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Lyhenteet 

automaatio Se tarkoittaa itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää. 

digitaalinen malli Sähköisessä muodossa kirjoitettu koordinaatisto, joka sisäl-

tää pisteitä X, Y ja Z-muodossa mallin mukaisesti. 

etäsynkronointi Etäältä muodostettu yhteys esimerkiksi pilvipalveluun. 

GPS-mittaus Satelliittipaikannusjärjestelmää hyväksi käyttävä mittausme-

netelmä. 

Infrakit  Pilvipalvelujärjestelmä  

infrastruktuuri Käsitellään yhdyskuntarakenteessamme eri verkostoja, ku-

ten liikenne-, energiahuolto-, jätehuolto-, vesihuolto- ja tieto-

liikenneverkostoa. Lisäksi siihen kuuluu satamien, rakennus-

ten ja lentokenttien muodostamat verkostot. 

luovutusaineisto Tilaajalle hankkeen lopuksi luovutettava aineisto tehdystä 

työstä ja sen hallitsemisesta jatkossa. 

pilvipalvelu  Verkossa oleva palvelu, johon aineistoa voidaan kerätä. 

RTK-mittaus GPS-satelliittipaikannuksen mittausmenetelmä, jolla paikan-

nussatelliitteja ja mittaustukiasemia hyväksi käyttäen teh-

dään tarkkuusmittauksia. 

suunnitelmamalli Hankkeesta muodostettu 3D-tietomallisuunnitelma. 

tarkemittaus  Mittaus, jolla tallennetaan mitattavan kohteen sijainti ja var-

mistetaan sen oikeellisuus suunnitelmiin nähden. 

toteuma Työmaalla tehtyjen töiden kertymä. Mittauksista ja kaivan-

noista muodostunutta dataa. 



 

 

  

tukiasema  Asema, jonka avulla saadaan muutaman senttimetrin tarkka 

paikannus.  

virtuaalimalli Tietokoneella oleva kolmiulotteinen malli, jossa voidaan liik-

kua itse. Se on hyvä havainnollistamisen keino rakennetta-

vasta hankkeesta. 

3D-koneohjaus Koneohjausjärjestelmään on ladattu digitaalinen malli, joka 

koneen sensoreiden avulla opastaa kuljettajan oikeisiin kor-

koihin ja kallistuksiin. 

BIM BIM-teknologia tulee sanoista Building Information Modeling, 

jolla tarkoitetaan rakennuksesta tai rakenteista tehtyä tieto-

mallia. 

DWG Autodesk−yrityksen tietomallien tiedostoformaatti. 

DXF Drawing Interchange Format. AutoCAD-tiedostomuoto, mikä 

mahdollistaa tietojen siirron eri CAD-ohjelmien kesken. 

IM Inframodel -tiedonmäärittelyformaatti. 

MVR Rakennustyömailla tehtyjä kunnossapitotarkastuksia mita-

taan MVR -mittauksilla. 

PDF Portable Document Format. Adoben tuottama tiedostomuoto, 

jota käytetään sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja 

painamiseen. 

WEF Maailman talousfoorumi on säätiö, johon kuuluu liikemaail-

man tärkeimmät johtajat ja poliitikot sekä valitut älyköt ja toi-

mittajat.  

XML eXtensible Markup Language. Formaatti tiedostoille, joilla ku-

vataan infra- ja maanmittaustietoja.
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1 Johdanto    

Tämän työn tarkoituksena on perehtyä infra-alan digitaaliseen kehitykseen Infrakit−pilvi-

palvelujärjestelmän näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, millaisia hyötyjä, kehitys-

kohtia tai puutteita Infrakit−pilvipalvelussa on havaittu työmailla. Lisäksi työssä perehdy-

tään tietomallinnukseen ja koneohjausjärjestelmiin.  

Infrakit−pilvipalvelun tarkoituksena on edistää työmaiden tuottavuutta. Suurissa projek-

teissa, kuten Pääkaupunkiseudun Länsimetro projekti on osoittautunut, korostuu tilaajan, 

suunnittelijan, työnjohdon ja työntekijän välinen hyvä yhteistyö, jotta hanke etenisi aika-

taulussa tehokkaasti ja laadukkaasti. Länsimetron ensimmäisen vaiheen rakentaminen 

alkoi vuonna 2009. Alkuperäinen arvio oli, että Länsimetro valmistuisi vuoden 2014 syk-

syllä, josta se kuitenkin venyi useiden viivästymisten jälkeen marraskuulle 2017 (26). 

Tähän vaikuttivat varmasti useat syyt, kuten heikko kommunikointi. Hankkeen vanhim-

mat suunnitelmat ovat vuodelta 1968, minkä jälkeen projektissa on ollut mukana yh-

teensä 15 800 urakoitsijaa, suunnittelijaa ja työntekijää. (27.)  

Suomessa on tutkitusti EU-maiden parasta digiosaamista, ja sähköisissä palveluissakin 

olemme maailman kärkimaita (32). World Economic Forumin (WEF) vuonna 2015 suo-

rittamassa 140 maan kilpailukykyvertailussa Suomi oli digitalisoitumisessa kahdeksan-

tena, mutta vertaillessa infrastruktuuria Suomi oli sijalla 25 (13). 2000-luvulla digitalisaa-

tiosta on tullut muotisana ja rakennusalallakin ollaan viimein herätty digitalisoitumisen 

tarjoamaan mahdollisuuteen. Työmailla työskentelymetodit ovat säilyneet läpi vuositu-

hannen taitteen samanlaisina, jolloin työn tuottavuutta ei olla saatu kehitettyä toivotun-

laisesti. Vuonna 2010 Oulun ylipistossa suoritetun tutkimuksen myötä kehiteltiin infrara-

kentamisen oman pilvipalvelujärjestelmä, Infrakit. Infrakit−pilvipalvelujärjestelmän tavoit-

teena on ollut helpottaa työmailla kommunikointia.  

Ensimmäisessä luvussa kerrotaan yleisesti rakennusalan kehittymisestä, jonka jälkeen 

toisessa luvussa käsitellään digitaalista työmaata Infrakit−pilvipalveluun tukeutuen. Kol-

mannessa luvussa keskitytään tutkimustuloksiin ja lopuksi johtopäätöksiin sekä henkilö-

kohtaisiin pohdintoihin.  
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1.1 Työn rajaus ja tavoitteet 

Aiheena digitalisoituminen infra-alalla on laaja käsite, joten aihetta on joutunut rajaa-

maan melko paljon. Haastavimmaksi työssä muodostuikin aiheessa pysyminen. Työn 

päähuomio on Infrakit−pilvipalvelujärjestelmässä. Mitä konkreettisia hyötyjä Infrakit mah-

dollistaa infrarakentamisessa sekä mitä haasteita ja kehityskohtia sen käyttämisessä on 

havaittu, ja miten se soveltuu erilaisiin hankkeisiin. 

Työssä tullaan myös käymään läpi pintapuolisesti infrarakentamisen historiaa ja kehi-

tystä sekä digitalisoitumisen eri keinoja infra-alalla. Näitä ovat esimerkiksi koneohjaus ja 

tietomallinnus, jotka kulkevat käsi kädessä Infrakit−pilvipalvelujärjestelmän kanssa. Lo-

pun johtopäätökset ja yhteenvedot perustuvat tutkimuksessa suoritettuihin haastattelu-

vastauksiin työmaiden johtajilta. 

Työn tavoitteena on selventää, mikä on Infrakit−pilvipalvelujärjestelmä ja miten se käy-

tännössä toimii. Saada vastaukset aiemmin esitettyihin kysymyksiin, miten Infrakit pal-

velee tällä hetkellä sen käyttäjiään työmailla. Onko se koettu tarpeelliseksi ja miksi? Mi-

ten ohjelmistoa voitaisiin kehittää entisestään ja kuinka sitä voitaisiin hyödyntää parhaan 

potentiaalinsa mukaisesti? Tarkoituksena on havainnollistaa näitä käytännössä ja ilmen-

tää sen mahdollisia hyötyjä lukuina, kuten prosentteina, aikana tai rahana. Tutkimustu-

losten päämääränä on palvella Infrakit-tuotteen kehitystä. Henkilökohtaisena tavoitteena 

on onnistua siten, että tuloksia voidaan hyödyntää tuotekehityksessä. 

1.2 Aiheen tausta 

Infrakit on pilvipalvelujärjestelmä, jonka tavoitteena on saavuttaa sujuva kommunikointi 

ja tehostaa infra-alaa. Aiheen taustalla on tarkoitus saada yksityiskohtaisempaa tietoa 

Infrakit-pilvipalvelun käytöstä työmailla. Infra-alan digitalisoituminen on käynnistynyt 

melko hitaasti, ja nyt Infrakit−pilvipalvelun perustajat haluavat kuulla työmailla työsken-

televien näkökulmasta heidän pilvipalvelu-järjestelmän käyttäjäkokemuksia. Infrakit−pil-

vipalvelua ovat käyttäneet suurimmat suomalaiset yritykset ja muutamat kaupungit. Li-

säksi Infrakit−palvelua on käytetty ulkomaillakin. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

Työ on suoritettu Infrakit−pilvipalvelun käyttäjiä haastattelemalla. Haastattelukohderyh-

mänä ovat olleet yksityisten yritysten sekä kaupunkien työmaiden mittauspäälliköitä. Yh-

deksästä yhteydenotosta vastauksia kertyi seitsemältä. Haastateltavista kuusi työsken-

teli mittauspäällikköinä yksityisissä yrityksissä ja yksi kaupungilla tietomallikoordinaatto-

rina. Haastatteluista kuusi toteutettiin sähköpostihaastatteluna ja yksi puhelinhaastatte-

luna. Haastatteluissa pohjana oli 14 kysymyksen kysymyspaletti, joissa kysyttiin esimer-

kiksi järjestelmän kolmea suurinta hyötyä, kustannuksellisia asioita, koettuja haasteita, 

sekä lisäksi uusista työskentelymetodeista ja järjestelmän kannattavuudesta erilaisissa 

hankkeissa. 

1.4 Infrastruktuuri Suomessa 

Infra tulee sanasta infrastruktuuri, mikä on arjen kannalta välttämätöntä meidän jokapäi-

väisessä elämässä. Sillä käsitellään yhdyskuntarakenteessamme eri verkostoja, kuten 

liikenne-, energiahuolto-, jätehuolto-, vesihuolto- ja tietoliikenneverkostoa. Infraa ovat 

tekniset rakenteet kuten kadut, tiet, radat, tunnelit ja sillat. Lisäksi siihen kuuluvat sata-

mien, rakennusten ja lentokenttien muodostamat verkostot. (1.) 

1.4.1 Infrastruktuurin kehittyminen Suomessa 

Vielä 1950-luvun alussa työmailla oli moninkertainen määrä työntekijöitä ja koneellistu-

minen oli kevyttä. Rakennusmiehet tekivät ja kantoivat itse betonin, ja kaikki suunnitel-

mat oli tehty paperille. 1950-luvulta vuosituhannen taitteeseen rakennusala kehittyi tek-

nologian mukana, joka tehosti työskentelyä tuottavammaksi. Merkitsevimmät kehitykset 

tapahtuivat nosto- ja siirtolaitteissa, pienkoneissa (piikkaus- ja porakoneet sekä mootto-

risahat), muottikalustossa ja ATK:ssa. Rakennusalan työn tehokkuus kehittyi laitteiden 

kehittymisen myötä 1990-luvulle nousujohteisesti. (7.) 

 

Tämän jälkeen kehityksessä rakennusmailla ollaan jääty selkeästi jälkeen, kun verra-

taan muihin aloihin (kuva 1 ja kuva 2). 1990-luvun tuottavuuden kehityspiikki johtuu la-

masta, jolloin kilpailu koveni yritysten välillä ja työstä oli saatava tehokkaampaa. Tä-

män jälkeen tuottavuuden käyrä on pysynyt melko stabiilina. 
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”Työn tuottavuuden kasvua on estänyt myös se, että rakennusurakoita tekevät 
suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja tilaajan lisäksi useat aliurakoitsijat ja konsultit. 
Se johtaa riitelyyn, kertovat HS:n haastattelemat asiantuntijat.” (6.) 

 

Kuva 1. Kaaviossa työn tuottavuuden kehittyminen vuosina 1975—2015, rakentaminen purppu-
ran värillä.  

YIT Oy:n tuottavuusloikkahankkeen vetäjä Maarit Sääksi arvioi, että työn tuottavuus voisi 

kasvaa 10—20%. Ongelma on kuitenkin globaali. Brittiläisen talouslehden The Economis-

tin mukaan yli 90% kaikista maailman rakennushankkeista on joko myöhässä tai ylittänyt 

budjettinsa. (6.) 
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Kuva 2. McKinsey & Companyn digitalisoitumisen taulukko eri aloilla, jossa punainen laatikko 
kuvaa heikosti digitalisoitunutta alaa ja vihreä vahvasti digitalisoitunutta (28).  
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1.4.2 Tämänhetkinen tilanne 

Infra-ala on 2000-luvulla ottanut oikeita askeleita eteenpäin ohjelmissa ja rakennusele-

menttien laadussa. 2010-luvulla hankkeissa hyödynnetään tietomallinnusta, koneoh-

jausjärjestelmiä ja pilvipalveluja suunnittelussa sekä työmaalla. Työmaat ovat mallinnet-

tuja suunnitelmista lähtien, jotka voidaan jakaa työnjohdolle, konekuskeille tai mittamie-

hille pilvipalveluun. Näitä malleja koneohjausjärjestelmät pystyvät hyödyntämään työ-

mailla, mikä on vähentänyt esimerkiksi mittamiesten töitä.  

Digitalisoitumisella on suuri potentiaali ja sen on koettu jo nyt nopeuttavan työskentelyä 

jopa puolella. Esimerkiksi työkoneiden tehokkuus on kasvanut huomattavasti. Siinä 

missä kaivinkoneenkuljettaja ennen tarvitsi mittamiestä erikseen näyttämään korkoja, 

tällä hetkellä koneohjausjärjestelmän, tietomallin ja pilvipalvelun avulla hän pystyy työs-

kentelemään varsin itsenäisesti. Koneenkuljettaja pystyy myös tekemään mittauksia 

kauhan levystä, jonka mittaustarkkuus vastaa mittamiesten tekemiä mittauksia. (8.) 

Pilvipalvelujärjestelmän avulla työnjohtajat saavat ajan tasalla olevaa tietoa työmaan ti-

lanteesta eikä heidän tarvitse olla pelkästään mittamiesten, työmiesten tai kaivinkoneen 

kuljettajan kommenttien varassa. He pystyvät omin silmin jatkuvasti seuraamaan tilan-

netta. (8.) 

Digitalisoitumisen hyödyt korostuvat Suurissa väylähankkeissa, kuten rakenteilla oleva 

Hamina—Vaalimaa-moottoritie. Se on noin 30 kilometriä pitkä hanke, jossa työnjohtajilla 

on suuri kokonaisuus käsiteltävänä. Nyt tietomallien, koneohjaus- ja pilvipalvelu -järjes-

telmien avulla työnjohtajat pystyvät seuraamaan ja välittämään suoraa lähes reaaliai-

kaista dataa tilaajalle, suunnittelijoille sekä muille hankkeeseen kuuluville johtajille. Lin-

jaukset ovat olleet kaikille paljon selkeämpiä ja vuorovaikutus toimivampaa. Aiemman 

jopa tuhansien paperisivujen sijaan nykyään pystytään kaikki oleelliset ja tarpeelliset 

suunnitelmat tarkastelemaan sähköisesti tableteilta. (8.) (kuva 3. ja 4.) 
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Kuva 3. Hamina—Vaalimaa hankkeen karttanäkymä Infrakitissä. 

 

Kuva 4. Hamina—Vaalimaan hanke Infrakit−pilvipalvelussa, josta voidaan seurata työkoneita. 
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2 Digitaalinen rakentaminen 

Digitaalisella rakentamisella tarkoitetaan rakennustyömailla sähköisten aineistojen hyö-

dyntämistä eri rakennusprojektin työvaiheissa. Suunnitteluvaiheessa suunnittelijat teke-

vät esimerkiksi tietomalleja, joiden avulla uudet suunnitelmat sovitellaan jo olemassa 

olevaan rakennettuun ympäristöön. Suunniteltuja tietomalleja hyödynnetään hankkeissa 

esimerkiksi pilvipalveluissa ja työkoneiden koneohjausjärjestelmissä. Työkoneiden työs-

kentelemästä työstä voidaan muodostaa toteumamalleja, ja niitä voidaan tulevaisuu-

dessa hyödyntää kunnossapidossa, esimerkiksi erillisissä ylläpitomalleissa. (20.) 

2.1 Infrakit−pilvipalvelujärjestelmä 

Infrakit on suomalainen pilvipalvelujärjestelmä, jonka on perustanut vuonna 2010 Infrakit 

Oy. Pilvipalvelua käyttävät Suomessa infra-alan rakennusyritykset, muutamat kunnat ja 

ELY-keskus. Vuonna 2016 Infrakit Oy siirtyi DCS Finland Oy:lle (23).  Infrakit−pilvipalve-

lun toiminta on myös laajentunut tytäryhtiöiden muodossa Hollantiin ja Norjaan vuoden 

2017 aikana. Lisäksi jälleenmyyjiä heillä on Ruotsissa ja Japanissa. (22.) 

 

Infrakit−pilvipalvelujärjestelmä sai alkunsa Oulun yliopistossa suoritetussa rakentamisen 

automaation tutkimuksesta. Siinä selvisi, että rakennusprojekteja edistymistä ja valmis-

tumista hidastaa äärimmäisen heikko ja tehoton kommunikaatio. Näin kehitettiin pilvipal-

velu, jonka avulla kommunikaatio toimisi paremmin ja projekteista tulisi tehokkaampia 

niin kustannuksellisesti kuin ajallisestikin. (33.) 

2.1.1 Infrakit−pilvipalvelujärjestelmän käyttäjät 

Infrakit−pilvipalvelua on käyttänyt esimerkiksi seuraavat suomalaiset yritykset: VR Track 

Oy, YIT Oy, Skanska Oy, Lemminkäinen Oyj, Destia Oy, Infra suunnittelu Oy, Sundström 

Oy ja Sitowise Oy. Kaupungeista ovat käyttäneet Tampere, Imatra, Espoo, Oulu ja Lahti. 

Muita käyttäjiä on ollut myös Oulun yliopisto ja Liikennevirasto. Lisäksi järjestelmä on 

käytössä Hollannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Japanissa. (25.) 

Hankkeissa Infrakit−pilvipalvelun käyttäjiä ovat suunnittelijat, työmaiden johtajat, mit-

taushenkilöstö ja työkoneiden kuljettajat. Myös tilaaja pystyy seuraamaan Infrakitin 

kautta projektin etenemistä. 
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2.1.2 Kuinka Infrakit−pilvipalvelujärjestelmä toimii? 

Infrakit−pilvipalvelu toimii nettiselaimella, johon syötetään projektiin liittyvät suunnitelma-

mallit ja muu suunnitelma tieto. Erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvitse tehdä. Näitä 

suunnitelmia on mahdollista seurata älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen kautta palve-

lun käyttäjätunnusten avulla. Se päivittyy reaaliaikaisesti työkoneiden tekemän työn mu-

kaan, josta suunnittelijat ja työnjohtajat pystyvät vertaamaan toteumaa suunnitelmaan 

(kuva 5). Työstä kertyvää tietoa kutsutaan toteumaksi. Palvelun tyypillisimmät käyttäjät 

ovat suunnittelijat, työnjohtajat, mittaustyöntekijät, työkoneiden kuljettajat ja tilaaja. (21.) 

 

 

Kuva 5. Yhdistelmämalli väylärakenteesta ja toteutumamallista Vt8 Luostarinkylästä Infrakit−pil-
vipalvelussa (24). 

Hankkeen työkoneiden ja mittamiesten tekemät mittaukset kertyvät online-yhteydellä Inf-

rakit−pilvipalveluun. Järjestelmä ilmoittaa mahdollisista poikkeamista suunnitelmissa, 

jolloin suunnittelija ja tilaaja pystyvät havaitsemaan virheet tai pakotetut muutokset suun-

nitelmasta ja reagoimaan tähän tarpeen tullen. Tämän jälkeen mittaukset hyväksytään 

ja tilaajan edustajalle voidaan antaa katseluoikeus projektiin. Hankkeen koneohjatut työ-

koneet liitetään Infrakit−palveluun, jolloin pystytään seuraamaan työkoneiden tehok-

kuutta ja sijaintia. Työkoneista saadaan suoraa dataa palveluun sen työskentelemästä 

tehokkaasta ajasta. Näin on mahdollista myös seurata työkoneenkuljettajien työaikoja ja 
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aktiivisuutta. Työkoneisiin siirtyvät automaattisesti suunnitelmat, jonka mukaan työsken-

nellä. Työmaalla tehdyt mittaukset ja kaivaukset eli toteumat siirtyvät lähes reaaliajassa 

pilvipalveluun, josta johtajat, suunnittelijat ja tilaaja voivat seurata työn 

etenemistä. (21.) 

 

Kuva 6. Tarkeselitekartta, jonka avulla työmaata voidaan tarkastella.  

Infrakit−pilvipalvelulla on myös oma mobiilisovellus puhelimia ja tabletteja varten (kuva 

7). Infrakitin Android-mobiilisovellus paikantaa käyttäjän sijainnin älylaitteen sisäänra-

kennetun GPS:n avulla 3—4 metrin tarkkuuteen. Jos halutaan päästä senttimetrien tark-

kuuteen, tablet-laite voidaan yhdistää ulkoiseen RTK-GNSS-vastaanottimeen. Infra-

kit−mobiilisovelluksella voidaan ottaa työmaalta sijaintiin perustuvia kuvia. (21.) (kuva 6.) 
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Kuva 7. Mobiilisovelluksen avulla voidaan seurata työkoneiden aktiivisuutta.  

Kuorma-autoja varten on myös erikseen Android−mobiilisovellus Infrakit Truck app, jolla 

pystytään seuraamaan kuorma-autojen massamääriä sekä kuljettajien ajoreittejä (kuva 

8). Sovellus tallentaa tietoja kuorman lastauksesta ja purkupaikkojen sijainneista, ajorei-

tistä sekä materiaalimääristä. (21.) 

 

Kuva 8. Rekkojen reitin ilmentymä selaimella.  
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2.2 Paikannus ja työkoneiden toiminta 

Paikannusjärjestelmä perustuu GPS- ja RTK-GNSS-satelliittipaikannusjärjestelmään. 

Pelkkä satelliittipaikannusjärjestelmä ei kuitenkaan riitä työmailla tarvittavaan tarkkuu-

teen, jonka vuoksi työmaalle lisätään oma tukiasema. Tukiaseman eli kiinteän vastaan-

ottimen sijainti tulee mitata huolellisesti ja täsmällisesti. Tukiasema lähettää kaikille työ-

koneille noin kolmen kilometrin säteelle korjausdataa sijainnista. Työkoneilla tehtyjen tar-

kemittausten tarkkuus on muutaman senttimetrin kokoisella alueella. (11.) 

2.3 3D-koneohjaus 

3D-koneohjausta käytetään työmailla tiehöylissä, puskukoneissa ja kaivinkoneissa. Työ-

koneen kuljettajalla on käytössä kolmiulotteiset suunnitelmat koneohjausjärjestelmän 

näyttöruudulla (kuva 9). 3D-koneohjauksen avulla lisätään työmaiden tehokkuutta, tark-

kuutta ja luotettavuutta. Koneohjauksen avulla työ onnistuu todennäköisemmin kerralla 

oikein, jolloin säästetään kustannuksissa aikaa, materiaaleja ja polttoainetta. Työnteosta 

tulee entistä kannattavampaa, minkä avulla urakkahinnoittelua pystytään tiukentamaan 

ja kilpailukyky paranee. 3D-koneohjauksen avulla ei tarvita mittamiestä erikseen, vaan 

työkone paikantaa satelliiteista korkoa sen kauhan huulilevystä, josta se myös tekee tar-

kemittauksetkin. (19.) 

 

Kuva 9. Novatronin Xsite PRO 3D-koneohjausjärjestelmä.  
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Ennen työmailla mittamiehet merkitsivät työkoneiden kuljettajille parinkymmenen metrin 

välein paaluilla työalaa. Nykyään 3D-tietomallin koordinaattien avulla työkoneiden kuljet-

tajat pystyvät näkemään ohjaamiseen tarvittavat tiedot ilman mittamiehiä. Koneissa ole-

van GPS-anturin avulla työnjohto pystyy seuraamaan kartalla koneen sijaintia ja sen 

työskentelemää määrää. Työkoneissa, esimerkiksi kaivinkoneissa, tarkka kaivaminen 

perustuu koneessa oleviin useisiin kaltevuusantureihin, jonka perusteella kone pystyy 

laskemaan kauhan kärjen sijainnin (kuva 10). Kaltevuus- ja GPS-antureiden lähettämän 

tiedon ja tietomallisuunnitelman avulla suunnittelijat, työnjohto ja työkoneenkuljettaja 

pystyvät jatkuvasti vertaamaan toteutumaa suunnitelmaan. Vastaavanlaisin menetelmin 

pystytään myös seuraamaan kuorma-autojen kulkemaa ajoreittiä ja kuormamääriä. 

Koneohjauksen hyödyt (19): 

− Työ tehostuu, jolloin säästetään työvoima-, polttoaine- ja konekustannuksissa. 

− Tarkan mittalaitteen avulla materiaali- ja täyttökustannukset pienenevät samalla, 
kun virhemarginaalit kaivuissa pienenee.  

− Työturvallisuus paranee, kun mittaamiset liikkuvien ja raskaiden työkoneiden ym-
päristössä vähenee. 

− Työskentely huonoissa sääoloissa, kuten sateessa ja pimeässä on helpompaa. 

− Kuljettajan työ on itsenäisempää (ei tarvitse odotella mittamiestä). 

− Tehty työ dokumentoituu välittömästi pilvipalveluun 

− Työkoneella tehtävät mittaukset säästävät mittauskustannuksissa. 

Kuva 10. Koneohjausjärjestelmän komponentit (19). 
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2.4 Tietomallinnus 

Tietomallinnus on iso osa digitaalista työmaata, jota pystytään hyödyntämään esimer-

kiksi 3D-koneohjausjärjestelmissä mallinnetuilla suunnitelmilla. Tietomallinnuksesta pu-

hutaan BIM-teknologiana (Building Information Modeling, BIM, rakennuksen tietomalli), 

jossa on luotu digitaalisesti rakennuksista tai infrarakenteista todellisuutta vastaava kol-

miulotteinen virtuaalimalli, joka sisältää rakenteiden tarkat geometriset tiedot (kuva 11). 

Infra-alalla puhutaan infraBIM:istä. Ideaalissa tilanteessa yhden mallin avulla pystytään 

hallinnoimaan rakennelman koko elinkaarta suunnittelusta toteutukseen ja ylläpidon 

kautta purkamiseen. (14.)  

Tietomalleja hyödynnetään suunnittelun ja rakentamisen jokaisessa vaiheessa, mikä 

mahdollistaa laadukkaan ja hallitun hankkeen (29). Malleja hyödynnetään hankkeessa 

suunnitelmien arvioinnissa, työnsuunnittelussa ja rakentamisessa, jolloin työtä pystytään 

arvioimaan suunnitelmiin nähden, havainnollistamaan tulevia työvaiheita ja seuraamaan 

aikataulun toteutumista. Tietomallinnuksen avulla pystytään kokeilemaan ennen varsi-

naisen rakentamisen aloitusta erilaisia suunnitelma prototyyppejä, jolloin voidaan valita 

erilaisista vaihtoehdoista kannattavin. Lisäksi mallien avulla pystytään hyvin käymään 

hanketta läpi tilaajan kanssa, jotta lopputuloksesta saataisiin toivotunlainen. (30.)  

 

 

Kuva 11. Vietnamin lähes 900-metrinen Thu Thiem 2-sillan tietomalli (12). 
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3 Tutkimustulokset 

Tutkimus suoritettiin haastattelemalla Infrakit−pilvipalvelun käyttäjiä. Tutkimustulokset 

perustuvat suoraan haastatteluvastauksiin. Haastateltavina oli yritysten mittauspäällik-

köitä ja yksi tietomallikoordinaattori. 

3.1 Infrakit−pilvipalvelun suurimmat hyödyt 

Haastatteluissa kysyttiin kolmea tärkeintä hyötyä, jotka saavutetaan Infrakit−pilvipalve-

lun käyttämisestä. Haastatteluihin perustuen voidaan sanoa, että Infrakit−palvelun hyö-

dyt perustuvat tiedonhallintaan. Vastauksien mukaan merkitsevä hyöty on suunnitelma- 

ja toteumatiedon mahdollisimman helppo saatavuus reaaliaikaisesti yhdestä paikkaa. 

Tämä nousi selkeimmin haastatteluista ilmi. Tähän liittyen Infrakitin hyödyksi osoittautuu 

seitsemällä vastauksella tiedonsiirto ja neljällä vastauksella reaaliaikaisuus, jotka mah-

dollistavat nopean kommunikoinnin. Lisäksi Infrakitin sijaintitietoon perustuva valoku-

vaus sai kolme vastausta sekä yksinkertaiseksi todettu graafinen käyttöliittymä sai kaksi 

mainintaa. Infrakitin hyödyksi mainittiin myös, että siellä oleva tieto käy suoraan tilaajalle 

luovutuskansiosta. Muina yksittäisinä vastauksina oli koneohjausjärjestelmän ja mittauk-

sen kaluston hallinta, usean eri koneohjausjärjestelmän tuki, paperiton työmaa sekä 

massa- ja tarjouslaskennan apu. 

3.1.1 Tiedonsiirto 

Kaikista haastatteluvastauksista merkittävimmäksi hyödyksi nousi tiedonsiirto, joka mah-

dollistaa työmailla monet asiat entistä helpommin. Suunnitelmatieto siirretään palveli-

melle, johon toteumat myös päivittyvät automaattisesti. Vastauksien mukaan helppo ja 

yksinkertainen usean eri koneohjausjärjestelmän kaksipuolinen tiedonsiirto, eli tiedon-

siirtäminen työkoneisiin ja gps-sauvoihin sekä sieltä pois, on vähentänyt mittauspäällikön 

työtä. Enää mittauspäälliköiden ei ole tarvinnut siirtää tietoa jokaiseen koneeseen erik-

seen ja valvoa, että muistitikuilla on ajantasaiset suunnitelmat. Vastauksista ilmenee, 

että mittauspäällikkö pystyy keskittymään paremmin siihen, että ei rakennettaisi virheel-

lisellä tiedolla. Tämän seurauksena rakentamisen laatu kasvaa. Lisäksi kahden vastauk-

sen mukaan toteumatiedon kerääminen ja luovutusaineiston laadinta onnistuvat hel-

posti. Toteumatietoa voidaan esimerkiksi kerätä työkoneilta kootusti pintojen mukaan 

jatkokäsittelyä varten.  
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3.1.2 Reaaliaikaisuus 

Neljään vastaukseen perustuen Infrakit-pilvipalvelun hyötynä on reaaliaikaisuus. Suun-

nitelma- ja toteumatiedot ovat yhdessä paikkaa reaaliaikaisesti, jolloin jokaisella laitteella 

on ajantasaiset suunnitelmat. Tehdystä työstä kertyy lähes ajantasaista toteumatietoa, 

jota muodostuu esimerkiksi tarkepisteistä ja kaivannoista palvelimelle. Vastauksien mu-

kaan reaaliaikainen suunnitelma- ja toteumatieto helpottaa työmaan seurantaa ja näiden 

vertailemista keskenään. Työmaalla ilmeneviin suunnitelmavirheisiin on helpompi rea-

goida nopeasti, kun suunnitelmiin tehtävät päivitykset onnistuvat etänä. Lisäksi malleja 

on helppo seurata ja tarkastella. 

3.1.3 Kommunikointi 

Haastatteluvastauksien mukaan mitä suurempi työmaa on niin sitä enemmän Infrakit−pil-

vipalvelun hyödyt korostuvat. Vastauksien mukaan suurilla työmailla on käytössä enem-

män työkoneohjausta sekä suunnitelma- ja toteumatietoa on, jolloin Infrakitin avulla ta-

pahtuva kommunikointi korostuu. Työmaalla kommunikointia tarvitaan jatkuvasti tilaaja–

suunnittelija–työnjohto–työntekijä -akseleilla. Vastaajat kertovat että, kun tieto siirtyy no-

peasti jokaisen tekijän välillä, väärinkäsitykset vähenevät ja muutoksiin pystytään rea-

goimaan nopeammin. Turha odottelu jää pois ja työnteosta saadaan tehokkaampaa. 

3.1.4 Mobiilisovellus 

Infrakitin Android-mobiilisovellus saa kehuja kolmelta vastaajalta. Haastatteluvastausten 

mukaan puhelimien ja tablettien avulla pystytään seuraamaan työmaan etenemistä, ot-

tamaan valokuvia, tekemään mittauksia (vaatii RTK-GNSS vastaanottimen) ja paikanta-

maan omaa sijaintia. Tätä sovellusta tilaajatkin ovat monesti halunneet hyödyntää työ-

maata seuratessaan. Erään vastaajan mukaan valokuvien ottaminen sijaintitietoineen on 

ollut iso edistysaskel. Vastaajien mukaan valokuvia on yksinkertaista ottaa puhelimella 

tai tabletilla, josta ne menevät sijainninmukaisesti kansioon ja kartalle. Lisäksi yhden 

vastauksen mukaan sen todetaan helpottavan paljon esimerkiksi lisä- ja muutostöiden 

käsittelyä sekä ongelmatilanteisiin reagointia. Sovelluksen avulla työnjohtokin pystyy te-

kemään mittauksia tarpeen tullen, jolloin sovellus yhdistetään RTK-GNSS-vastaanotti-

meen. Työnjohdon tekemät mittaukset vapauttavat lisää aikaa mittauspäälliköille laadun-

seurantaa ja vaativimpia mittauksia varten.  
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3.1.5 Käyttöliittymä 

Kaksi vastausta kehuu Infrakit−pilvipalvelun graafista käyttöliittymää yksinkertaiseksi ja 

selkeäksi, minkä helppo käytettävyys helpottaa uuden oppimisen prosessia. Sen graafi-

sen käyttöliittymän avulla tielinjauksen sijainnin havainnointi eri karttanäkymillä on aiem-

paa selkeämpää ja helpompaa. Lisäksi kartan eri työkalujen avulla poikkileikkausten kä-

sittely on todettu aiempaa yksinkertaisemmaksi. 

3.1.6 Lisäksi mainittua 

Yksi haastatteluun vastanneista koki Infrakitin suurena hyötynä ja kehityskohteena mas-

sojen laskentaan liittyvän potentiaalin. Massojen laskennalla tarkoitetaan esimerkiksi eri 

maakerrosten maa-aines määriä. Maakerroksia ovat väylien alla esimerkiksi kantava ja 

jakava kerros. Haastattelun vastaaja kertoi, että tällä hetkellä massojen laskenta Infraki-

tissä vaatii väylämaisen pitkän hankkeen. Optimaalisinta olisi, jos olisi vielä mahdollista 

toteuttaa sama aluemaisissa rakennushankkeissa, jotta sen potentiaalia saataisiin en-

tistä paremmin hyödynnettyä.   

3.2 Vaikutus aikaan ja kustannuksiin 

Haastatteluissa kysyttiin Infrakitin−pilvipalvelun vaikutusta projektien aikatauluihin ja sen 

työvaiheisiin sekä lisäksi liittyykö sen käyttöön taloudellista säästöä ja mistä säästöt 

muodostuvat. Haastatteluvastauksien mukaan Infrakit−pilvipalvelun säästöt muodostu-

vat yksinkertaisesta tiedonhallinnasta, kommunikoinnista, työn tehokkuudesta ja to-

teuman osoittamisesta. 

3.2.1 Vaikutus aikatauluihin 

Haastatteluista ilmenee, että Infrakit−pilvipalvelun vaikutusta projektin aikatauluihin tai 

sen työvaiheisiin on vaikea mitata. Kuitenkin vastauksien yleinen viesti on, että Infrakitin 

avulla tiedonhallinnasta ja työkoneista saadaan aiempia tehokkaampia ja ajallisestikin 

kannattavia.  

Kahden vastaajan mukaan merkittävänä haasteena on ollut, että eri työmailla toimitaan 

hieman erilaisin menetelmin. Selkeää yhdenmukaista linjausta ja keskenään suoraan 
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verrannollista dataa on vaikea määrittää ja saada, koska työmailla toimitaan vielä osittain 

perinteisin ja osittain digitaalisin menetelmin. Siitä tulisi päästä eroon, jotta saataisiin di-

gitalisoitumisen hyödyt maksimaalisesti hyödynnettyä. Infrakit−pilvipalvelun maksimaa-

lisen potentiaalin saavuttaminen vaatii työmailta suunnitelmavaiheesta lähtien mallinne-

tut kohteet. Kahden vastauksen mukaan työmailla kuitenkin vielä ajoittain tehdään ensin 

paperiset tai pdf-suunnitelmat, joista on täytynyt tehdä tietomallinnukset koneohjausjär-

jestelmiä varten erikseen. Tämä on turha työvaihe ja vie aikaa.  

Yhden haastatteluvastauksen mukaan Infrakit−pilvipalvelu ei yksistään vaikuta projek-

tien aikatauluun. Vastaajan mukaan Infrakit vaikuttaa aikatauluun yhdessä koneauto-

maation kanssa.  

Infrakit−pilvipalvelun vaikutus aikatauluihin ilmenee yksinkertaisessa tiedonhallinnassa, 

kommunikoinnissa, työn tehokkuudessa ja toteuman osoittamisessa. Kolmen vastaajan 

mukaan työkoneista saadaan aiempaa tehokkaampia, kun tieto liikkuu nopeammin ja 

turha mittamiesten odottelu on jäänyt pois. Kaksi vastaajista kertoo, että Infrakitin avulla 

aineistoa on nopea jakaa ja päivittää työkoneiden koneohjausjärjestelmiin. Kolmen mu-

kaan toteumien hallinta sujuu nopeasti ja helposti. Kun työkoneiden koneohjausjärjestel-

mien datan hallinta on helppoa, työnjohto pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan toteumia 

ja tekemään vertailuja. Näitä toteumia on helppo osoittaa eteenpäin tilaajalle, jolle Infra-

kit−pilvipalvelu käy suoraan luovutuskansiosta, johon on myös nopeampi ja helpompi 

tehdä erillisiä rakennekerroksia. Yksi vastaajista myös kertoo, että Infrakit on mahdollis-

tanut työnjohdon osallistumisen mittauksiin, jolloin mittamiesten ei tarvitse ehtiä joka 

paikkaan, vaan he voivat keskittyä vaativimpiin mittauksiin ja rakentamisen laatuun. 

3.2.2 Vaikutus kustannuksiin 

Kuudesta vastauksesta ilmenee, että Infrakit−pilvipalvelu vaikuttaa kustannuksiin myön-

teisenä säästönä. Yksi vastasi, että tarkempaa tietoa ei ole. Haastatteluvastauksien mu-

kaan merkittävimmät säästöt muodostuvat työkoneiden tehokkuuden lisääntyessä, mit-

tamiesten tarpeen vähenemisessä ja toteumien hallinnassa. Viisi vastaajaa kertoo, että 

työkoneista tulee aiempaa tehokkaampia Infrakitin ja koneautomaation avulla. Haastat-

teluissa kerrotaan, että työkoneet voidaan viedä työmaille vasta, kun mallit ovat valmiina, 

joka vähentää ylimääräistä odottelua. Lisäksi työkoneiden työskentely tehostuu, kun työ-

maalla työkoneiden kuljettajat pystyvät toimimaan aiempaa itsenäisemmin ja omatoimi-
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semmin. Koneiden kuljettajat pystyvät valmistuneen kohteen jälkeen siirtymään omatoi-

misesti seuraavaan kohteeseen koneohjausjärjestelmän avulla. Lisäksi työkoneet pää-

sevät aloittamaan työskentelynsä nopeammin yksinkertaisen ja nopean tiedonsiirron 

avulla, jolloin uudet mallipäivitykset saadaan nopeasti toteutukseen. 

Yhden vastaajan mukaan Infrakitin avulla työnjohdon asioiden ennakointi ja työmaan ai-

kana tapahtuvien päätösten tekeminen on helpottunut. Työnjohto kykenee tekemään 

mittamiestenkin töitä, jolloin he pystyvät heti pohtimaan erilaisia järjestelyjä, kuten kier-

toteiden muodostamisia. Yhden vastaajan mukaan säästöä kertyy toteumien hallinnasta 

ja siitä, kun se käy suoraan luovutuskansiosta tilaajalle. Poikkileikkauskuvatkin ovat saa-

tavilla Infrakit−pilvipalvelusta, jolloin niitä ei tarvitse erikseen tehdä. Yksi vastaaja sanoo 

myös Infrakitin vaikuttavan positiivisesti rakentamisen laatuun. Mallinnetut kohteet hel-

pottavat massalaskennassa ja vähentävät väärin rakentamisen riskiä. Ongelmakohdat 

havaitaan aiemmin, jolloin näihin osataan reagoida nopeammin ja virheet saadaan mini-

moitua.  

Infrakit−pilvipalvelusta muodostuvat säästöt perustuvat siihen, miten nopeasti tieto liik-

kuu paikasta toiseen. Työtä voidaan tehdä etänä verkosta, johon malleja on helppo päi-

vittää lähes reaaliaikaisesti työkoneiden kuljettajille, suunnittelijoille, työnjohdolle ja tilaa-

jalle. Infrakitin työkalujen avulla toteumia on helpompi käsitellä, seurata ja välittää eteen-

päin. Kun tieto liikkuu nopeasti, vältytään turhilta epäselvyyksiltä, virheelliseltä rakenta-

miselta ja massamenekiltä. Tähän perustuu suurin osa Infrakitin kustannuksien sääs-

töistä.  

3.3 Työskentelymetodien muutos 

Haastatteluvastauksista ilmenee, että suurin ero aiempiin työskentelymetodeihin on 

suunnitelma- ja toteumatiedon tiedonsiirrossa. Seitsemän vastauksen mukaan merkittä-

vin muutos entiseen on, että ennen jokaiseen koneeseen tieto siirrettiin erikseen muisti-

tikulla. Nykyään tiedonsiirto onnistuu etätyönä samanaikaisesti useaan koneeseen. Sa-

moin työn valvominen onnistuu helpommin, esimerkiksi etätyönä kotoa käsin. Yhdestä 

vastauksesta tulee ilmi, että ennen saatettiin myös siirtää tietoa silloisten tiedonsiirto-

ohjelmistojen avulla. Silloin olivat riskinä ristiriitaiset toteutumamallit, jos jokin koneista 

oli unohtunut päivittää. Yksi vastaajista kertoo, että aiemmin suunnitelmien ja toteumien 
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vertailu oli tarkekuvien varassa ja niiden vertailu vaati useiden eri ohjelmien käyttöä. Oh-

jelmat toimivat vaikeasti eri käyttöliittymillä sekä formaateilla, ja sen takia ristiin vertailu 

oli ajoittain haastavaa. 

Yhden vastaajan mukaan Infrakitin-palvelun sijaintitietoon perustuva valokuvien ottami-

nen on helpottanut työskentelyä. Enää ei tarvitse erikseen nimetä tiedostoja kuvatun 

kohteen mukaan, vaan ne näkyvät sijaintinsa mukaan kartalla. Yksi vastaajista kertoo 

myös, että Infrakit-pilvipalvelun avulla työmaista on myös mahdollista saada paperitto-

mampia tai jopa täysin paperittomia. Tämä kuitenkin vaatii, että työmaat tehtäisiin suun-

nitelmista toteumatietoon ja luovutuskansioon saakka tietomallinnettuna. Lisäksi Infrakit 

vaatisi lisätyökaluja avukseen sekä ihmisiltä ympäristöystävällisempää asennetta. 

3.3.1 Työnjohdon kuulema palaute 

Infrakit−pilvipalvelujärjestelmän saamassa palautteessa on eroja ja suhtautumisnäke-

myksiä työntekijöiden välillä. Yleisesti ottaen on pidetty siitä, että on helppoa seurata 

projektia Infrakitin avulla. Yhden vastauksen mukaan Infrakit−pilvipalvelua on osittain 

otettu käyttöön jopa varaston puolelta, jossa sen on koettu helpottavan tavaran viennissä 

työmaalle. 

Yksi vastaajista kertoo, että suunnittelijat ovat pitäneet siitä, kun yhteys työmaalta heihin 

on lähes reaaliaikaista. Suunnitelmiin tehtävät muutokset ovat helposti muokattavissa ja 

päivitettävissä työmaalle. Suunnittelijat ovat myös usein halunneet omat tabletit maas-

toon käytettäväksi.  

Haastatteluvastauksista ilmenee, että valtaosa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä 

on suhtautunut uusiin työtapoihin positiivisesti ja innokkaasti. Osan vastahakoisuus joh-

tuu epävarmuudesta ja rohkeudesta käyttää uusia järjestelmiä sekä systeemejä. Haas-

tatteluiden mukaan työntekijät, jotka on juurtunut vanhoihin työtapoihin ovat olleet vas-

tahakoisempia. Erään vastaajan mukaan ahkerammat työntekijät ovat olleet innoissaan, 

kun he ovat huomanneet pilvipalvelun potentiaalin oman työn tehostamisessa ja kehittä-

misessä. Kolme vastausta kertoo, että työntekijät ovat pitäneet myös siitä, että ongelma-

kohtiin saadaan nopeat ratkaisut etänä, sekä erityisesti mobiilisovelluksesta, jonka avulla 

on pystytty hyvin seuraamaan projektin etenemistä heti projektin alusta alkaen. Työnte-

kijät ovat mobiilisovelluksen avulla seuranneet suunnitelmia ja poikkileikkauksia, ja sitä 

on hyödynnetty oman sijainnin paikoittamisessa. Lisäksi on pidetty siitä, että kuvat ovat 
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yhdessä paikassa. Yksi vastaajista kertoo, että eritoten kaivinkoneenkuljettajat eivät 

enää tahtoisi työskennellä ilman koneohjauslaitteita.  

Vastauksista myös ilmenee, että tilaajien suuntaan asiat ovat yksinkertaistuneet. Tilaa-

jilla on mahdollisuus seurata työmaata reaaliaikaisesti, jolloin kaikki tieto ei pakkaudu 

hankkeen lopussa perehdytettäväksi. 

3.3.2 Mittamiesten rooli jatkossa? 

Mittamiesten perinteiset työtavat ovat muuttumassa. Yksi vastaajista uskoo, että mitta-

miesten rooli tulee keskittymään vakiointiin, työn ohjeistukseen ja tiedonhallintaan. Rooli 

tulee ulottumaan koko rakennettuun ympäristöön, josta mittausdataa tullaan keräämään 

erilaisin menetelmin robotiikan, automaation ja antureiden kehityksen myötä. Infrakit−pil-

vipalvelu on mahdollistanut työnjohdon osallistumisen mittaukseen ja laadunvalvontaan, 

mikä on tehostanut osaltaan työntekoa ja vapauttanut lisää aikaa mittamiehille. Lisäksi 

kolme vastaajista kertoo, että mittamiesten työt ovat nopeutuneet ja turha merkintämit-

taus on jäänyt vähemmälle. Yksi haastatelluista sanoo, että perusmerkintämittauksen 

määrä on vähentynyt jopa puolella sellaisilla työmailla, joissa on ollut käytössä automaa-

tiota. Yhden vastaajan mukaan tämä on mahdollistanut heille aikaa vaativimpiin mittaus-

töihin, mittausaineistojen valmisteluun ja käsittelyyn sekä laadunvarmistamiseen, jolla 

on ollut suora vaikutus positiivisesti rakentamisen laatuun.  

3.4 Ongelmat ja haasteet 

Ongelmia ja haasteita kysyttiin laitteiden keston, työnjohdon kuuleman palautteen ja 

yleisten Infrakit−pilvipalvelun käyttöliittymään sekä käytettävyyteen liittyvien kehityskoh-

tien kautta. Haastatteluissa kysyttiin myös työmaajohtajilta työntekijöiden suhtautumista 

uusiin työskentelymetodeihin. Eräs vastaus tiivistää hyvin infra-alan digitalisoitumisen 

suurimmat haasteet seuraavanlaisesti:  

”Suurimmat haasteet digitaalisessa infrarakentamisessa liittyvät laite- ja ohjelmis-

tovalmistajien välisiin eroihin, mallinnusosaamisen puutteeseen sekä yhtenäisten 

käytäntöjen puutteeseen”.  



22 

 

  

Tämä kertoo hyvin siitä, miten uusi asia digitalisoituminen on rakennusalalla ja miten 

vähän siihen liittyvää osaamista löytyy, minkä vuoksi kehittymisen varaa luonnollisesti 

on. Digitalisoitumisen kehitys ja sen hyödyntäminen vaatii yhteistyötä ja selkeitä linjauk-

sia. Yritysten sisällä tulee kouluttaa työntekijöitä ja noudattaa yhteisiä ohjeistuksia. Tällä 

hetkellä yrityksissä tietotaito-osaaminen on vielä kapeaa ja yksittäisten tekijöiden kä-

sissä. Työntekijöiden tulisi rohkeasti ryhtyä oppimaan uutta ja toteuttamaan yhtenäisiä 

käytäntöjä ja linjauksia.  

Infrakit−järjestelmän merkittävimpiä haasteita aiheuttavat eri koneohjausjärjestelmät ja 

formaatit, työkalujen puutteellisuus sekä haasteelliseksi koettu tiedonhallinta. Paljon tuli 

myös kehitysideoita, jotka johtuvat järjestelmiin liittyvistä ongelmista ja puutteista 

3.4.1 Laiteongelmat 

Rakennusalalla työolosuhteet muodostavat omanlaisensa haasteensa. Työskentely ta-

pahtuu työmaalla ulko-oloissa. Erityisesti Suomessa, jossa on neljä selkeästi erilaista 

vuodenaikaa talven kovista pakkasista, syksyn vesisateisiin ja kesän auringon paahtee-

seen. Tämä voi aiheuttaa laitteiden kanssa ongelmia. Lisäksi työmailla kertyy paljon pö-

lyä. Tästä huolimatta kaikki seitsemän vastaajaa kertovat, että työmailla laitteet ovat kes-

täneet hyvin olosuhteista huolimatta. Yksi vastaajista kertoo haastavaksi, että sadekelillä 

kosketusnäytöt saattavat ottaa virheellisiä kosketuksia vesipisaroista ja aurinkoisella ke-

lillä kosketusnäytöistä on haastavampi nähdä. Myös ajoittaiset internet-verkon katta-

vuusongelmat mainittiin haasteellisiksi. Yleisimpiä käytettyjä laitteita ovat olleet Samsun-

gin xCover-, Galaxy Tab Active- ja Lenovon pölytiiviit laitteet. Yhtenä lisähuomiona to-

dettiin, että mikä tahansa Android-puhelin tai -tabletti pärjäisi hyvin, mutta eritoten yllä 

mainituilla laitteilla ei pitäisi olla ongelmia.  

3.4.2 Eri laitevalmistajat 

Työkoneissa työskennellään eri laitevalmistajien tekemillä 3D−koneohjausjärjestelmillä, 

johon syötetään suunnitelmamallit. Käytetyimpiä järjestelmiä ovat olleet Novatron, Leica, 

Trimble ja Topcon. Haastatteluvastauksista ilmenee, että kaikki laitteet toimivat Infra-

kit−pilvipalvelussa hieman eri tavalla. Suurena ongelmana tulee, jos hankkeessa on käy-

tössä useita eri koneohjausjärjestelmiä. Esimerkiksi se, että niiden yhdistäminen sa-

maan projektiin ei onnistu. Topconin koneohjausjärjestelmien kohdalla monilla työmailla 
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ei ole annettu siihen vaadittuja käyttöoikeuksia Infrakit-pilvipalvelujärjestelmää varten, 

koska Topconin laitteita on huomattavasti vähemmän käytössä. 

 

Yksi haastatelluista ilmaisee toimivammaksi koneohjausjärjestelmäksi Novatronin järjes-

telmän, joka toimii Infrakitin potentiaalin mukaisesti parhaiten. Se voidaan suoraan linkit-

tää Infrakit−pilvipalveluun, jossa sen mallit ja toteutumat päivittyvät automaattisesti. Lei-

can laitteilla tiedot täytyvät ensin siirtää heidän omaan ConX−pilvipalveluun. Se linkite-

tään Infrakit−pilvipalveluun, jotta tiedot saadaan koneiden kuljettajille hyödynnettäväksi. 

Jos suunnitelmamalleja päivitetään, Leican laitteilla työskentelevät koneenkuljettajat jou-

tuvat ensin tekemään etäsynkronoinnin ja lataamaan mallit uudestaan. Jos suunnitelma-

malleja ei ole päivitetty koneohjausjärjestelmään, toteutumatkaan eivät päivity. Vastaa-

jan mukaan Infrakit−palvelussa on Trimblen koneohjausjärjestelmän kanssa ongelmana 

koordinaattien lukeminen. Trimblen koneohjausjärjestelmä lukee vain lyhyitä koordinaat-

teja. Se tarkoittaa, että Y−koordinaatista tulee vähentää 25 000 000, jotta ne toimisivat 

Trimblen laitteissa. Tästä johtuen Infrakitissä on luotava uusi erillinen projekti tai työs-

kenneltävä siten, että kaikki työmaan koneet ja aineistot muutetaan lyhyeen koordinaat-

tiin.  

3.4.3 Formaatit 

Eri formaatteihin Infrakit−pilvipalvelu suhtautuu eri tavalla. Erään haastatteluvastauksen 

mukaan kaikki formaattityypit pystytään lataamaan Infrakitiin, mutta optimaalisinta olisi, 

että ne kaikki pystyttäisiin myös siellä avaamaankin. Tällä hetkellä on mahdollista avata 

vain dwg-, dxf-, xml-, im- ja pdf−aineistoja. Varsin yleiset aineistot, kuten Officen Excel- 

ja Docx−pohjaiset tiedostot tulee ensin ladata omalle tietokoneelle, jotta niitä voisi käydä 

läpi.   

3.4.4 Mobiilisovellus 

Siitä huolimatta, että mobiilisovellus sai kolmelta kiitosta ja kehuja, siinä nähdään myös 

kehitettävää. Yksi vastaajista kokee mobiilisovelluksen hieman köykäiseksi. Sitä käyte-

tään lähinnä vain valokuvien ottamisessa tai hankkeen alussa, jolloin se on hyvä apuvä-

line alueen havainnollistamisessa ja linjojen hahmottamisessa maastossa. Yhden vas-

taajan mukaan mobiilisovelluksessa poikkileikkauksen käsittely on hankalaa. Lisäksi yksi 
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toivoi app-versioon viiva-merkinnän mahdollisuutta. Haasteeksi yhden mukaan on myös 

koettu sovelluksen kallistuminen helposti vaaka-asentoon. 

3.4.5 Työkalut  

Infrakit−pilvipalvelujärjestelmään toivottaisiin lisää työkaluja, jotka mahdollistaisivat lisää 

digitalisoitumista ja järjestelmässä olevan potentiaalin hyödyntämistä. Yhden vastaajan 

mukaan massalaskenta on ollut kätevä pitkissä väylämaisissa hankkeissa, mutta sitä 

voitaisiin hyödyntää entistä paremmin. Yksi kaipaisi lisää erilaisia aineistopohjia sekä 

luovutusaineiston käsittelyä monipuolisemmaksi. 

Yhden vastaajan mukaan Infrakitin massojen laskennassa on paljon potentiaalia. Pit-

kissä väylähankkeissa massojen laskenta toimii tällä hetkellä hyvin, ja tällä on vältytty 

massamenekiltä sekä turhalta työltä. Kuitenkin tätä toivottaisiin myös aluemaisiin hank-

keisiin hyödynnettäväksi. Kehitysajatuksena on ollut esimerkiksi, että hankkeen alueesta 

olisi ruudukko, josta tiettyä ruutua klikkaamalla päästäisiin halutun ruudun alueeseen. 

Ruudusta voitaisiin tehdä samoja päätelmiä ja massalaskentoja kuin tällä hetkellä väy-

lämaisissa hankkeissa.  

Yksi vastaajista toivoisi Infrakit-palveluun lisää digitaalisia työkaluja, mikä mahdollistaisi 

paremmin paperitonta työmaata. Tällä hetkellä vielä tehdään paperisina esimerkiksi työ-

maapäiväkirjoja ja mvr-raportteja. Näille olisi hyvä saada valmiit pohjat Infrakitiin käytet-

täväksi.  

3.4.6 Tiedonhallinta 

Infrakit−järjestelmän avulla tiedonhallinnasta on tullut aiempaa yksinkertaisempaa, 

mutta siinä nähdään silti vielä kehittymisen varaa. Kahden vastaajan mukaan tiedonhal-

linta Infrakitissä on koettu paikoin hieman haasteelliseksi. Poikkileikkausten käsittely, to-

teumien tarkastelu ja pistekohtaisten tietojen etsiminen todetaan kömpelöksi ja ”salapo-

liisin” luonnetta vaativaksi. Vastaaja toteaa, että poikkileikkausnäkymä tekee välillä omi-

aan eikä tartunta haluamista kohteista aina onnistu. Lisäksi kahden vastaajan mukaan 

Infrakitissä olevaan luovutusaineistoon olisi hyvä saada mahdollisuus viedä toteumatie-
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toa, jota voitaisiin verrata teoreettiseen suunnitelmatietoon. Tämä olisi erittäin hyvä pie-

nissä hankkeissa, joissa ei ole erikseen mittaushenkilöstöä vaan esimerkiksi työnjohto 

toteuttaa mittauksia työkoneiden lisäksi. 

3.5 Infrakit-pilvipalvelujärjestelmän kehitys  

Haastatteluissa kysyttiin Infrakit−järjestelmän merkittävintä parannusta eri versiopäivi-

tysten välillä. Infrakitistä on tullut uusia päivityksiä ja ulottuvuuksia, kuten mobiilisovel-

luksen kehittäminen. 

 Seuraavassa on lista parhaista päivitetyistä asioista: 

- uusi karttanäkymä 

- eri koneohjausjärjestelmien tuki 

o Leica ja Trimble (vielä kehitettävää) 

- mobiilisovellus 

o mahdollistanut työnjohdon mittaukset, karkeamman sijainnin määrittämi-
sen maastossa ja valokuvien ottamisen 

- vapaa poikkileikkaus ja siitä tehtävät mittaukset 

- alihakemisto 

- massa ja aikataulutyökalut 

- yhdistelmämalli törmäystarkastelun yhteydessä 

- toteumamittauksen kytkeytyminen pintakoodauksen perusteella oikeisiin vertai-
lumalleihin. 

3.6 Infrakit−pilvipalvelujärjestelmä erilaisissa hankkeissa 

Kysymyksenä haastatteluissa oli, ”Mikä on Infrakit−pilvipalvelun kannattavuus pienissä 

infra-alan työmailla verrattuna isoihin projekteihin?”. Tällä pyrittiin saamaan vastauksia 
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siihen, onko Infrakit−järjestelmän hankkiminen pieniin projekteihin kannattavaa. Vas-

tauksista ilmenee, että Infrakitin hankkiminen olisi kannattavaa hankkeen koosta huoli-

matta. Eräs vastaus kuului seuraavanlaisesti: 

”En näe mitään syytä miksi Infrakit−palvelua ei käytettäisi niin pienessä kuin suu-
rissakin hankkeissa. Tiedonsiirto kaikille koneille ja yhtenäiset aineistot hankkeen 
sisällä eri koneilla on kaiken perusta.” 

Haastatteluvastauksista tulee ilmi, että Infrakit helpottaa tiedonhallintaa, eikä mittamies-

ten tarvitse yrittää ehtiä joka paikkaan. Infrakitin hyödyt korostuvat, mitä isompi hanke 

on kyseessä ja mitä enemmän siinä on eri tekijöitä mukana. Tällöin on enemmän suun-

nittelutietoa käsiteltävänä, mitä Infrakit helpottaa.  

Yksi vastaus saatiin siten, että jos on pieni hanke kyseessä ja koneohjausjärjestelmiä 

olisi vähemmän käytössä, pärjättäisiin vanhoilla menetelmillä ihan hyvin. Tiedonsiirtoa ei 

koettaisi tällöin niin suureksi vaivaksi toteuttaa muistitikuilla. Lisähavaintona tuli, että Inf-

rakit olisi kannattava, jos samalla yrityksellä on useampi pienempi hanke. Kaikki projektit 

ja niiden dokumentit olisivat samassa paikassa helposti saatavilla ja käsiteltävissä. Sinne 

on helppo lisätä käyttäjiä ja kohdentaa niitä projekteihin. Kuitenkin yleisesti ottaen Infra-

kit−pilvipalvelujärjestelmä koetaan hyödylliseksi. Ainoastaan sen kustannustehokkuus 

laskee projektin koon pienentyessä. 

3.7 Järjestelmän käyttö jatkossa 

Haastatteluiden lopussa kysyttiin vielä sitä, että suosittelisivatko haastateltavat Infra-

kit−pilvipalvelujärjestelmän käyttöä muille sekä aikovatko he itse vielä käyttää sitä ja 

miksi. Jokainen haastateltu vastasi, että suosittelisi Infrakit−järjestelmän käyttöä muille 

ja aikoivat tai vähintään toivoivat mahdollisuutta itsekin käyttää sitä.  

Myönteiseen kantaan on seuraavia syitä: 

- Se helpottaa työmaan seurantaa paljon. 

- Helpottaa tarjousvaiheessa, kun pystyy katselmoimaan aluetta etukäteen. 

- Sen avoin tiedonsiirto on hyvä. 
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- Vastaavia tuotteita ei ole, joten sen käyttäminen mallipohjaisilla työmailla on vä-
hintään suositeltavaa. 

- Loistava tuotos, joka on digitalisaation aallonharjalla. 

- Mallipohjainen työskentely vaatii selkeän ja hyvän tiedonhallintapalvelun, jonka 
avulla tietoa on helppo käsitellä. 

- On paras työmaan toteutustiedostojen hallintatyökalu koneohjauksen saralla tällä 
hetkellä. 

-  Infrakit-järjestelmässä on useamman koneohjausjärjestelmän tuki. 
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4 Päätelmät  

4.1 Tulosyhteenveto 

Opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena oli saada havainnollistettua tietoa Infrakit−pilvipal-

velujärjestelmän käytöstä työmailla ja mieluiten konkreettisena numerodatana esimer-

kiksi prosentteina tai euroina. Työn edetessä useaan otteeseen tuli kuitenkin esille digi-

talisoitumisen mitattavuuden haaste. Jokainen hanke on erilainen kooltaan, maastoltaan 

ja näin ollen ohjelmaa käyttävien työkoneiden ja henkilöstön määrältään.  

Työhön ei löytynyt selkeää mittaria siitä, miten voitaisiin mitata taloudellista tai ajallista 

hyötyä, jotta voitaisiin verrata digitaalista ja ei-digitaalista työmaata keskenään. Lisäksi 

digitaalista ja ei-digitaalista työmaata on suoranaisesti vaikea verrata keskenään pelkäs-

tään Infrakitin tuoman mahdollisen hyödyn näkökulmasta. Infrakit on pilvipalvelujärjes-

telmä, jonka hyödyt perustuvat suunnitelma- ja toteumatiedon nopeaan liikkumiseen ja 

sen hallintaan. Sinne siirretään suunnittelijoiden tekemiä tietomalleja, jotka jaetaan mm. 

3D-koneohjausta käyttäviin työkoneisiin hyödynnettäväksi. Ilman tietomallinnusta ja 3D-

koneohjausta Infrakitin mahdollista hyötyä ei välttämättä olisi lainkaan, sillä kaiken pe-

rustana ja ajatuksena on juuri tietomallien ja koneohjausjärjestelmien toteumien nopea 

siirtyminen suunnittelijoiden ja työntekijöiden välillä.  

Infrakit−pilvipalvelujärjestelmä, tietomallinnus ja koneohjausjärjestelmät yhdessä mah-

dollistavat tällä hetkellä tehokkaan, laadukkaan ja luotettavan työmaan. Kaikki nämä 

ovat yhteydessä toisiinsa. Infrakit−pilvipalvelussa on paljon vielä kehitettävää, jotta pys-

tytään hyödyntämään digitaaliset aineistot parhaalla mahdollisella tavalla, mutta selke-

ästi tällä hetkellä ollaan oikeilla jäljillä. Erityisesti suurissa infrahankkeissa aineistojen 

määrä on valtava. Nykyään suurin osa aineistoista on sähköisessä muodossa, jonka ta-

kia tuhannet aineistot tarvitsevat selkeän ja yksinkertaisen käyttöliittymän. Infrakitin 

avulla tarvittava data on aina helposti saatavilla työnjohtajille, suunnittelijoille ja kaivin-

koneenkuljettajille. Infrakit−pilvipalvelun käyttöliittymä on selkeä, helppokäyttöinen ja 

sen työkaluissa on paljon potentiaalia. 

Lähes kaikki Infrakit−pilvipalvelun hyödyt perustuvat tiedon nopeaan liikkumiseen. Suun-

nitelma- ja toteumatiedon yksinkertaiseen kaksipuoliseen tiedonsiirtoon Infrakit-pilvipal-

velulle, josta se on helposti kaikkien saatavilla, reaaliaikaisesti ja yhdessä paikkaa. Tämä 
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takaa paremman kommunikoinnin suunnittelijoiden ja työmailla työskentelevien välillä. 

Infrakitin voidaan todeta tekevän tiedonhallinnasta selkeämpää tehostaen infratyömaita 

niin ajallisesti kuin kustannuksellisesti. Infrakit−pilvipalvelujärjestelmä on vielä jokseen-

kin uusi asia, joten tiedonhallintaan liittyy vielä jonkin verran kömpelyyttä ja haasteita. 

Siitä huolimatta Infrakit on tällä hetkellä infra-alalla ainutlaatuaan ja loistava tuotos. Sen 

avulla työmaista saadaan ajallisesti ja kustannuksellisesti tehokkaampia. Työmailla kom-

munikointi toimii paremmin ja tieto liikkuu nopeammin, mikä mahdollistaa aiempaa te-

hokkaammat työkoneet ja helpottaa työnjohdon työskentelyä sekä osallistumista jopa 

mittauksiin. Suoraa ajallista hyötyä on kuitenkin Infrakitin käytöstä vaikea todeta. Infraki-

tin hyödyt ilmenevät suoraan yhteydessä työmaahan liittyvän mallintamisen ja koneoh-

jauksen määrästä. Sen verran kuitenkin uskalletaan todeta, että Infrakit−pilvipalvelu yh-

distettynä mallintamiseen ja koneohjausjärjestelmiin tehostaa työskentelyä huomatta-

vasti. Infrakitin maksimaalisen potentiaalin saavuttaminen kuitenkin vaatii sen, että työ-

maat on tietomallinnettu heti suunnitelmista lähtien, jotta ne voidaan suoraan viedä ko-

neohjausjärjestelmiin toteutettavaksi. Tällä hetkellä kuitenkin vielä tehdään paljon suun-

nitelmia ensin pdf- tai paperiversioiksi, joista ne täytyy vielä ensin mallintaa, jotta ne saa-

daan hyödynnettyä koneohjausjärjestelmissä.  

Työn tehostumisen myötä siis työmaista saadaan kustannuksellisesti taloudellisempia. 

Infrakit−pilvipalvelun avulla tiedonhallinta, toteumien käsittely ja massalaskenta helpot-

tuvat sekä epäselvyyksien määrä vähenee, jolloin vältytään väärin rakentamisen riskiltä. 

Rakentamisen laatu ja luotettavuus kasvaa. Massalaskentaa voitaisiin vielä laajentaa 

aluemaisiin kohteisiin, jolloin tätäkin voitaisiin hyödyntää entistä paremmin.  

Digitalisoitumisen myötä työmailla työskentelymetodit ovat muuttuneet joillekin jopa mer-

kittävästi. Työmaiden sähköistyminen herättää työntekijöissä vastarintaa sekä kehuja. 

Lähestymiskanta on varsin kirjava. Työntekijät, joille uuden oppiminen saattaa olla hie-

man hitaampaa, on nähty haasteellisempana kohderyhmänä. He ovat helposti juurtuneet 

vanhoihin työtapoihin, eikä heillä tahdo olla enää kärsivällisyyttä uuden asian oppimi-

seen. Digitalisoituneella sukupolvella on etua, kun he ovat kasvaneet varsin digitalisoi-

tuneessa ympäristössä. Älypuhelimien aikakaudella heille on kehittynyt digitaalisempi 

tapa ajatella ja käsitellä asioita, jolloin uuden oppiminen on luonnostaan nopeampaa. 

Lisäksi he omaksuvat uusia asioita nopeammin, koska nuorena asiat ovat helpommin 

opittavissa. Yleisesti ottaen työntekijät, jotka ovat huomanneet digitalisoitumisessa piile-

vän oman työn tehostamisen potentiaalin, ovat olleet innoissaan opettelemassa uutta. 
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He ovat huomanneet, kuinka nopeasti ongelmakohtiin on saatu ratkaisut, jolloin jouto-

aika on jäänyt minimiin. Kaivinkoneenkuljettajat ovat jopa todenneet koneohjausjärjes-

telmät niin hyviksi, että he eivät enää tahtoisi työskennellä ilman koneohjausjärjestelmiä. 

Tämä kertoo siitä, kuinka paljon he ovat ennen olleet mittamiesten varassa. Nykyään he 

voivat toimia itsenäisemmin, jolloin työskentelystä on tullut paljon mielekkäämpää. He 

kokevat itsensä paljon tärkeämmäksi, kun työskentelystä on tullut vaativampaa ja moni-

puolisempaa. Uuden asian opettelu vaatii vain rohkeutta ja kärsivällisyyttä niin työnteki-

jöiltä kuin työnjohdoltakin. Jatkossa todennäköisesti mittamiesten työ tulee keskittymään 

työmaiden vakiointiin, työn ohjeistukseen ja tiedonhallintaan sekä vaativimpiin mittauk-

siin, mikä varmistaa korkean rakentamisen laadun. 

Suurimmat haasteet digitaalisessa rakentamisessa liittyvät laite- ja ohjelmistovalmista-

jien välisiin eroihin, mallinnusosaamisen puutteeseen sekä yhtenäisten käytäntöjen 

puutteeseen. Digitaalinen rakentaminen vaatii selkeät yhteiset linjaukset niin yritysten 

sisäisesti kuin ulkoisestikin, jotta työmailla työskentely olisi yhdenmukaista. Yhdenmu-

kaisia työtapoja on helpompi lähteä kehittämään ja samalla se on kaikille paljon selke-

ämpää. Lisäksi tietotaito-osaamista tulee kehittää laajemmaksi, jotta mallinnusosaami-

sesta tulisi käytäntö suunnittelijoiden keskuudessa. Jatkossa toivottavasti eri laitevalmis-

tajien koneohjausjärjestelmiin liittyvät eroavaisuudet Infrakit−pilvipalvelussa saataisiin 

kumottua ja järjestelmän hyötyjä pystyttäisiin hyödyntämään laitevalmistajasta riippu-

matta yhdessä.  Oli työmaalla käytössä Topconin, Novatronin, Leican, Trimblen tai niiden 

kaikkien koneohjausjärjestelmä. Infrakit−pilvipalvelujärjestelmä voisi myös mahdollistaa 

paperittoman työmaan. Paperiton työmaa vaatisi vielä lisätyökaluja, esimerkiksi työmaa-

päiväkirjoihin. Lisäksi toivotaan, että järjestelmässä saataisiin avattua tiedostotyypistä 

riippumatta tiedostoja suoraan selaimeen ilman tiedostojen latauksia koneelle. Tällaisia 

tärkeimpiä tiedostoformaatteja olisivat esimerkiksi yleiset Office-ohjelmistot, kuten Word 

ja Excel.  

4.2 Tulevaisuuden näkymät 

Tulevaisuus infra-alalla näyttää valoisalta. Digitalisoitumista viedään yhä enemmän työ-

maille, joissa näkyy jo nyt paljon koneohjausjärjestelmillä varustettuja kaivinkoneita, tie-

tomallinnusta ja Infrakit−pilvipalvelua. Infrakit kuitenkin kaipaisi tulevaisuudessa jopa kil-

pailijoita rinnalleen, jotta saataisiin tuotteiden välistä kilpailua. Tämä kannustaisi entises-
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tään kehittämään järjestelmää, mikä veisi infrarakentamista alana eteenpäin. Tulevai-

suudessa varmasti Länsimetron kaltaiset viipymiset ovat harvemmassa, kun on selkeät 

tiedonhallinta järjestelmät ja mallinnetut kohteet. Digitalisoituminen on ehdottomasti 

infra-alalla sitä tulevaisuutta, jolla pystytään saamaan työmaita tuottavammiksi. Digitali-

soituminen kehittyy jatkuvasti ja tulevaisuudessa tullaan varmasti näkemään työmailla 

3D:stä lisäulottuvuuksia. 

Seuraavat tulevaisuudessa 3D−suunnitteluun tulevat lisäulottuvuudet (9): 

- rakentamisen aikataulutus (4D) 

- kustannusten ja kalustoresurssien hallinta (5D) 

- projektien valmistumisen jälkeen annettavat ohjeet omistajalle ylläpitoa varten 
(6D). 

Seuraavan kymmenen vuoden aikana uskon digitalisoitumisen ottavan vallan ja kumoa-

van vanhat työtavat. Jatkossa yhä enemmän suunnittelupuolella olevaa tekniikkaa kehi-

tetään tietokonepelien suuntaan. Tulevaisuudessa halutaan olla ekologisempia, työtur-

vallisempia, vuorovaikutustaidokkaampia ja tuottavampia, minkä uskon olevan digitali-

soitumisen myyntivaltti.  
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Haastattelukysymykset 

Liite haastatteluissa käytetystä kysymyspaletista. 

- Mitkä olivat järjestelmän kolme merkittävintä hyötyä? 

- Mitä eroa aiempiin työskentelymetodeihin? 

- Mittamiesten rooli jatkossa? 

- Vaikuttiko järjestelmän käyttö projektin aikatauluun (tai sen vaiheisiin)?  

- Millaista palautetta olette saanut järjestelmän käytöstä työntekijöiltä, suunnitteli-

joilta, tilaajilta? 

- Mikä on Infrakit-palvelun kannattavuus pienissä infra-alan työmaissa verrattuna 

isoihin projekteihin? 

- Oletteko käyttäneet aiempia Infrakitin versioita, jos olette, niin mikä kehitysaskel 

on tuonut eniten lisä hyötyä? 

- Mitä ongelmia/haasteita olette havainneet?  

o Ovatko laitteet kestäneet haastavia olosuhteita? Mitä laitteita ollut käy-
tössä (tabletit)? 

o Miten työntekijät ovat omaksuneet uudet työskentelymetodit?  

o Muita haasteita? 

- Arvionne siitä onko Infrakitin käytön myötä säästynyt rahaa?  

o Mistä säästöt muodostuvat? 

- Suositteletteko Infrakitin käyttämistä muille? 

- Aiotteko käyttää palvelua jatkossa, miksi? 
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Haastatteluvastaukset 
 
Haastatteluvastauksista muodostettu yhteenveto. 

Mitkä olivat järjestelmän kolme merkittävintä hyötyä? 

- Graafinen käyttöliittymä, usean eri koneohjausjärjestelmän (työkoneiden) kaksi-

suuntainen tiedonsiirto, mahdollistaa paperittoman työmaan  

- Tiedonsiirto koneille ja työnjohdon gps-sauvoille, tarkepisteiden talletus lähes re-

aaliaikaisesti palvelimelle, helppo seurata ja valvoa omalla koneella, valokuvien 

ottaminen tableteilla/kännyköillä sijaintitietoineen   

- Kaksipuolinen tiedonsiirto, tarkepisteet reaaliajassa, maastossa nähdään sijainti 

ja suunnitelmat tabletilla.  

- Tiedonhallinta, sen jakaminen ja saatavuus kaikille, esimerkiksi toteumamit-

tausten. 

Kartan työkalut, poikkileikkauksien käsittely ja valokuvat sijainnin mukaan. 

Kommunikointi, tilaaja, suunnittelija, työnjohto ja työntekijöiden välillä nopeaa. 

Kaikki samalla sivulla, mikä mahdollistaa yllättävien muutosten tiedon nopean 

välittymisen.                                                                                                                               

Massojen laskennan potentiaali (kehityskohde), vaatii pitkän väylähankkeen, 

ei sovi aluemaisiin rakennuskohteisiin, ruudukkoajatus.   

Lisäksi mallien seuranta, tiedetään milloin mikäkin valmiina ja yksinkertainen 

käyttöliittymä. Tarjouslaskennassa äärimmäisen hyvä ja tielinjauksen sijainnin 

havainnointi eri karttanäkymillä.  

- Mallien siirto työkoneisiin, tiedon helppo siirtäminen kerralla kaikkiin työkonei-

siin. Mikä vähentää mittauspäällikön työmäärää sekä riski virheelliseen rakenta-

miseen vanhoilla tiedoilla pienenee, mikä lisää rakentamisen laatua. 

Toteumatiedon kerääminen, työmaan seuranta ja luovutusaineiston laadinta. 

Toteumatiedot voidaan kerätä kaikilta työkoneilta kootusti, esimerkiksi pintojen 
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mukaan jatkokäsittelyä varten. Lisäksi toteumaa helppo tarkastella Infrakitissä, 

jossa ne ovat kaikkien osapuolten nähtävillä lähes koko ajan. 

Valokuvien tallennus suoraan infrakittiin sijaintitietoineen, helpottaa paljon 

esim. lisä- ja muutostöiden käsittelyä sekä ongelmatilanteisiin reagointia.  

- Toteumien ja suunnitelmien helppo koonti yhteen paikkaan. Kaikki dokumentit 

samassa paikassa. Toteumien ja suunnitelmien vertailu. Koneohjausjärjestelmän 

ja mittauksen kaluston hallinta Infrakitin kautta helppoa.  

- Ajantasaisen tiedonhallinta, yksi palvelu, kaikille koneille yhtenäinen tieto. Malli-

päivityksien helppous. Toteumatietojen hallinnointi.  

Mitä eroa aiempiin työskentelymetodeihin? 

- Paperiton vaihtoehto, aineistojen hallinta ja tiedonsiirto työkoneille. 

- Muistitikuista eroon ja kaikki kerralla kaikkien koneiden käytössä, ei tarvitse erik-

seen viedä joka koneeseen tikulla. Valokuvia ei tarvitse nimetä, kun sijainti näkyy 

kartalla. Mallit voidaan siirtää etätyönä kotoa käsin, samoin niitten valvominen.  

- Mallit siirtyvät helpommin työkoneille.  

- Ennen muistitikulla, joiden kanssa työnjohdon piti mennä työkoneeseen asti. Tie-

donhallinnan selkeytyminen.  

- Toteumia ja malleja ei tarvitse siirtää muistitikulla jokaiselle koneelle erikseen.  

Puutteita kuitenkin eri laitevalmistajien välillä. Kaikkia laitteita ei voida suoraan 

linkittää Infrakitiin, kuten Novatronin laitteita, jossa mallit ja toteutumat päivittyvät 

automaattisesti työkoneissa. Leican laitteiden kanssa pitää tiedot liittää heidän 

”ConX” pilvipalvelun kautta. Leican laitteilla koneenkuljettajan täytyy tehdä 

etäsynkronointi ja ladata mallit uudelleen, jos niitä päivitetään, toteutumatkaan 

eivät päivity automaattisesti. Trimblen koneohjausjärjestelmät tukevat lyhyitä 

koordinaatteja. Eli mallien Y-koordinaatista on vähennettävä 25 000 000, että ne 
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toimivat laitteissa. Täten Infrakitissä on luotava oma projekti tai muutettava kaikki 

työmaan aineistot ja työkoneet toimimaan lyhyillä koordinaateilla.   

- Ennen muistitikulla data maastoon. Suunnitelmien ja toteumien vertailu tarkeku-

vien varassa. Vertailu eri suunnitelmien välillä vaatinut useita vaikea käyttöisiä 

ohjelmia, missä eriformaattien välillä vaikea vertailla ristiin.  

- Ennen USB muistitikut tiedonsiirrosta työkoneisiin ja toteutumamallien keräämi-

sessä. Ennen myös saatettiin siirtää tieto silloisten tiedonsiirto ohjelmistojen vä-

lityksellä, riskinä oli ristiriitaiset toteutusmallit, mikäli jokin koneista unohtui päivit-

tää.  

Mittamiesten rooli jatkossa? 

- Jatkossa mittausta vähemmän, lähinnä laadunvarmistamista. Enemmänkin tie-

don hallintaa. Tulevaisuudessa vakiointi, ohjeistukset ja tiedonhallinta ulottuu 

koko rakennettuun ympäristöön, robotiikkaa, automaatiota, antureita, mittausda-

taa kerätään eri tavalla.  

- Tarvitaan tarkempiin mittauksiin, kantava kerros.  

- Perus merkintämittaus vähentynyt jopa puolella sellaisissa työmaissa missä au-

tomaatiota.  

- Mittamiehen ajankäyttö tehostuu turhien uusintamerkintöjen pois jäämisen sekä 

laatumittausten vähenemisen takia, suoravaikutus rakentamisen laatuun. Mittaus 

ehtii perehtymään raitiorakenteisiin ja erityistä tarkkuutta vaativiin mittaustöihin/ 

perehtymään mittausaineiston valmisteluun entistä paremmin. 

Vaikuttiko järjestelmän käyttö projektin aikatauluun (tai sen vaiheisiin)?  

- Vaikea osoittaa, koska osittain perinteisin ja osittain digitaalisin menetelmin työ-

mailla. Hyödyt tulee esiin aikataulun osalta tiedonhallinnassa ja toteutuman osoit-

tamisena kartalla.  
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- Nopeuttaa aineiston jakamista sekä muutosten päivittämistä malleihin. Mahdol-

listaa myös työnjohdon osallistumisen mittaukseen ja laadunvalvontaan, jolloin 

mittamiesten ei tarvitse hyppiä joka paikassa.  

- Tehokkaampaa ja varmasti myös nopeampaa.  

- Työkoneiden tehokkuuden kasvu. Ei tarvitse odotella mittamiehiä vaan voi oma-

toimisesti siirtyä kohdasta toiseen sen valmistuttua.  

- Ensimmäinen työmaa Infrakitillä menossa, joten vaikea arvioida kokonaisaika-

tauluvaikutuksia. Nopeuttaa ja helpottaa mittamiehen töitä sekä mallien ja to-

teumien siirtoja ja rakennekerrosten luovutusaineiston tekemistä. 

Suurin hyöty, kun työmaat on mallinnettu suunnittelusta loppuun asti. Kuitenkin 

monilla Infrakit työmailla suunnitelmat ovat vielä paperisina/PDF-tiedostoina, 

joista ne tulee erikseen mallintaa, jotta työkoneiden ohjausjärjestelmiä voidaan 

käyttää.  

- Nyt myös kaivinkoneiden koneohjausjärjestelmien datan hallinta nopeaa ja help-

poa. Tilaajan suuntaa helppo osoittaa toteumat. Suunnitelmarevisioiden päivitys 

helppoa.  

- Infrakit ei yksistään vaikuta projektin aikatauluun vaan yhdessä koneautomaation 

kanssa.  

Millaista palautetta olette saanut järjestelmän käytöstä työntekijöiltä, suunnitteli-

joilta, tilaajilta? 

- Ylistystä ja mustamaalausta. Osittain muutosvastarintaa ja osittain yksittäiset on-

gelmat.  

- Urakoitsijat tyytyväisiä, kun mallit saatavana suoraan palvelimelta. Työntekijät 

tykkäävät eritoten app-versiosta, kun aineisto on helposti nähtävissä maastossa. 

Suunnittelijat ovat myös halunneet tabletit maastoon.  
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- Työntekijöiltä parannusehdotuksia järjestelmään.  

- Tilaaja: Työmaan reaaliaikainen seuraaminen ja tällöin kaikki tieto ei pakkaudu 

hankkeen lopussa perehdyttäväksi.  

Suunnittelija: Reaaliaikaisuus, yhteys työmaalta suunnittelijoihin helppo, voidaan 

nopeasti muokata malleja/suunnitelmia. 

Työntekijät: Tykkäävät ajantasaisuudesta, eritoten ahkerat työntekijät, ongelma-

kohtiin nopeat ratkaisut etänä. Ei vastahakoisuutta, vaan lähinnä epävarmuutta 

ja rohkeutta uuden järjestelmän ja systeemin käytössä.  

- Aliurakoitsijat eikä työntekijät ole käyttäneet.  

- Pidetty, kun saa valokuvia lisättyä ja matkapuhelimella helppo selata suunnitel-

mia ja poikkileikkauksia. Helppo seurata missä on tehty mitäkin. Valokuvat yh-

dessä paikkaa.  

- Erittäin positiivista, joskin muutosvastarintaa silloin tällöin. Kehitys menee eteen-

päin, tulevaisuus näyttää positiiviselta.  

Mikä on Infrakit-palvelun kannattavuus pienissä infra-alan työmaissa verrattuna 

isoihin projekteihin? 

- Molemmissa helpottaa tiedonhallintaa.  

- Kannattavaa molemmissa, koska mittamiesten ei tarvitse hyppiä joka paikassa 

pienten asioiden takia. Myös työnjohdon mittaaminen helpottaa. 

- Huonompi kustannustehokkuus.  

- Suurin kannattavuus isoissa työmaissa. Toki pienissäkin työmaissa on hyötyä, 

mutta kannattavuus heikompi. Pienissä hankkeissa pärjätään lähinnä vanhoilla 

metodeilla, jos työmaalla on kaksi konetta, niin muistitikulla siirtäminen pienempi 

vaiva. Lisäksi suurissa hankkeissa siksi, koska siellä on useita tekijöitä mukana, 
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jolloin tiedonhallinta huomattavasti helpompaa ja yksinkertaisempaa pilvipalve-

lulla.  

- Infarkitin suurimmat hyödyt liittyvät tiedonhallintaan ja tiedonsiirtoon työkoneiden 

sekä mittauksen ja työnjohdon välillä. Näin ollen hyöty on sitä suurempi, mitä 

enemmän suunnitelmatietoa on käytössä. Suurhankkeet siis hyötyvät mielestäni 

Infrakitistä enemmän.  

- Hyöty yksittäisessä pienessä työmaassa pienempi, mutta jos samalla yrityksellä 

useampi pieni hanke niin kannattavampi. Koska yksi selkeä paikka valmiille suun-

nitelmille, pdf-dokumenteille yms. ja käyttäjien lisääminen ja kohdentaminen pro-

jekteihin on helppoa. Yksittäisellä pienellä projektilla voi ylläpitää tietokantaa yksi 

henkilö. Lisäksi riippuu tietty koneohjausta käyttävistä laitteiden määrästä.  

- En näe syytä miksi ei käytettäisi niin isoissa kuin pienissä hankkeissa. Tiedon-

siirto kaikille koneille ja yhtenäiset aineistot hankkeen sisällä eri koneilla on kai-

ken perusta.  

Oletteko käyttäneet aiempia Infrakitin versioita, jos olette, niin mikä kehitysaskel 

on tuonut eniten lisä hyötyä? 

- Poikkileikkauksista tehtävät mittaukset, karttanäytön parannukset ja usean kone-

ohjausjärjestelmän tuki.  

- Valokuvien ottaminen. Eniten app-versio, mahdollistaa gps-sauvan käytön työn-

johdolla ja karkeamman sijainnin määrittämisen maastossa pelkällä gps:llä.   

- Olen, kehittynyt aimo annoksen.  

- Leican ja Trimblen koneiden kytkentä Infrakitiin (vieläkin vähän takkuisia). Vapaa 

poikkileikkaus. Alihakemistot. Massa ja aikataulu työkalut.  

- Ei aiemmista verioista kokemusta.  
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- Uusi karttanäkymä ja yhdistelmämalli törmäystarkastelun yhteydessä ollut erit-

täin hyvä.  

- Toteumamittauksen kytkeytyminen pintakoodauksen perusteella oikeisiin vertai-

lumalleihin.  

Mitä ongelmia/haasteita olette havainneet?  

Ovatko laitteet kestäneet haastavia olosuhteita? Mitä laitteita ollut käytössä (tab-

letit)? 

- On.  

- Käytössä neljä CHC:n gps-laitetta ja Samsungin Galaxy Tab Active-laite. Ei on-

gelmia sateella eikä pakkasella. 

- Koneiden ohjelmistoa jouduttu päivittämään ja tableteissa lähinnä kentän katta-

vuus ongelma.   

- Samsung xCover, ei ole ollut ongelmia sateellakaan. 

- Ei ongelmia säässä kuin säässä. 

- Samsungin Xcover -laitteet tai esimerkiksi Lenovon pölytiiviit laitteet niin ei pi-

täis olla ongelmia. Mikä tahansa Android puhelin muutenkin pärjää.  

- Android pohjaiset tabletit ja puhelimet kytkettynä GPS antenniin tai ilman kytken-

tää, huolellisessa käytössä laitteet kestävät, aurinkoisella kelillä tabletista näke-

minen haastavaa, sateisella kelillä kosketusnäyttö temppuilee.  

Miten työntekijät ovat omaksuneet uudet työskentelymetodit?  

- Osa vastustaa, luottaa, että sopimusasioiden selvittyä ja pilotoinnista päästäessä 

tuotantoon alkaa homma lähtemään ja prosessi voittaa vanhan.  
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- Ovat ottaneet hyvin vastaan, koska se helpottaa itsensä paikoittamista heti alusta 

alkaen. Vielä kun työmailla ei ole enää ollut käytössä paalutusta. Myös varasto-

puoli käyttänyt appia tavaroiden viennissä maastoon.  

- Nuoremmat paremmin kuin vanhemmat.  

- Ei vastahakoisuutta, vaan lähinnä epävarmuutta ja rohkeutta uuden järjestelmän 

ja systeemin käytössä.  

- Kohtuullisen hyvin. Eritoten koneenkuljettajat eivät enää suostuisi työskentele- 

mää ilman koneohjauslaitteita. Laitteiden käytön opettelussa haasteita.  

- Positiivisesti ja innokkaasti harjoitelleet nimenomaa apin käyttöä. Muutenkin pi-

detty siitä miten helppoa on seurata projektia Infrakitin kautta.  

- Hitaasti mutta varmasti. Ne jotka ovat hoksanneet potentiaalin oman työn tehos-

tamisessa ovat tyytyväisiä, ne jotka eivät, kokevat ohjelman käytön hankalana ja 

ovat periaatteessa juurtuneet vanhoihin tapoihin. 

Muita haasteita? 

- Päällekkäisyys ja pinttyneet työtavat eivät edesauta uuden teknologian hyödyn-

tämistä laajamittaisesti. Prosessien tuettava tietomallipohjaista rakentamista ja 

tiedonhallintaa. Dokumentit, kuten excel ja docx eivät aukea infrakitistä suoraan 

vaan nämä täytyy ladata ensin omalle koneelle. Kaikki erilaiset aineistot menevät 

infrakittiin, mutta vain dwg, dxf, xml, im ja pdf aineistoja pääsee suoraan palve-

lusta hyödyntämään. Myös esim. työmaapäiväkirja tai mvr raportit pitää tehdä 

vielä paperisena, koska näitä ei infrakitissä ole älykkäässä muodossa. Infrakittiin 

pitäisi saada enemmän digitaalisia työkaluja paperin korvikkeeksi, ennen kun 

tämä toteutuu, ei paperista päästä kokonaan eroon.  

- Luovutusaineistoon ei voida viedä toteumatietoa, jota verrattaisiin teoreettiseen. 

Olisi erityisen hyvä pienissä hankkeissa, joissa ei ole mittaushenkilöstöä. App-

versioon myös kaivataan viivan merkinnän mahdollisuutta.  
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- Joitakin järjestelmävirheitä aika ajoin.  

- Isoin ongelma massat välilehdelle aluemaistenkohteiden käsittely. Ruudukkoaja-

tus; Ruudukkoa klikkaamalla pääsisi tietyn ruudun alueeseen käsiksi. Puuttuu 

kokonaan. Lisäksi appi hieman köykäinen, lähinnä vain valokuvien ottamiseen ja 

eritoten hankkeen alussa alueen havainnollistamiseen ja linjojen hahmottami-

seen maastossa.  

- Suurimmat haasteet digitaalisessa infrarakentamisessa liittyvät laite- ja ohjelmis-

tovalmistajien välisiin eroihin, mallinnusosaamisen puutteeseen sekä yhtenäisten 

käytäntöjen puutteeseen.  

- Mobiiliapplikaation suunnan kääntö (kallistuu helposti poikittain vahingossa). 

Myös hieman kankea poikkileikkauksen käyttö mobiilisti. Tietokoneella poikkileik-

kauksissa tartunta haluamistaan kohteista ei aina onnistu. Poikkileikkausnäkymä 

tekee omia. Toteumien tarkastelu ja pistekohtaisen tiedon etsintä ja tarkempi tar-

kastelu vaatii salapoliisin luonnetta, että löytää kaikki pistekohtaiset tiedot.  

- Eri koneohjausjärjestelmien hallinta, mikäli hankkeella useampaa eri laitevalmis-

tajan järjestelmä, tiedonhallinta on hieman haasteellista. 

Arvionne siitä onko Infrakitin käytön myötä säästynyt rahaa?  

- Ei tietoa.  

- Kyllä  

- Kyllä.  

- Kyllä.  

- Kyllä.  

- Kyllä.  
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- Kyllä.  

Mistä säästöt muodostuvat? 

- Ei tietoa.  

- Mallit nopeasti käyttöön kaikille koneille ilman viivettä. Työnjohto voi tarkistaa itse 

apista rakenteen laatua ilman mittamiehiä. Työnjohto voi itse merkitä maastoon 

työalueita, jolloin pystytään jo heti miettimään erilasia järjestelyjä, kuten kiertotei-

den. Työnjohto voi seurata milloin mallit ovat alueelle valmiina, jolloin turha odot-

telu ja seisoskelu jää pois, kun koneita ei siirretä turhaan sinne etukäteen. Ei 

tarvita niin paljoa maastomittaajia.  

- Tehokkaampi toiminta.  

- Työkoneiden tehokkuudesta, ei turhaa odottelua. Mallinnetut kohteet, väärin ra-

kentamisen riski pienenee. Aktiivinen tilaaja, vähemmän tarkekuvien tekoa.  

- Infrakitin ja työkoneautomaation työkoneiden tehokkuudesta sekä mittaustarpei-

den vähenemiset merkittäviä. Myös rakentamisen laatu paranee.   

- Toteumien hallinnasta ja siitä, kun se käy luovutuskansiona tilaajalle. Ei tarvitse 

mm. alkaa tehdä erillistä poikkileikkauskuvia yms. Kaikki data yhdessä paikkaa.  

- Tiedonsiirron helppous ja nopeus tuo merkittäviä säästöjä koneiden päästessä 

aloittamaan työt nopealla aikataululla.  

Suositteletteko Infrakitin käyttämistä muille? 

- Kyllä.  

- Kyllä. Kustannuksia tulee joka koneelta, mutta helpottaa työmaan seurannassa 

paljon. Helpottaa myös tarjousvaiheessa, kun pystyisi katselmoimaan aluetta 

etukäteen.  
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- Kyllä.  

- Kyllä, avoin tiedonsiirto hyvä.  

- Kyllä. Vastaavia tuotteita ei ole, joten sen käyttäminen mallipohjaisilla työmailla 

on vähintään suositeltavaa.  

- Kyllä.  

- Kyllä.  

Aiotteko käyttää palvelua jatkossa, miksi? 

- Toivottavasti. Loistava tuotos, mikä on digitalisaation aallonharjalla.  

- Kyllä. Helpottaa omaa ja työnjohdon työskentelyä. Toivottavana lisää kilpailua, 

joka edistäisi järjestelmien kehitystä.  

- Jos on tilaisuus.  

- Kyllä, mallipohjainen työskentely vaatii selkeän ja hyvän tiedonhallinta palvelun, 

jonka avulla tietoa on helppo kaikkien käsitellä. Kaipaisi kilpailijoita.  

- Kyllä, em syyt.  

- Kyllä.  

- Kyllä, paras työmaan toteutustiedostojen hallintatyökalu koneohjauksen saralla 

tällä hetkellä. Useamman koneohjausjärjestelmän tuki.  

 


