 13, 5.) Muutossuunnittelu vähenee työmaalla, kun käytetään tieto-

mallia.  

Tietomallin käyttäminen rakennuskohteessa auttaa kokonaisuuden hahmotusta 

ongelmienkohtien havaitsemisessa. Näin on esimerkiksi, kun verrataan toisiinsa 

TATE-asennuksia ja 2D-piirustuksia. Myös työnohjauksessa voidaan hyödyntää 

3D-malleja esimerkiksi simuloimalla elementtirungon asennusjärjestystä päivä 

kerrallaan: 

Rakennushankkeen eri vaiheissa voidaan käyttää tietomallia ja saada erilaisia 

piirustuksia ja raportteja tietomalliin syötettyjen tietojen perustella.  

 toteutumatiedot 

 asennusaikataulut ja -järjestys 

 määräluettelot rakennusosittain, tyypeittäin, kerroksittain sisältäen tieto-

malliin syötetyt ominaisuudet 
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 erilaiset raportit mm. paikallavalurakenteet, valutarvikkeet 

 mittapiirustukset 

 elementtiluettelot ja -piirustukset 

 asennus- ja rakennedetaljit 

 raudoituspiirustukset. 

4.2 Tietomallien käytön haasteet työmaan asiantuntijoiden näkökulmasta 

Työmaan asiantuntijoiden haastattelujen perusteella urakoitsijan kannalta tie-

tomalleista on tärkeää saada oikeita tietoja. Mikäli suunnittelijoilta tulevat tiedot 

ovat vajaat, siitä voi aiheutua haasteita. Hankkeen suunnitelmat eivät saa olla 

puutteellisia, vaan niiden on vastattava tietomallin käyttötarvetta. Myös urakoit-

sijoiden tietomallien tulee päivittyä samaan tahtiin kuin suunnittelijoilta saatavien 

piirustusten. 

Tietomallit, joita käytetään rakennusurakoinnissa, ovat urakkasopimuksen tek-

nisiä asiakirjoja. Urakoitsijalle pitää toimittaa oikeanlaiset ja tiedoiltaan päivitetyt 

tietomallit riippuen rakennushankkeen urakkamuodosta. Tietomallien luovutta-

mien urakoitsijalle ei aina suju ongelmitta. Myös urakoitsijan tietomallinnusteh-

täviä hoitavien henkilöiden kokemus ja pätevyys on huomioitava (Karjula & Mä-

kelä 2012, osa 11, 21). 

Tietomalliin päivitetään suunnitelmaan tulleita muutoksia yhteen kohtaan, mikä 

nopeuttaa muutoksen päivittymistä esimerkiksi määrälaskentaan ja raportteihin. 

Rakennusurakoitsijan ongelmana on ohjelmallisen muutoshallinnan puuttumi-

nen. Muutosten hakeminen tietomallista on hankalaa tai muutoksen esille tuo-

minen vaatii käyttäjiltä lisätoimenpiteitä riippuen missä vaiheessa suunnittelua 

muutos tehdään. 

Tietomallinnusohjelmistojen käyttö on työmaanasiantuntijoiden mukaan sen 

verran monimutkaista, että niitä ei pysty hyödyntämään ilman koulutusta. Oh-

jelmistoissa käytetään vaikeaa sanastoa ja käyttöliittymät voivat olla vieraskieli-

siä. Työmaahenkilöstön kouluttaminen tietomallien käyttöön on haastavaa. Kou-
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lutuksen jälkeen pitäisi heti päästä soveltamaan opittuja tietoja käytännössä, 

koska muuten tietomallien käytöstä opitut taidot unohtuvat nopeasti. 

Tekemieni haastatteluiden perusteella ohjelmistojen suuri määrä ja eri versiot 

aiheuttavat myös haasteita. Vanhemmilla versioilla ei välttämättä pysty avaa-

maan uudempia versioita. Tämän vuoksi rakennusurakoitsijalla tulee olla käy-

tössä sekä vanhat että uudet ohjelmistoversiot. Myös versiopäivitykset voivat 

aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi jos suunnittelijoiden päivitykset tulevat urakoit-

sijoille myöhässä ja urakoitsija on jo ehtinyt edetä rakennusprojektissa vanhan 

suunnitelman mukaan, voi tästä aiheutua konkreettisia haasteita työmaalla. 

Myöskään IFC-tiedostonsiirto ei ole täysin ongelmatonta. 

Asiantuntijoiden näkökulmasta suuri haaste on esimerkiksi pienten yksityiskoh-

tien unohtuminen kokonaissuunnittelusta. Myöhemmin se voi johtaa ongelmiin, 

koska kukaan ei näe niitä kokonaisuudessa tietomallissa. Esimerkiksi jos muut 

yksityiskohdat ovat paikallaan, mutta alisuunnittelun raudoitukset puuttuvat, voi 

se olla ongelmallista. Tällaisiin tilanteisiin tulee puuttua ajoissa. Ongelmakohdat 

kuitenkin huomataan usein liian myöhässä.  

Asiantuntijoiden mielestä suunnitteluvaiheessa joskus unohtuu huomioida ko-

konaisuuden toimivuus. Kun tietomallin suunnittelu tehdään dwg:n avulla, tieto-

malli on kokonaisuus. Kun tietomallin suunnittelu tehdään pienissä paloissa, 

kokonaisuus ei välttämättä tällöin toimi. Tietomallissa suunnitteluratkaisut eivät 

aina ole hyviä, kun niitä verrattaan 2D-suunnittelukuviin. 

Tietomallin käyttäminen on kallista, eikä kaikilla urakoitsijoilla välttämättä riitä 

resurssit esimerkiksi tablettitietokoneiden vuokraamiseen. Tablettitietokoneita 

saa kaupasta halvemmalla verrattuna tilaamiseen yrityksistä, ja samalla siihen 

saa myös mukaan IT-tukipalvelut. Myös projektinjohdolta vaaditaan monipuolis-

ta tietomallinnusohjelmistojen tuntemusta, koska projektin eri osia tehdään eri 

mallinnusohjelmilla, esimerkiksi aikataulutus, kustannusseuranta ja rakennetar-

kastukset. 
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4.3 Tietomallien hyviä puolia työmaan asiatuntijoiden näkökulmasta 

Laivarakentamisessa tietomalleja on käytetty noin kolmekymmentä vuotta, ja 

siellä kaikki toimii hyvin. Laivarakentamisessa suunnittelun pitää olla todella 

tarkkaa esimerkiksi eri osien koon suhteen, ja tämän takia tietomallien käyttä-

minen on hyödyllistä.  

Tietomalleista saadaan useita hyötyjä verrattuna siihen, että työmailla käytettäi-

siin vain piirustuksia. Tietomallien merkittävimmät hyödyt työmailla ovat  

- muotojen ja rakenteiden tarkistaminen, 

- kokonaisuuden hahmottumisen paraneminen, 

- työn nopeutuminen, kun tietoja ei tarvitse etsiä erillisistä piirustuksista, 

- mittojen saamisen helpottuminen ja  

- raporttien, massalaskennan ja elementtiluetteloiden tekemisen helpottu-

minen. 

4.4 Tietomallien käytön parantamisen keinot työmaan asiatuntijoiden 

näkökulmasta 

Koska tietomallit ovat olleet jo useita vuosia käytössä, ovat suunnittelijat panos-

taneet niiden käyttöohjeiden kehittämiseen. Vaikka tietomallien käyttöön on 

saatavilla selkeitä ohjeita, niihin tutustuminen ja niiden mukaan toimiminen on 

välillä aikaa vievää. 

Työmailla on tällä hetkellä vielä paljon paperipiirustuksia käytössä, vaikka pyr-

kimyksenä on saada kaikki kuvat tietomalleihin. Kuvien saaminen tietomalleista 

ei aina suju mutkattomasti. Esimerkiksi jos pyydetään suunnittelijoilta rakenteen 

leikkauskuva, niin suunnittelija ei aina saa suoraan kaikkia tietoja, jos ne puut-

tuvat tietomallista Työmaan asiantuntijoiden mukaan kaikki suunnittelut eivät 

vielä pitkään aikaan muutu paperipiirustuksista suoraan tietomalleiksi. Esimer-

kiksi tietomallissa mitan ottaminen on tällä hetkellä riskialtista. Paperipiirustuk-

sesta yleensä saa paljon selkeämpiä ja varmempia mittoja verrattuna tietomal-
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leista saataviin, koska niitä on monia erilaisia. Silloin kun tietomallista otetaan 

kuva tai jonkinlaisen leikkauskuva, niistä yleensä puuttuu tietoja, ja sen takia 

pelkästään tietomallin kanssa pärjääminen on vaikeaa. Silloin kun otetaan kuva 

tietomallista, siihen täytyy lisätä suuri määrä tietoja, ennen kuin sitä pystyy hyö-

dyntämään työmaalla. Suunnittelijoiden kanssa on kohdattu ajoittain erimieli-

syyksiä tietomallien hyödynnettävyyden suhteen. Tietomallilla ei aina pysty mal-

lintamaan kaikkia kohtia, eikä niistä voi vielä saada kaikkea tarvittavaa tietoa. 

Esimerkiksi tekniikkasuunnittelijat eivät ole pystyneet laittamaan putkia vinoon 

siten, miten ne oli alun perin suunniteltu. Jos tietomallissa on tällaisia puutteita, 

voi olla epäselvää, onko vika tietomallissa vai suunnittelussa. 

Virheiden tunnistaminen tietomalleista ei aina toimi. Esimerkiksi erään kerran, 

kun tietomalleja yhdistettiin ja tehtiin ristitarkastus niiden välillä, mallit eivät löy-

täneet suunnittelussa tehtyä virhettä. Tietomallissa oli tällöin tehty virhe sekä 

rakennesuunnittelijoiden että arkkitehtien toimesta, ja tällöin tietomalli ei ymmär-

rä, että esimerkiksi betoni on lasin päällä. Tietomalli hakee ristivirhettä, eikä 

esimerkiksi suuri virhe raudoituksessa tule aina ilmi, koska sitä ei pysty tarkis-

tamaan ja vertaamaan muiden tietomallien kanssa. 

Tietomalleissa pitää kehittää kuvan muuntamista dwg-suunnitelmiin. Rakenne-

suunnittelijat eivät usein halua tehdä muuntamista dwg-suunnitelmiin, koska se 

on työlästä heille. Kehitystä tarvitaan myös tietomallin kuvan muuntamiseen, 

koska harvat mittauslaitteet pystyvät lukemaan suoraan tietomallista kaikkia 

mittoja. Uudemmat mittauslaitteet kyllä lukevat tietomalleja, mutta niiden käymi-

nen on vielä hankalaa. Tietomallissa on vaikea katsoa yksityiskohtaisia kuvia. 

Paperipiirustukset ovat siinä tapauksessa hyödyllisempiä.   

Aina ei kaikissa kohdissa esimerkiksi raudoitussuunnittelun liittäminen tietomal-

liin onnistu, koska ohjelmatiedosto voi kasvaa niin suureksi, että tietokoneen 

tehot eivät riitä. Toisaalta työmaan raudoitussuunnittelut voivat myöhästyä, jos 

ne eivät ole yhdessä tietomallin kanssa. Tämän takia tietomallin pohjasuunnitte-

lun tekeminen on hidasta ja aikaa vievää.  
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Tablettitietokoneissa kappaleiden korkeuden määrittäminen on usein puutteel-

lista, koska se ei ole yksinkertaista. Korkeuksien määrittäminen olisi kuitenkin 

oleellista. Lisäksi tablettitietokoneissa kuva ei yleensä näy selkeästi, jos siinä on 

paljon kerroksia päällekkäin. Esimerkiksi rakenteiden erottaminen toisistaan voi 

olla vaikeaa. 

Tietomallien käyttöön ohjaavaa koulutusta tulisi lisätä. Esimerkiksi Varsinais-

Suomessa Skanska ottaa tällä hetkellä tietomallien käyttöön liittyvissä ongelma-

tilanteissa yhteyttä Helsinkiin tietomallien käytön ohjausta varten. Asiantuntijoi-

den mukaan jos tietomallista halutaan saada paljon hyötyä työmaalla, jonkun 

täytyy saada siihen erikoiskoulutusta ja jakaa tätä tietoa muillekin. Siinä tapauk-

sessa tietomalleista saadaan paljon hyötyä työmailla. Erittäin paljon kehitettä-

vää tietomallin käyttämisen ja hyödyntämisen suhteen on projektipäälliköiden, 

työpäälliköiden ja työmaan muiden työntekijöiden koulutuksen kohdalla. 

Tietomalli on ollut niin vähän aikaa käytettävissä rakennusalalla, että kaikki 

suunnittelijat eivät ole ehtineet perehtyä niiden käyttöön. Tietomallin hyödyntä-

minen vaatii perehtymistä. Asiantuntijoiden mielestä suurin osa työmaan mesta-

reista on joutunut oppimaan osan tietomallien käytöstä ”kantapään kautta”, kos-

ka he eivät ole saaneet tarpeeksi koulutusta siihen. Oppiminen tapahtuu usein 

kokeilemisen kautta. Tietomalliohjelman oppimiseen menee yleensä muutama 

sata tuntia ennen kuin voi osata käyttää sitä hyvin ja hyödyntää kokonaisuudes-

saan.  

Asiantuntijoiden haastattelujen perusteella esimerkiksi Skanska tarjoaa koulu-

tusta tietomallien käyttöön, mutta Varsinais-Suomessa sitä ei järjestetä niin pal-

jon. Tämä voi johtua siitä, että tietomallin käytön ammattilaisia ei Varsinais-

Suomessa ole monta. Sekä Skanskan henkilökunta että suunnittelijat tarvitsevat 

koulutusta. Verkkokoulutusta on saatavilla, mutta siitä ei välttämättä opi hyvin. 

Nykypäivänä kaikki rakennusalan työnjohtajat tarvitsevat koulutusta tietomallien 

käyttöön, koska niitä käytetään erittäin paljon ja itsenäinen opiskelu voi olla vai-

keaa. Suunnittelijoiden täytyy itse olla paljon tekemisissä tietomallin kanssa 

käytännössä ja kiinnostuneita niistä, jotta tulevaisuudessa saadaan parempia 

tuloksia tietomallien hyödyntämisestä.  
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5 POHDINTA 

Tietomallinnus ei ole mikään uusi asia. Kuitenkin siihen menee vielä pitkä aika, 

että rakentaminen tapahtuisi täysin tietomallien avulla. Tietomalleja hyödynne-

tään tällä hetkellä laajoihin rakennuskohteisiin. Muun muassa pienissä kohteis-

sa ja maakunnissa niitä ei ole vielä käytössä. Tietomallien käytön monimutkais-

tuessa vaatimukset ja kynnys niiden käyttöönotolle nousevat tietomalliohjelmis-

tojen kehittyessä. Sekä pieniin että isoihin rakennuskohteisiin pitäisi käyttää 

tietomalleja, jolloin saadaan henkilöitä sitoutumaan tietomallien käyttöön ja 

myös ohjelmistojen opetteluun. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Turun Skans-

kassa hyödynnettiin tietomallia työmaalla koko projektin ajan päivittäin, kun en-

nen niitä käytettiin vain hankkeissa hahmottamiseen ja ristiriitojen poistamiseen.  

Kustannushyötyjä, joita tietomallien avulla tehdyistä rakennuskohteista saa-

daan, ei nykyisin ole vielä luotettavasti voitu osoittaa. Näin on osittain esimer-

kiksi vertailukelpoisten rakennuskohteiden puutteen vuoksi. Kustannushyötyjä 

voidaan kuitenkin arvioida eri näkökulmista. Esimerkiksi suunnitteluvaiheessa, 

kun tietomallien avulla löydetään ongelmakohtia, kustannushyötyjä tulee. Niitä 

tulee myös toteutusvaiheessa, kun ohjelmien automaattinen tarkistus vähentää 

riskejä ja ylimääräistä työtä.  

Tulevaisuudessa tietomallien käyttö todennäköisesti lisääntyy, koska varsinkin 

suunnittelijat panostavat nykyisin paljon niiden käyttöön. Myös rakennusurakoit-

sijoiden on hyvä huomioida tämä ja varautua yhä enemmän tietomallien käyt-

töön koulutukseen, ohjelmistojen hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Tietomallin 

käyttäminen voi olla urakoitsijalle kilpailuetu. Saavuttaakseen tämän kilpai-

luedun on hyvä perehtyä tietomallien käyttöön, jotta niitä pystytään täysin kun-

nolla hyödyntämään. 

Tietomalleilta vaaditaan rakennustyömaalla helppokäyttöisyyttä ja myös kykyä 

toimia tulevaisuudessa tablettitietokoneissa. Uusi teknologia ja laitteet voivat 

aiheuttaa tulevaisuudessa haasteita tietomallien käytössä. Rakennusurakoitsi-

jan täytyy olla tulevaisuudessa valmiina ottamaan tietomallien haasteet vastaan.  
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6 YHTEENVETO 

Tietomalli on ollut vuosia rakennusalalla käytössä. Siitä huolimatta vasta viime 

vuosina tietomallia on alettu aktiivisesti käyttää projekteissa. Vaikka tietomallin 

kehitys on edennyt hitaasti, niistä on kuitenkin paljon hyötyä. Tietomallin käyt-

täminen ei tule kokonaan poistamaan paperipiirustuksia työmailta, sillä tullaan 

tarvitsemaan nyt ja tulevaisuudessa.  

Tietomalleissa on paljon hyviä puolia työmaan kannalta. Niiden avulla saadaan 

esimerkiksi paljon tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Tietomallia voidaan käyttää 

ennen projektin alkamista hahmottamiseen ja kokonaisuuden laskentaan. Mer-

kittävimmät tietomallien hyödyt ovat määrälaskenta, tuotannon hankinnat, tur-

vallisuussuunnittelu, mittaukset ja niin edelleen. 

Tietomalleissa on myös paljon puutteita ja niihin vaaditaan paljon kehitystä. 

Esimerkiksi tarkistuksessa ristivirheen tietomalli löytää, mutta suunnitteluvirhettä 

tietomalli ei löydä, jos arkkitehti- ja rakennussuunnitellussa on sama virhe. Kehi-

tystä tarvitaan myös uuden teknologian, esimerkiksi tablettitietokoneiden käyt-

töönotossa tietomallien hyödyntämiseen.  

Yksi ratkaisu tietomallin hyödyntämisen haasteisiin on työnjohdon kouluttami-

nen. Suunnittelijoiden täytyy itse olla paljon tekemisissä tietomallien kanssa 

käytännössä ja kiinnostuneita niistä, jotta tulevaisuudessa saadaan parempia 

tuloksia tietomallien hyödyntämisestä ja kehittämistä.  

Opinnäytetyön päätavoitteena oli saada tutustua tietomallien haasteisiin ja hyö-

tyihin ja pohtia keinoja parantaa niiden käyttöä työmailla. Selvitystyöni perustel-

la tietomalleihin tarvitaan paljon kehitystä ja koulutusta, jotta niistä saadaan 

suurin mahdollinen hyöty työmaalla. Tulevaisuudessa tietomallista on varmasti 

paljon hyötyä rakennusalalla. 
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