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1 Johdanto 

Työn tilaajana on LAB-ammattikorkeakoulu. Työ liittyy BIM-Integration in Higher and Con-

tinuing Education (BIM-ICE) kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä tietomallinta-

misen käyttöä rakentamisessa ja kehittää alan koulutusta Suomessa ja Venäjällä. 

Työn tavoitteena on selvittää miten Open BIM:iä, eli avointa tietomallinnusta, käytetään ta-

lonrakennushankkeissa ja millaisia osaamistarpeita alalla on tietomalleihin liittyen. Lisäksi 

työssä selvitetään alan ammattilaisten osaamisen kehittämisen tarpeita. Tavoitteena on 

saada kokonaiskuva Open BIM:n käytön nykytilanteesta talonrakennushankkeissa Suo-

messa.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään talonrakennusalan hankkeissa toimiviin. Alun perin opin-

näytetyöhön oli tarkoitus kartoittaa myös tämänhetkisen tietomallikoulutuksen koulutuksen 

tilannetta Suomessa, mutta tämä päätettiin työn edetessä rajata tutkimuksen ulkopuolelle, 

jotta jäljelle jääneisiin teemoihin voisi keskittyä paremmin, eikä tutkimuksesta tulisi liian laa-

jaa. Tässä opinnäytetyössä ei myöskään tarkemmin perehdytä tietomallien käyttöön kor-

jausrakentamisen hankkeissa, sillä niitä käsitellään toisessa tutkimuksessa. Tuohon kor-

jausrakentamisen tutkimukseen liittyvät kysymykset esitettiin vastaajille käytännön syistä 

samalla kyselylomakkeella kuin tässä opinnäytetyössä käsitellyt kysymykset. 

Tutkimusmenetelminä tässä opinnäytetyössä on käytetty kyselytutkimusta, sekä puolistruk-

turoitua haastattelututkimusta. Kyselytutkimus tehtiin Webropol -alustalle luodulla kyselylo-

makkeella, jota jaettiin alan järjestöjen kautta jäsenkirjeiden liitteenä. Kyselyyn vastasi mää-

räaikaan mennessä 90 vastaajaa. Vastausaikaa ei jatkettu, vaan katsottiin, että vastausten 

määrä riittää. Kyselyn tuloksista saatiin perusraportti Webropolista. Raportti vietiin Exceliin 

ja siellä saatiin muokattua erilaisia kaavioita kyselyn vastauksien havainnollistamiseksi. 

Kaaviot lisättiin englanninkieliseen Power Point -esitykseen BIM-ICE -hankkeen käyttöön. 

Sekä Webropol-raportti että Power Point -esityksen diat ovat tämän raportin liitteenä. 

Kyselyyn vastanneilta kysyttiin, haluavatko he osallistua haastattelututkimukseen. Myöntä-

viä vastauksia saatiin kahdeksan, joista neljä vastasi haastattelupyyntöön. Kaikki neljä 

haastateltiin Teams tai Zoom -etäyhteydellä. Haastattelukysymykset oli laadittu valmiiksi, 

mutta vastausvaihtoehtoja ei annettu haastattelussa valmiiksi. Kaikki haastateltavat vasta-

sivat samoihin kysymyksiin. Haastattelun kysymykset ja tiivistetyt vastaukset ovat tämän 

raportin liitteenä.  
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2 Tietomallintaminen 

2.1 Rakennuksen tietomalli (BIM) 

Rakennuksen tietomalli (Building Information Model) on rakennuksen aineellisten ja toimin-

nallisten ominaisuuksien digitaalinen malli, joka mahdollistaa tiedon jakamisen suunnitteli-

joiden, toteuttajien, käyttäjien ja ylläpitäjien välillä (Jäväjä & Lehtoviita 2016, 15; YTV2012, 

täydentävä liite, osa 1, osa 4, 4). 

BIM (Building Information Modelling) tarkoittaa myös rakennuksen tietomallintamista, joka 

on rakennetun omaisuuden digitaalisen esityksen käyttöä päätöksenteon luotettavana pe-

rustana suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä (SFS-EN ISO 19650-1, 11). 

Tietomallinnus soveltuu kaiken tyyppisiin rakennushankkeisiin, mutta haastavissa ja moni-

muotoisissa hankkeissa tietomallintamisen käytön hyödyt korostuvat. Tietomallinnus on 

keino seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista hankkeen aikana sekä varmistaa paras 

mahdollinen lopputulos. (YTV2012, osa 11, 4) 

Tavoitteena mallintamisessa on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turval-

lisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen. Tieto-

malleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, suunnittelusta käyttöön ja ylläpi-

toon saakka. (YTV2012, osa 1, 5) 

2.2 Open BIM 

Open BIM, eli avoin tietomallintaminen, on toimintatapa, joka sallii tiedonvaihdon eri sovel-

lusten välillä. Talonrakennusalalla käytetään IFC-standardiin (Industry Foundation Classes) 

perustuvaa tiedonsiirtoa eli mallinnusohjelmistojen yhteistä mallien kuvaustapaa. IFC-tie-

dosto on avoin tiedonsiirtomuoto, jota käytetään mallien siirtämisessä ohjelmistosta toi-

seen. (Jäväjä & Lehtoviita 2016, 23;37) 

Open BIM -prosessit voidaan määritellä jaettavaksi projektitiedoksi, joka tukee saumatonta 

yhteistyötä kaikkien hankkeeseen osallistuvien välillä koko hankkeen elinkaaren ajan (Buil-

ding Smart International a). Open BIM laajentaa tietomallinnuksen etuja parantamalla digi-

taalisen datan saatavuutta, käytettävyyttä, hallintaa ja kestävyyttä rakennusteollisuudessa 

(Building Smart International b). 
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2.3 Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 

Vuosina 2011-2012 toteutettiin COBIM -hanke, jossa päivitettiin Senaatti-kiinteistöjen 

vuonna 2007 julkaistut tietomallivaatimukset. Hankkeen rahoittajina olivat Senaatti-kiinteis-

töt, suuri joukko muita kiinteistön omistajia ja rakennuttajia, rakennusliikkeitä ja ohjelmisto-

taloja sekä Building Smart. Työn tuloksena syntyivät Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 

(Building Smart Finland a) 

Rakennusalalla nopeasti kasvava tietomallintamisen käyttö oli synnyttänyt tarpeen määri-

tellä entistä täsmällisemmin, mitä ja miten mallinnetaan. Yleisten tietomallivaatimusten läh-

tökohtana olivat tilaajaorganisaatioiden aikaisemmat ohjeet ja niistä saadut käyttökokemuk-

set. (YTV2012, osa 1, 2) 

Yleiset tietomallivaatimukset kattavat uudis- ja korjausrakentamiskohteet, sekä rakennus-

ten käytön ja ylläpidon esittäen vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisäl-

lölle. Lisävaatimuksia voidaan esittää tapauskohtaisesti. Kaikissa suunnittelusopimuksissa 

on esitettävä mallinnusvaatimukset ja -sisältö sitovasti ja yhdenmukaisesti. (YTV 2012, osa 

1, 5) 

Yleiset tietomallivaatimukset koostuvat 14 osasta ja neljästä täydentävästä liitteestä (Buil-

ding Smart Finland a). YTV2012 toimii käytännössä talonrakennushankkeen tietomallinnuk-

sen epävirallisena standardina, jonka ylläpidosta vastaa Building Smart Finland. YTV2012 

pyrkii erityisesti vastaamaan kysymyksiin siitä, miksi, miten ja mitä hankkeen eri vaiheissa 

mallinnetaan, sekä miten mallia hyödynnetään. Yleiset tietomallivaatimukset on tarkoitettu 

käytettäväksi alusta loppuun avoimen tietomallinnuksen periaatteiden mukaisesti tietomal-

lipohjaisina toteutettavissa hankkeissa, joissa tähdätään tietomallien laajaan yhteiskäyttöön 

koko hankkeen ajan. Yleisten tietomallivaatimusten hyöty jää vähäisemmäksi, jos tietomal-

leja käytetään apuna vain osittain, ilman tilaajan erityisiä vaatimuksia. (Jäväjä & Lehtoviita 

2016, 34, 36) 

Yleisissä tietomallivaatimuksissa on nykyisiin tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin nähden suuria 

puutteita, joita ei voida korjata pienillä kosmeettisilla kohennuksilla. YTV2012 sarjalle tarvi-

taan perusteellinen kokonaisuudistus, jota on valmisteltu muutaman vuoden ajan työnimellä 

YTV2020 / COBIM2020. (YTV2020, julkilausuma 2020) 

Ympäristöministeriö on liittänyt yleisten tietomallivaatimusten uudistamishankkeen valmis-

telun osaksi kansallisen yhteentoimivuuden määrittelytyötä. Hanke käynnistyy YTV2012 

osan 14 (Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa) uudistamisella. (Kallinen, Sa-

visalo & Henttinen, 2021) 
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3 BIM-ICE -kehityshanke 

BIM-Integration in Higher and Continuing Education (BIM-ICE) kehityshanke kuuluu Kaak-

kois-Suomi – Venäjä rajat ylittävään yhteistyöohjelmaan CBC 2014 - 2020, jota rahoittavat 

Euroopan Unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta. BIM-ICE -hankkeen toteuttajia 

ovat LAB-ammattikorkeakoulu ja Pietarin arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto 

SPbGASU (BIM-ICE a). 

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietomallintamisen käyttöä rakentamisessa ja kehittää alan 

koulutusta Suomessa ja Venäjällä. Tarkoituksena on myös parantaa ammattitaitoisen työ-

voiman saatavuutta ja rakennusteollisuuden laatua ja tuottavuutta. Hankkeessa pyritään 

sekä nuorten että kokeneemman ikäpolven koulutuksen tason nostamiseen. Tavoitteet py-

ritään saavuttamaan uusia koulutusmalleja kehittämällä ja tietomallintamisen osaamisen li-

säämisellä korkea- ja jatkokoulutuksessa sekä alan yrityksissä. Rakennusteollisuuden tuot-

tavuuden ja laadun parantamiseen tähdätään osaamisen ja prosessien kehittämisellä digi-

taalisten työkalujen käyttöä tukeviksi. Hankkeen kohderyhmiä ovat pääasiassa arkkitehtuu-

rin ja rakennustekniikan korkeakouluopiskelijat, suunnittelijat ja projektipäälliköt, rakennus-

hankkeiden valmistelijat sekä yliopistojen oma henkilöstö Suomessa ja Venäjällä. Epäsuo-

ria kohderyhmiä ovat yksityiset ja julkiset organisaatiot, sekä hallitustahot, jotka hyötyvät 

hankkeen tuloksiin perustuneista ehdotuksista. (BIM-ICE b) 

BIM-ICE hankkeen toimenpiteitä ovat tiedon kerääminen nykytilanteesta Suomessa ja Ve-

näjällä, projektipohjaisten koulutusmallien luominen korkeakoulutuksessa, BIM-kurssien 

luominen ja pilotointi jatkuvassa koulutuksessa, yritysten ja korkeakoulujen verkoston pe-

rustaminen sekä tietomallien käytön vertailukehittäminen, ehdotukset standardisointiin 

(Punttila, 2020). 

Hankkeen avulla tuotetaan parempaa ymmärrystä siitä, mitä Open BIM on ja mitkä ovat sen 

todelliset hyödyt. Hankkeen tuloksena saadaan lisää ajatuksia rakennetun ympäristön tie-

tomallintamisen käyttöönottoon ja tehokkaita tapoja tietomallintamisen oppimiseen. Hank-

keessa otetaan uusi askel rakennustekniikan digitalisaatiossa. Yrityksille hanke tarjoaa esi-

merkiksi koulutusta henkilöstölle sekä mahdollisuuden tarjota tietomallintamiseen liittyvä 

opinnäytetyön aihe tai osallistua opiskelijoiden ja yrityksen työntekijöiden yhteiseen BIM-

pilottiprojektiin. Yritys voi osallistua myös hankkeen puitteissa järjestettäviin seminaareihin, 

työpajoihin ja konferensseihin tai osallistua tietomallintamisen uusien käyttötapausten ke-

hittämiseen. (Lehtoviita & Rautiainen, 2021) 

Tämä opinnäytetyö on osa BIM-ICE -hankkeen nykytilanteen kartoittamista Suomessa. Tut-

kimuksessa selvitetään tietomallinnuksen käytön nykytilannetta talonrakennusalalla. 
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4 Tutkimusmenetelmät 

4.1 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimuksessa tutkija esittää vastaajalle kysymyksiä kyselylomakkeen välityksellä 

(Vehkalahti, 2008, 11). Kyselylomake on määrämuotoinen kysymyspatteristo, jonka avulla 

muutetaan tutkijan tiedontarve kysymyksiksi, joihin vastaaja on halukas vastaamaan (Holo-

painen & Pulkkinen 2008, 42). 

Tässä opinnäytetyössä käytetty kyselylomake sisälsi monen tyyppisiä kysymyksiä. Osassa 

kysymyksistä vastausvaihtoehdoista piti valita yksi valmis vaihtoehto, mutta usein oli myös 

vaihtoehtona vastata jotain muuta kuin annetut vaihtoehdot. Tällainen ”Muu, mikä?” vaihto-

ehto on hyvä lisätä silloin, kun kysymyksiä laadittaessa ei olla varmoja, onko kaikki mah-

dolliset vastausvaihtoehdot lueteltu (Heikkilä 2010, 52). 

Tutkimuksen kyselylomakkeella käytettiin myös kokonaan avoimia kysymyksiä. Tällaiset 

kysymykset ovat helppoja laatia, mutta ne jäävät myös helposti vastaamatta ja vastausten 

luokittelu on hankalaa (Heikkilä 2010, 49). 

Lomakkeella oli lisäksi eri tavoin luokiteltuja kysymyksiä, joissa vastaukset asetettiin as-

teikolle tai järjestykseen. 

4.2 Haastattelututkimus 

Tässä opinnäytetyössä käytetty haastattelututkimuksen muoto on puolistrukturoitu haastat-

telu. Kysymykset olivat kaikille vastaajille samat ja ne esitettiin samassa järjestyksessä, 

mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei annettu, vaan haastateltavat saivat vastata vapaasti. 

Puolistrukturoitu haastattelu sopii silloin, kun halutaan tietoa juuri tietyistä asioista, eikä 

haastateltaville siten ole tarpeen antaa kovin suuria vapauksia haastattelutilanteessa 

(Puusniekka & Saaranen-Kauppinen, 2006). 

Puolistrukturoidussa haastattelussa on mahdollista saada selville myös jotakin sellaista, 

mitä tutkija ei olisi osannut valmiita vastausvaihtoehtoja laatiessaan ottaa huomioon. Me-

netelmän etuna on se, että saadaan kaikilta haastateltavilta näkemykset etukäteen asetet-

tuihin kysymyksiin, kuitenkin haastateltavien omin sanoin kerrottuna. (Juuti & Puusa 2020, 

107) 
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5 Kyselytutkimus talonrakennusalan toimijoille 

5.1 Kyselyn toteuttaminen 

Kysely tietomallintamisen nykytilasta Suomessa suunnattiin talonrakennusalan toimijoille. 

Kysely päätettiin toteuttaa Webropol -alustalla, koska siinä nähtiin olevan riittävästi mahdol-

lisuuksia ja se kuitenkin oli helposti käytettävissä opiskelijaversiona oppilaitoksen kautta. 

Kyselyn toteuttamista Google Forms -työkalulla pohdittiin myös aluksi, lähinnä sen helpon 

saavutettavuuden takia. Webropol koettiin kuitenkin paremmaksi vaihtoehdoksi.  

5.1.1 Kysymysten asettelu 

Kysymysten asettelussa oli alun perin vertailukohtana samoihin aikoihin saman BIM-ICE -

hankkeen puitteissa Venäjällä tehty vastaavantyyppinen kysely. Lopulta suomalaisille suun-

natussa kyselyssä päädyttiin kysymään osittain samanlaisia ja osittain erilaisia kysymyksiä 

kuin Venäjällä tehdyssä kyselyssä. Kysymysten asettelussa pyrittiin ottamaan huomioon 

vastaajan henkilökohtainen, yrityskohtainen sekä hankekohtainen taso. 

Kysymysten laadinta oli osittain ryhmätyötä. Tämän opinnäytetyön tekijä esitti ehdotuksen 

kyselyn rungosta työryhmälle, johon kuului BIM-ICE-hankkeesta LAB-ammattikorkeakoulun 

lehtori Timo Lehtoviita, projekti-insinööri Jarno Rautiainen sekä lehtori Heikki Vehmas. Ky-

symyksiä lisättiin ja muokattiin osittain työryhmän kesken. Kyselyyn lisättiin myös kysymyk-

siä korjausrakentamisen tietomallintamisesta. Näiden kysymysten vastausten analysointi 

on rajattu pois tästä opinnäytetyöstä, sillä niitä käsitellään toisessa tutkimuksessa. 

5.1.2 Kyselyn tietosuoja 

Kyselyn tietosuojailmoitus laadittiin ennen kyselyn lähettämistä vastaajille. Tietosuojailmoi-

tus oli nähtävillä BIM-ICE -hankkeen internetsivuilla. Tietosuojailmoituksessa kerrotaan, 

mitä tarkoitusta varten tietoa kerätään. Kyselyn alkupuolen kysymysten 1-45 vastaukset 

eivät sisällä henkilötietoja, mutta kysymysten 46-49 vastaukset sisältävät. Kysymysten 1-

45 vastauksia käsitellään opinnäytetyössä sekä BIM-ICE -hankkeessa ja kysymysten 46-

49 vastauksia BIM-ICE hankkeessa. Kysymysten 1-45 vastauksia käsitellään erillään kysy-

mysten 46-49 vastauksista. (BIM-ICE 2020) 

5.1.3 Kyselyn jakelu 

Tavoitteena oli saada kysely jaettua mahdollisimman laajalle vastaajajoukolle talonraken-

nusalan eri tehtävissä toimiville tahoille riippumatta siitä, olisiko heillä paljon, vähän tai ei 
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lainkaan kokemusta tietomalleista. Kyselyä päätettiin jakaa alan järjestöjen ja yhdistysten 

RIA, RIL, RKL sekä BuildingSmart Finlandin ja Talonrakennusteollisuus ry:n kautta. Ennen 

kyselyn jakelua tiedusteltiin sähköpostitse alan yhdistysten edustajilta, voisiko linkkiä kyse-

lyyn jakaa heidän jäsenkirjeissään tai nettisivuillaan. Suhtautuminen oli myönteistä ja linkki 

saatekirjeineen lähetettiin lokakuun 28. päivä 2020 jaettavaksi eteenpäin.  Lisäksi linkkiä 

kyselyyn jaettiin esimerkiksi opinnäytetyön tekijän Linked in -profiilin kautta. Tarkkaa tietoa 

siitä, kuinka monelle vastaanottajalle linkki eri kanavia pitkin lopulta jaettiin, ei ole.  

5.1.4 Vastausten kerääminen 

Vastausajan päättyessä marraskuun 20. päivä 2020 kyselyyn oli vastannut 90 vastaajaa. 

Vastauksista muodostettiin perusraportti Webropol -ohjelmistosta Word -tiedostoksi (Liite 

1). Kyselyn vastauksista muodostettiin englanninkielinen Power Point -esitys (Liite 2). Po-

wer Point esityksessä sekä tässä opinnäytetyöraportissa olevat kaaviokuvat on luotu tuo-

malla Wepropol -ohjelmiston perusraportti Excel -ohjelmaan ja luomalla kaaviot Excelissä. 

Karttakuva (kuva 6) kysymyksen 6: Missä maakunnassa toimit? – vastauksista on tehty 

Gimp -kuvankäsittelyohjelmalla Suomen maakuntakartan pohjalle. Maakuntakartta on 

saatu verkkolähteestä (Simple Maps). 

5.2 Kyselyn tulokset 

Kyselyn tulokset on esitetty Webpropol -ohjelmistosta muodostelussa perusraportissa (Liite 

1). Sanallisista vastauksista on raportilta poistettu asiatonta ja loukkaavaa kieltä sisältävät 

vastaukset ja kyselyn lopussa olleiden kysymysten vastaukset, joissa kysyttiin vastaajien 

henkilökohtaisia koulutustarpeita ja henkilötietoja. Korjausrakentamista koskevat kysymyk-

set vastauksineen näkyvät liitteenä olevassa perusraportissa, mutta niiden tuloksia ei käsi-

tellä tässä opinnäytetyössä. Korjausrakentamisen kysymysten vastauksia ja tuloksia käsi-

tellään toisessa tutkimuksessa. 

5.2.1 Vastaajat 

Lähes puolet kyselyn vastaajista toimii suunnittelutoimistossa. Toiseksi suurin osuus vas-

taajista, noin kolmasosa koko vastaajajoukosta, toimii urakoitsijaorganisaatiossa. Jonkin 

verran vastaajia toimii myös tilaajaorganisaatiossa, rakennustuote- tai rakennusaineteolli-

suudessa, kiinteistökehityksessä ja yksi kunnan tai kaupungin rakennusvalvonnassa. (Kuva 

1.)  
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Kuva 1. Vastaukset kysymykseen: Missä organisaatiossa toimit? 

 

Vastaajien viimeaikainen rooli rakennushankkeessa on yleisimmin ollut rakennesuunnittelu. 

Toiseksi yleisin rooli vastaajien keskuudessa on ollut arkkitehtisuunnittelu. Työnjohto ja pro-

jektinjohto ovat myös melko usein olleet vastaajan viimeaikaisin rooli rakennushankkeessa. 

Työmaainsinööreinä ja elementtisuunnittelussa on ollut muutama vastaaja. Lisäksi vastaa-

jat ovat toimineet tietomallikoordinaattoreina, hankinnassa, yleisjohdossa, LVI-suunnitte-

lussa, projektipäällikkönä tai -insinöörinä, kustannuslaskennassa, myynnissä, hankekehi-

tyksessä, rakennuttajina, valvojina sekä lupakäsittelyssä viranomaisen roolissa. (Kuva 2.) 

 

 

Kuva 2. Vastaukset kysymykseen: Mikä on ollut viimeaikaisin roolisi rakennushankkeessa? 

Tilaajaorganisaatio; 6; 7 %

Suunnittelutoimisto; 44; 49 %
Urakoitsijaorganisaatio; 30; 33 %

Kiinteistökehitys; 2; 2 %

Kunnan/kaupungin 
rakennusvalvonta; 1; 1 %

Rakennustuote-
/rakennusaineteollisuus; 3; 3 % Muu, mikä?; 4; 5 %

1. Missä organisaatiossa toimit?

Yleisjohto; 3; 4 % Hankinta; 2; 2 %

Projektinjohto; 9; 10 %

Tietomallikoordinaattori; 2; 2 %

Arkkitehtisuunnittelu; 17; 19 %

Rakennesuunnittelu; 22; 25 %

LVI-suunnittelu; 1; 1 %

Elementtisuunnittelu; 4; 5 %

Työmaainsinööri; 5; 6 %

Työnjohto; 9; 10 %

Muu, mikä?; 14; 16 %

2. Mikä on ollut viimeaikaisin roolisi rakennushankkeessa?
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Vastaajien koulutustausta on yleisimmin alempi korkeakoulututkinto. Toiseksi yleisin koulu-

tustausta kyselyn vastaajilla oli aikaisempi opistotutkinto. Jonkin verran vastaajissa oli myös 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. (Kuva 3.)  

 

 

Kuva 3. Vastaukset kysymykseen: Mikä on koulutustaustasi? 

 

Vastaajista 37 % oli työskennellyt rakennusalalla yli 20 vuotta. Alle 5 vuotta alalla työsken-

nelleitä vastaajista oli 27 %. Seuraavaksi eniten, 23 %, oli alalla 11 - 20 vuotta työskennel-

leitä. Pienin joukko oli alalla 5 - 10 vuotta olleet, joita oli 13 % vastaajista. (Kuva 4.) 

 

 

Kuva 4. Vastaukset kysymykseen: Kuinka pitkä on työkokemuksesi rakennusalalla. 

 

Ylempi korkeakoulututkinto; 7; 8 %

Alempi korkeakoulututkinto; 65; 72 %

Aikaisempi opistotutkinto, esim. 
Teknikko; 14; 16 %

Jokin muu, mikä?; 4; 4 %

3. Mikä on koulutustaustasi?

Alle 5 vuotta
27 %

5-10 vuotta
13 %

11-20 vuotta
23 %

Yli 20 vuotta
37 %

Kuinka pitkä on työkokemuksesi rakennusalalla?
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Vastaajia oli kaikista ikäryhmistä, alle 24 -vuotiaista yli 65 -vuotiaisiin. Eniten vastaajia, 29 

%, oli ikäryhmässä 25 – 34 -vuotiaat. Seuraavaksi suurin joukko, 25 % vastaajista, oli ikä-

ryhmässä 35 – 44 -vuotiaat. (Kuva 5.) 

 

 

Kuva 5. Vastaukset kysymykseen: Mikä on ikäsi? 

 

Maantieteellisesti vastaajat sijoittuivat niin, että pääasiallisesti Uudellamaalla toimivia vas-

taajista oli 41,1 %. Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla toimi pääasiassa 10 % vastaajista 

kummassakin. Muille alueille sijoittuneiden vastaajien prosenttiosuus jäi kullakin alueella 

alle 10 prosentin. Taulukossa 1. on esitetty maakuntakohtaiset vastaajien lukumäärät ja 

prosenttiosuudet kaikista vastaajista. (Taulukko 1.) 

 

Maakunta Vastaajia n= Prosentti-osuus 
Uusimaa 37 41,11 % 
Varsinais-Suomi 9 10 % 
Pirkanmaa 9 10 % 
Pohjois-Pohjanmaa 6 6,67 % 
Kymenlaakso 5 5,56 % 
Etelä-Karjala 4 4,45 % 
Keski-Pohjanmaa 4 4,45 % 
Satakunta 3 3,33 % 
Kanta-Häme 3 3,33 % 
Keski-Suomi 3 3,33 % 
Päijät-Häme 2 2,22 % 
Etelä-Savo 1 1,11 % 
Pohjois-Savo 1 1,11 % 
Pohjois-Karjala 1 1,11 % 
Etelä-Pohjanmaa 1 1,11 % 
Kainuu 1 1,11 % 
Pohjanmaa 0 0 % 
Lappi 0 0 % 
Ahvenanmaa 0 0 % 

Taulukko 1. Vastaukset kysymykseen: Missä maakunnassa pääasiallisesti toimit? 

Alle 24 v.; 3 %

25 - 34 v.; 29 %

35 - 44 v.; 25 %

45 - 54 v.; 15 %

55 - 64 v.; 21 %

Yli 65 v.; 7 %

Mikä on ikäsi?
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Kuvassa 6. (mukailtu Simple Maps) on esitetty vastaajien sijoittuminen Suomen kartalle. 

Mitä tummempi väri kartalla on, sitä enemmän vastaajia. Kartalla näkyvät myös kullakin 

alueella toimivien vastaajien prosenttiosuus kaikista vastaajista. (Kuva 6.) 

 

 

Kuva 6. Vastaajien sijoittuminen Suomen kartalle maakunnittain. Maakunnallinen vastaaja-

määrä prosenttiosuutena kaikista vastaajista. (mukailtu Simple Maps) 

 

5.2.2 Tietomallien käyttö vastaajien hankkeissa 

Vastaajista 13 % ei ollut käyttänyt tietomalleja ollenkaan talonrakennushankkeissaan. Jois-

sakin hankkeissaan tietomalleja oli käyttänyt 58 % vastaajista. Kaikissa hankkeissaan tie-

tomalleja oli käyttänyt vastaajista 29 %. (Kuva 7.) 
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Kuva 7. Vastaukset kysymykseen: Oletko käyttänyt tietomalleja talonrakennushankkeis-

sasi? 

 

Syynä tietomallien käyttöön hankkeissa oli useimmin tilaajan vaatimus, joka valittiin vas-

taukseksi 66 prosentissa vastauksista. Vastaajan oman organisaation vaatimuksesta tieto-

malleja oli käytetty 53 prosentissa vastauksista. (Kuva 8.) Muita syitä tietomallintamisen 

käyttöön oli avoimeen tekstikenttään annettujen vastausten perusteella muun muassa oma 

mieltymys tietomallintamiseen sekä se, että kaikki hankkeet mallinnetaan. Suunnittelun laa-

dun parantaminen ja huoltokirja-aineiston tuottaminen oli mainittu myös syinä tietomallin-

nuksen käyttämiseen. 

 

 

Kuva 8. Vastaukset kysymykseen: Mitkä ovat ne syyt, joiden pohjalta tietomallinnusta on 

päädytty käyttämään hankkeissa, joissa olet ollut mukana? 

Kyllä, kaikissa 
hankkeissa

29 %

Kyllä, joissakin 
hankkeissa

58 %

Ei, en ole käyttänyt 
tietomalleja 
hankkeissani

13 %

Oletko käyttänyt tietomalleja talonrakennushankkeissasi?

1%

8%

66%

53%

21%

0% 20% 40% 60% 80%

Tietyn neliömäärän ylittävät hankkeet on mallinnettu
n=1

Tietyn euromäärän ylittävät hankkeet on mallinnettu n=6

Tilaajan vaatimuksesta n=53

Oman organisaation vaatimuksesta n=42

Joku muu, mikä? n=17

Mitkä ovat ne syyt, joiden pohjalta tietomallinnusta on päädytty käyttämään 
hankkeissa, joissa olet ollut mukana? (Voit valita useita vaihtoehtoja)
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Yleisiä tietomallivaatimuksia on käytetty lähtökohtana vastaajien hankkeissa, mutta ei kai-

kissa. Vastaajista 34 % ei osaa sanoa, onko yleisiä tietomallivaatimuksia käytetty hank-

keissa lähtökohtana. (Kuva 9.) 

 

 

Kuva 9. Vastaukset kysymykseen: Onko yleisiä tietomallivaatimuksia YTV2012 käytetty läh-

tökohtana hankkeissa, joissa olet ollut mukana? 

 

Yleisten tietomallivaatimusten lisäksi käytössä on ollut omia tietomalliohjeita ja -vaatimuk-

sia. Omia ohjeita ja vaatimuksia on ollut eniten, 42 % vastauksista, tilaajalla. Myös muilla 

hankeosapuolilla on ollut omia ohjeita ja vaatimuksia. (Kuva 10.) 

 

 

Kuva 10. Vastaukset kysymykseen: Onko hankkeissasi ollut käytössä omia tietomalliohjeita 

ja -vaatimuksia? 

Kyllä
30 %

Ei
15 %

Joissakin hankkeissa, 
mutta ei kaikissa

21 %

En osaa sanoa
34 %

Onko yleisiä tietomallivaatimuksia YTV2012 käytetty 
lähtökohtana hankkeissa, joissa olet ollut mukana?

42%

21%

32%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Kyllä, tilaajalla on ollut omia ohjeita / vaatimuksia n=38

Kyllä, muulla hankeosapuolella on ollut omia ohjeita /
vaatimuksia n=19

Ei ole ollut n=29

En osaa sanoa n=17

Onko hankkeissasi ollut käytössä omia tietomalliohjeita ja –
vaatimuksia?
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5.2.3 Käsitteiden tuntemus 

Kansainvälisiä tietomallistandardeja ja niihin liittyviä käsitteitä vastaajat tunsivat verraten 

huonosti. IFC (Industry Foundation Classes) oli standardina ja käsitteenä selvästi tutuin. 

Sen tunsi hyvin 32,2 % vastaajista ja jonkin verran 40 % vastaajista. IFC ei ollut ollenkaan 

tuttu 27,8 prosentille vastaajista. Huonoiten tunnettiin EIR (Exchange Information Require-

ments), jota tunsi jonkin verran 4,5 % vastaajista ja ei lainkaan 95,5 % vastaajista. Kuvassa 

11. vastaajien keskuudessa tunnetuin käsite on esitetty ylimpänä ja vähiten tunnettu alim-

pana. (Kuva 11.) 

 

Kuva 11. Vastaukset kysymykseen: Miten hyvin tunnet seuraavia kansainvälisiä tietomal-

listandardeja tai niihin liittyviä käsitteitä? 

 

Edellä esitetyistä standardeista ja käsitteistä vastaajat olivat talonrakennushankkeissaan 

käyttäneet eniten IFC:tä. Vastaajista 41,1 % oli käyttänyt IFC:tä paljon ja 28,9 % oli käyttä-

nyt sitä jonkin verran. Vähiten vastaajien keskuudessa oli COBie, jota oli käyttänyt jonkin 

verran vain 2,3 % vastanneista. Kuvassa 12. käsitteet on järjestetty niin, että vastaajien 

keskuudessa käytetyin käsite IFC on ylimpänä ja vähiten käytetty COBie on alimpana. 

(Kuva 12.) 

32,22%

4,50%

3,33%

0%

0%

1,12%

0%

40%

16,85%

8,89%

8,99%

7,78%

4,50%

4,49%

27,78%

78,65%

87,78%

91,01%

92,22%

94,38%

95,51%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

IFC (Industry Foundation Classes)

BEP (BIM Execution Plan)

BCF (Building Collaboration Format)

MVD (Model View Definition)

COBie (Construction Operations Building Information
Exchange)

CDE (Common Data Environment)

EIR (Exchange Information Requirements)

Miten hyvin tunnet seuraavia kansainvälisiä 
tietomallistandardeja tai niihin liittyviä käsitteitä?

Hyvin Jonkin verran En lainkaan
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Kuva 12. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavia standardeja tai niihin liittyviä määritel-

miä olet käyttänyt talonrakennushankkeessa? 

 

Tietomalleihin liittyvien käsitteiden tuntemusta kysyttiin myös seuraavassa kyselyn koh-

dassa. Käsitteet on esitetty muun muassa kirjassa ”Tietomallintaminen talonrakennustyö-

maalla” (Jäväjä & Lehtoviita 2016, 23-24).  Esitetyistä käsitteistä vastaajien keskuudessa 

tunnetuin oli rakennemalli, jonka tunsi erittäin hyvin 30 %, hyvin 21,1 %, jonkin verran 27,8 

%, vähän 13,3 % ja ei lainkaan 7,8 % vastaajista. Vähiten tunnettu käsite vastaajille oli VDC, 

jonka tunsi erittäin hyvin 3,4 %, hyvin 6,7 %, jonkin verran 9 %, vähän 10,1 % ja ei lainkaan 

70,8 % vastaajista. 

41,11%

1,12%

1,14%

1,15%

1,14%

0%

0%

28,89%

11,24%

7,95%

4,60%

2,27%

3,41%

2,27%

30%

87,64%

90,91%

94,25%

96,59%

96,59%

97,73%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

IFC (Industry Foundation Classes)

BEP (BIM Execution Plan)

BCF (Building Collaboration Format)

MVD (Model View Definition)

CDE (Common Data Environment)

EIR (Exchange Information Requirements)

COBie (Construction Operations Building Information
Exchange)

Mitä seuraavia standardeja tai niihin liittyviä määritelmiä olet 
käyttänyt talonrakennushankkeessa?

Paljon Jonkin verran En lainkaan
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Kuva 13. Vastaukset kysymykseen: Kuinka hyvin tunnet seuraavia käsitteitä? 

 

5.2.4 Ohjelmistojen käyttö ja koulutustarpeet 

Vastaajien BIM-ohjelmistojen käytöstä kysyttiin eri suunnittelualojen ohjelmistoista. Arkki-

tehtimallinnusohjelmistoista kaikkein eniten vastaajien käyttämä tai tuntema oli Graphisoft 

ArchiCAD -ohjelmisto. Sitä käytti paljon ja sujuvasti 13,6 % vastanneista. Paljon, jonkin ver-

ran tai harvoin ohjelmaa oli käyttänyt yhteensä 33 % vastanneista. Ohjelmistoa ei ollut käyt-

tänyt, mutta tiesi 34,1 % vastanneista. Vastaajista 19,3 % ei tuntenut ohjelmistoa lainkaan. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Rakennemalli

Rakennuksen tietomalli

IFC-malli

IFC / ifc-tiedosto

BIM

Yhdistelmämalli

Rakennusosamalli

Tietomalliselostus

Pistepilvi

Referenssimalli

Tietomallinnussuunnitelma

Tilamalli

Natiivimalli

Toteumamalli

Aluesuunnitelmamalli

Tuotantomalli

Tontin malli

Tilaryhmämalli

Open BIM

Inframalli

Inventointimalli

Vaatimusmalli

Ylläpidon tietomallit

Järjestelmämalli

VDC

Kuinka hyvin tunnet seuraavia käsitteitä?

5 = Erittäin hyvin 4 = Hyvin 3 = Jonkin verran 2 = Vähän 1 = Ei lainkaan
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Vähiten tunnettu arkkitehtimallinnusohjelmistoista oli Vectorworks, jota 1,2 % vastaajista oli 

käyttänyt harvoin, 17,4 % ei ollut käyttänyt ohjelmistoa, mutta tiesi sen ja 81,4 % vastaajista 

ei tuntenut ollenkaan. Kuvassa esitetystä kaaviosta on jätetty pois Muu, mikä? -kohdan 

vastaukset. (Kuva 14.) 

 

 

Kuva 14. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Arkkitehtimallinnusohjelmistot. 

 

Jos vastauksia suodatetaan niin, että vain arkkitehtien vastaukset näkyvät, on eniten käy-

tetty ja tunnettu ohjelmisto edelleen Graphisoft ArchiCAD. Liitteessä 1 olevassa raportissa 

ei ole näkyvissä suodatettuja vastauksia, vaan ainoastaan kaikkien vastaajien vastaukset 

kaikkiin kysymyksiin. Kuvassa 15 näkyvä kaavio on saatu suodattamalla kyselyn vastauksia 

niin, että vain arkkitehtisuunnittelun viimeaikaisimmaksi roolikseen rakennushankkeessa 

valinneiden vastaukset näkyvät. Kysymykseen arkkitehtimallinnusohjelmistoista on vastan-

nut 17 henkilöä, joiden viimeaikaisin rooli rakennushankkeissa on ollut arkkitehtisuunnittelu. 

Tähän kyselyyn vastanneista arkkitehtisuunnittelijoista kaikki vähintään tietävät Graphisoft 

ArchiCAD -ohjelmiston. Vähiten käytettyjä ja tunnettuja ohjelmistoja kyselyyn vastanneiden 

arkkitehtisuunnittelijoiden keskuudessa ovat Nemtchec Allplan Architecture ja Vectorworks. 

(Kuva 15.) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Graphisoft ArchiCAD
Autodesk Revit Architecture

Muu, mikä?
CADMATIC Building (ennen CADS)

Vertex BD
Bentley Microstation

Nemetschek Allplan Architecture
Vectorworks

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Arkkitehtimallinnusohjelmistot

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan
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Kuva 15. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Arkkitehtimallinnusohjelmistot. Vain arkkitehtisuunnittelun roolissa toimivien vastaukset, 17 

vastaajaa. 

 

Rakennemallinnusohjelmistoista tunnetuin ja käytetyin kaikkien vastaajien keskuudessa oli 

Tekla Structures, jota vastasi käyttävänsä paljon ja sujuvasti 21,3 % kysymykseen vastan-

neista. Vain 15,7 % kysymykseen vastanneista ei tuntenut Tekla Structuresia ollenkaan. 

Vähiten tunnettu kysymyksessä luetelluista ohjelmistoista oli Nemetschek Allplan Enginee-

ring, jota ei tuntenut ollenkaan 77,3 % kysymykseen vastanneista ja loput 22,7 % vastan-

neista tiesivät ohjelmiston, mutta eivät olleet käyttäneet sitä. (Kuva 16.) 

 

 

Kuva 16. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? Ra-

kennemallinnusohjelmistot. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Graphisoft ArchiCAD
Autodesk Revit Architecture

Vertex BD
CADMATIC Building (ennen CADS)

Bentley Microstation
Vectorworks

Nemetschek Allplan Architecture

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Arkkitehtimallinnusohjelmistot

vastaajina arkkitehtisuunnittelijat

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tekla Structures
Autodesk Revit Structure

Nemetschek Allplan Engineering

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Rakennemallinnusohjelmistot

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan
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Kun kyselyn vastauksia suodatettiin niin, että saatiin eroteltua viimeaikaisimmaksi roolik-

seen rakennushankkeissa rakennesuunnittelun tai elementtisuunnittelun valinneiden vas-

taukset, tunnetuin ja käytetyin ohjelmisto oli edelleen Tekla Structures. Kaikki kysymykseen 

vastanneet rakenne- tai elementtisuunnittelun roolissa toimivat kyselyyn vastaajat vähin-

tään tunsivat Tekla Structures -ohjelmiston. Vähiten tunnettu ohjelmisto oli kyselyyn vas-

tanneiden rakenne- ja elementtisuunnittelijoidenkin keskuudessa Nemetschek Allplan En-

gineering. (Kuva 17.)  

Rakenne- tai elementtisuunnittelun viimeaikaiseksi roolikseen rakennushankkeissa oli il-

moittanut 26 kyselyyn vastannutta. Suodatettuja vastauksia ei näy liitteenä 1 olevassa ky-

selyn perusraportissa.  

 

 

Kuva 17. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? Ra-

kennemallinnusohjelmistot. Vain rakenne- ja elementtisuunnittelun rooleissa toimivien vas-

taukset, 26 vastaajaa. 

 

Tässä kyselyn kohdassa ei ollut valmiina vaihtoehtona CADMATIC Building (ennen CADS), 

tai Vertex BD -ohjelmistoja. Arkkitehtisuunnittelun roolissa toimivien vastaajien joukossa 

CADMATIC Building ei ollut kovin paljon käytetty tai tunnettu ohjelmisto. Sen sijaan ra-

kenne- tai elementtisuunnittelun roolissa toimivien vastaajien joukossa se oli mainittu ra-

kennesuunnitteluohjelmistona vapaassa tekstikentässä tai valittu arkkitehtimallinnusohjel-

mistoista. Kaikista käytetyin ja tunnetuin arkkitehtimallinnusohjelma kyselyyn vastanneiden 

rakenne- ja elementtisuunnittelijoiden keskuudessa oli kuitenkin Graphisoft ArchiCAD. 

(Kuva 18.) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tekla Structures

Autodesk Revit Structure

Nemetschek Allplan Engineering

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Rakennemallinnusohjelmistot

Vastaajina rakenne- ja elementtisuunnittelijat

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan
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Kuva 18. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Arkkitehtimallinnusohjelmistot. Vain rakenne- ja elementtisuunnittelun rooleissa toimivien 

vastaukset, 26 vastaajaa. 

 

Lujuusanalyysiohjelmistoista kysyttäessä vastauksissa eniten käytetyksi ohjelmistoksi 

nousi muu kuin kysymyksessä valmiiksi lueteltu vaihtoehto. Vastaajat nimesivät muiksi oh-

jelmistoiksi muutamia eri ohjelmistoja, mutta useammin kuin kerran tuli mainituksi Dlubal 

RFEM -ohjelmisto, joka oli mainittu avoimen tekstikentän vastauksissa myös rakennesuun-

nitteluohjelmistojen kohdalla. Kysymyksessä nimetyistä vaihtoehdoista eniten käytetty ja 

tunnettu ohjelmisto kaikkien vastaajien keskuudessa oli Autodesk Robot Structural Ana-

lysis. (Kuva 19.) 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Graphisoft ArchiCAD
CADMATIC Building (ennen CADS)

Autodesk Revit Architecture
Vertex BD

Bentley Microstation
Nemetschek Allplan Architecture

Vectorworks

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 
Arkkitehtimallinnusahjelmistot

Vastaajina rakenne- ja elementtisuunnittelijat

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan
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Kuva 19. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? Lu-

juusanalyysiohjelmat. 

 

Kun valitaan vain rakenne- tai elementtisuunnittelun viimeaikaisimmaksi roolikseen raken-

nushankkeissa ilmoittaneiden vastaajien vastaukset, käytetyimpien ja tunnetuimpien ohjel-

mistojen järjestys ei muutu. Tähän kysymykseen vastasi 25 rakenne- tai elementtisuunnit-

telun roolissa toimivaa vastaajaa. (Kuva 20.) 

 

 

Kuva 20. Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? Lujuusanalyysiohjelmat. Vain 

rakenne- ja elementtisuunnittelun rooleissa toimivien vastaukset, 25 vastaajaa. 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Muu, mikä?
Autodesk Robot Structural Analysis

Tekla Structural designer
Betley STAAD.Pro
Nemetschek SCIA

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Lujuusanalyysiohjelmat

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Muu, mikä?
Autodesk Robot Structural Analysis

Tekla Structural designer
Betley STAAD.Pro
Nemetschek SCIA

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Lujuusanalyysiohjelmat

Vastaajina rakenne- ja elementtisuunnittelijat

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan
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LVISA-ohjelmistot eivät olleet kovin paljon käytettyjä tai tunnettuja vastaajien keskuudessa. 

Yleisimmin valittu vastausvaihtoehto kaikkien nimettyjen ohjelmistojen kohdalla oli ”En 

tunne ollenkaan”. (Kuva 21.) 

 

 

Kuva 21. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

LVISA-ohjelmistot. 

 

Kyselyssä kysyttiin myös infra- ja kaupunkimallinnuksen ohjelmistojen käytöstä talonraken-

nushankkeissa. Infra- ja kaupunkimallinnuksen ohjelmistojen käyttö talonrakennuksessa on 

vastaajien keskuudessa vähäistä. Suurin osa vastaajista ei tunne kyseisiä ohjelmistoja ol-

lenkaan. (Kuva 22.) 

 

 

Kuva 22. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? Inf-

ramallinnus- ja kaupunkimallinnusohjelmistot talonrakennushankkeessa 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Magicad
Autodesk Revit MEP

CADMATIC Electrical (ennen CADS)
CADMATIC HVAC (ennen CADS)

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
LVISA-ohjelmistot

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon
Käytän jonkin verran Käytän harvoin
En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Trimble Novapoint
Trimble Business Center

3D-Win
InfraKit

MAPGETS

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Inframallinnus- ja kaupunkimallinnusohjelmistot talonrakennushankkeessa

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon
Käytän jonkin verran Käytän harvoin
En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan
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Muista nimetyistä BIM-ohjelmistoista käytetyin ja tunnetuin oli vastaajien keskuudessa So-

libri Office, jota oli käyttänyt vähintään harvoin yli 60 % vastanneista ja jonka vähintään tiesi 

yli 80 % vastanneista. Vähiten tunnettu nimetyistä ohjelmistoista oli Tridify, jota ei tiennyt 

lainkaan 96,6 % vastanneista. (Kuva 23.) 

 

 

Kuva 23. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Muita ohjelmistoja. 

 

Tietomallien katselu- ja tarkastelutyökaluista eniten käytetty ja tunnettu ohjelmisto vastaa-

jien keskuudessa oli Solibri tuoteperhe, jonka vähintään tiesi 75,3 % vastaajista. Vähiten 

tunnettu ohjelmisto oli Bentley Navigator Connect, jota ei tuntenut ollenkaan 90,8 % vas-

taajista. (Kuva 24.) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Solibri Office
Autodesk Navisworks

Simplebim
Twinmotion

Rhino/ Grasshopper ArchiCAD:n kanssa
Dynamo (Itsessään/Revit Dynamo)

Rhino/ Grasshopper Tekla Structures:n kanssa
Tocoman BIM3

Vico Office
RIB iTWO
BIMSpot

BIM Vision
Tridify

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Muita ohjelmistoja

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan
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Kuva 24. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? Tie-

tomallien katselu- ja tarkastelutyökalut. 

 

Seuraavissa kohdissa kyselyssä kysyttiin, minkä vastaajien työssä tarpeellisen ohjelman 

käytön lisäkoulutuksesta olisi vastaajille eniten hyötyä. Vastaajat valitsivat enintään kolme 

hyödyllisintä ohjelmistoa järjestykseen niin, että 1 oli hyödyllisin. Kysymykseen saattoi jät-

tää vastaamatta, jos vastaaja ei kokenut minkään kyseisien ohjelmistojen lisäkoulutuksen 

olevan hyödyllistä hänelle. 

Arkkitehtimallinnusohjelmistoista Autodesk Revit Architecture ja Graphisoft ArchiCAD oh-

jelmistojen lisäkoulutuksesta olisi eniten hyötyä vastaajille. Autodesk Revit Architecture oh-

jelmiston oli valinnut hyödyllisimmäksi tai toiseksi hyödyllisimmäksi lisäkoulutuksen koh-

teeksi yhteensä 28 vastaajaa. Graphisoft ArchiCAD ohjelmiston lisäkoulutuksesta koki yh-

teensä 29 vastaajaa olevan eniten, toiseksi tai kolmanneksi eniten hyötyä. CADMATIC Buil-

ding ohjelmiston lisäkoulutuksesta olisi eniten, toiseksi tai kolmanneksi eniten hyötyä yh-

teensä 12 vastaajalle. (Kuva 25.) 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Solibri tuoteperhe
Tekla BIMSight

Trimble Connect
Autodesk BIM360

Autodesk Navisworks Freedom
Graphisoft BIMx

Dalux tuoteperhe
BIM Collab ZOOM

Bentley Navigator Connect

Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt?
Tietomallien katselu- ja tarkastelutyökalut

Käytän paljon ja sujuvasti Käytän paljon

Käytän jonkin verran Käytän harvoin

En ole käyttänyt, mutta tiedän ohjelman En tunne ollenkaan
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Kuva 25. Vastaukset kysymykseen: Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulu-

tuksesta sinulle olisi hyötyä? Arkkitehtimallinnusohjelmistot. 44 vastaajaa. 

 

Rakennesuunnitteluohjelmistoista eniten vastauksia 1, eli hyödyllisin, sai Tekla Structures. 

Sen lisäkoulutuksen koki hyödyllisimmäksi 21 vastaajaa, toiseksi hyödyllisimmäksi 4 vas-

taajaa ja kolmanneksi hyödyllisimmäksi 5 vastaajaa. CADMATIC Building ohjelmiston lisä-

koulutuksen vastasi olevan hyödyllisintä, toiseksi hyödyllisintä tai kolmanneksi hyödyllisintä 

yhteensä 20 vastaajaa. Vertex BD ohjelmiston lisäkolutuksen vastasi olevan hyödyllisintä, 

toiseksi hyödyllisintä tai kolmanneksi hyödyllisintä yhteensä 11 vastaajaa. (Kuva 26.) 

 

 

Kuva 26. Vastaukset kysymykseen: Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulu-

tuksesta sinulle olisi hyötyä? Rakennemallinnusohjelmistot. 35 vastaajaa. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Autodesk Revit Architecture n=28

Graphisoft ArchiCAD n=29

CADMATIC Building (ennen CADS) n=12

Vertex BD n=8

Bentley Microstation n=2

Vectorworks n=2

Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta 
sinulle olisi hyötyä?

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että 
hyödyllisin on 1. Jos et koe tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään 

kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään

1=hyödyllisin 2=toiseksi hyödyllisin 3=kolmanneksi hyödyllisin

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tekla Structures n=30
CADMATIC Building (ennen CADS) n=20

Vertex BD n=11
Bentley ProStructures n=2

Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta 
sinulle olisi hyötyä?

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että 
hyödyllisin on 1.Jos et koe tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään 

kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään.

1=hyödyllisin 2=toiseksi hyödyllisin 3=kolmanneksi hyödyllisin
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Lujuusanalyysiohjelmistojen lisäkoulutuksen hyödyllisyyttä kartoittavaan kysymykseen vas-

tasi yhteensä 22 vastaajaa. Kaikkein hyödyllisimmäksi vastaajat valitsivat Autodesk Robot 

Structural Analysis ohjelmiston lisäkoulutuksen, jonka lisäkoulutuksen koki hyödyllisim-

mäksi 13 vastaajaa ja toiseksi hyödyllisimmäksi 7 vastaajaa. Tekla Structural designer oh-

jelmiston lisäkoulutuksen koki hyödyllisimmäksi 8 vastaajaa, toiseksi hyödyllisimmäksi 10 

vastaajaa ja kolmanneksi hyödyllisimmäksi 4 vastaajaa. (Kuva 27.) 

 

 

Kuva 27. Vastaukset kysymykseen: Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulu-

tuksesta sinulle olisi hyötyä? Lujuusanalyysiohjelmat. 22 vastaajaa. 

 

LVISA-ohjelmistojen lisäkoulutuksesta hyödyllisimmäksi vastaajat valitsivat kaikkein useim-

min Autodesk Revit MEP -ohjelmiston lisäkoulutuksen. Toiseksi useimmin hyödyllisimmäksi 

vastattiin Magicad -ohjelmiston lisäkoulutus. (Kuva 28.) 

 

 

Kuva 28. Vastaukset kysymykseen: Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulu-

tuksesta sinulle olisi hyötyä? LVISA-ohjelmistot. 12 vastaajaa. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Autodesk Robot Structural Analysis n=20
Tekla Structural designer n=22

Nemetschek SCIA n=4
Bentley STAAD.Pro n=7

Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta 
sinulle olisi hyötyä?

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että 
hyödyllisin on 1. Jos et koe tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään 

kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään

1=hyödyllisin 2=toiseksi hyödyllisin 3=kolmanneksi hyödyllisin

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Autodesk Revit MEP n=11
Magicad n=8

CADMATIC Electrical n=5
CADMATIC HVAC n=3

Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle olisi hyötyä?
Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et 

koe tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään

1=hyödyllisin 2=toiseksi hyödyllisin 3=kolmanneksi hyödyllisin
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Kaupunki- ja inframallinnusohjelmistoista olisi vastaajille eniten hyötyä 3D Win -ohjelmiston 

lisäkoulutuksesta vastausten perusteella. Myös Trimble Business Center ja Trimble Nova-

point ohjelmistojen lisäkoulutuksesta vastattiin olevan hyötyä. (Kuva 29.) 

 

 

Kuva 29. Vastaukset kysymykseen: Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulu-

tuksesta sinulle olisi hyötyä? Inframallinnus- ja kaupunkimallinnusohjelmistot talonraken-

nushankkeessa. 11 vastaajaa. 

 

Muista ohjelmistoista eniten hyödylliseksi vastaajat valitsivat useimmin Solibri Officen lisä-

koulutuksen. Autodesk Navisworks -ohjelmiston lisäkoulutus koettiin myöskin hyödylliseksi. 

Useiden muidenkin ohjelmistojen lisäkoulutus koettiin hyödylliseksi. (Kuva 30.) 

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

3D-Win n=5

Trimble Business Center n=7

Trimble Novapoint n=4

MAPGETS n=2

InfraKit n=4

Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta 
sinulle olisi hyötyä?

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että 
hyödyllisin on 1. Jos et koe tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään 

kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään

1=hyödyllisin 2=toiseksi hyödyllisin 3=kolmanneksi hyödyllisin
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Kuva 30. Vastaukset kysymykseen: Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulu-

tuksesta sinulle olisi hyötyä? Muita ohjelmistoja. 49 vastaajaa. 

 

Tietomallien katselu- ja tarkastelutyökaluista hyödyllisimmäksi lisäkoulutus valittiin useim-

miten Solibri tuotepereen ohjelmistoissa. Myös Trimble Connect ohjelmiston lisäkoulutus 

valittiin usein hyödyllisimmäksi, samoin Autodesk BIM 360 -ohjelmiston lisäkoulutus. (Kuva 

31.) 

 

 

Kuva 31. Vastaukset kysymykseen: Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulu-

tuksesta sinulle olisi hyötyä? Tietomallien katselu- ja tarkastelutyökalut. 49 vastaajaa. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Solibri Office n=35
Autodesk Navisworks n=18

Twinmotion n=11
Dynamo (Itsessään/Revit Dynamo) n=7

Rhino/ Grasshopper ArchiCAD:n kanssa n=9
Rhino/ Grasshopper Tekla Structures:n kanssa n=8

Tocoman BIM3 n=8
Simplebim n=6
Vico Office n=3

BIMSpot n=2
BIM Vision n=1

Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle olisi hyötyä?
Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et koe 

tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään

1=hyödyllisin 2=toiseksi hyödyllisin 3=kolmanneksi hyödyllisin

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Solibri tuoteperhe n=37

Trimble Connect n=17

Autodesk BIM360 n=21

Graphisoft BIMx n=10

Tekla BIMSight n=20

Autodesk Navisworks Freedom n=10

Dalux tuoteperhe n=5

Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle olisi hyötyä?
Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et koe 

tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään

1=hyödyllisin 2=toiseksi hyödyllisin 3=kolmanneksi hyödyllisin
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5.2.5 Tiedonsiirtotavat 

Kyselyssä kysyttiin, mitä projektipankkeja, pilvipalveluita tai muita tiedonjakamistapoja vas-

taajien hankkeissa oli käytetty. Vastaajat saattoivat valita enemmän kuin yhden vastaus-

vaihtoehdon. Vastausvaihtoehdoista eniten käytetty oli SokoPro, toiseksi käytetyin Builder-

com BEM portaali ja kolmanneksi käytetyin Haahtela (kuva 32.).  

 

 

Kuva 32. Vastaukset kysymykseen: Mitä projektipankkeja, pilvipalveluita tai muita tiedon-
jakotapoja hankkeissasi on käytetty? Vastaajien määrä: 83, valittujen vastausten luku-
määrä 187. 

 

Seuraavassa kohdassa kysyttiin, oliko vastaajien hankkeissa käytetty eri osapuolten väli-

seen tiedonsiirtoon vain IFC-tiedonsiirtoa ja -malleja, vain natiivimalleja, eli mallinnusohjel-

miston omia tiedostomuotoja, vai molempia. Lisäksi kysyttiin, oliko käytössä ollut yhdistel-

mämalliformaatteja. Vastaajien hankkeissa oli ollut käytössä kaikkia vaihtoehtoja. (Kuva 

33.) 
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Kuva 33. Vastaukset kysymykseen: Mitä seuraavia tiedonsiirtotapoja olet käyttänyt hank-

keissasi eri osapuolten välillä? Vastaajien määrä 69, valittujen vastausten lukumäärä 97. 

 

5.2.6 Muiden kuin talonrakennuksen mallien käyttö 

Vastaajilta kysyttiin, ovatko he käyttäneet hyödyksi muita kuin talonrakennuksen malleja 

talonrakennushankkeissaan. Eniten käytetty muun suunnittelualan malli talonrakennus-

hankkeissa oli vastausten perusteella geomalli, jota vastasi talonrakennushankkeissaan 

käyttäneensä 19 vastaajaa. Toiseksi käytetyin oli kaupunkimalli, jota oli käyttänyt talonra-

kennushankkeessa hyödyksi 11 vastaajaa. (Kuva 34.) 
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Kuva 34. Vastaukset kysymykseen: Oletko käyttänyt talonrakennushankkeissa hyödyksi 

muita kuin talonrakennuksen malleja? Vastaajien määrä 32, valittujen vastausten luku-

määrä 52. 

 

5.2.7 Tietomalleihin liittyvä koulutustausta ja koulutustarpeet 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien saamaa tietomalleihin liittyvää koulutusta. Vastaajista 34 

oli saanut ohjelmistotoimittajien tarjoamaa koulutusta ja 33 oli saanut tietomallikoulutusta 

korkeakouluopintojen osana. Yrityksen sisäistä tietomallikoulutusta oli saanut 28 vastaajaa. 

Osa vastaajista oli saanut myös lyhyt- tai pitkäkestoista maksullista koulutusta tietomallin-

nukseen liittyen. (Kuva 35.) 

 

 

Kuva 35. Vastaukset kysymykseen: Millaista koulutusta olet saanut tietomalleihin liittyen? 

Vastaajien määrä 75, valittujen vastausten lukumäärä 123. 
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Sanallisissa vastauksissa oli muuksi koulutukseksi mainittu muun muassa itseopiskelu. Yri-

tyksen sisäinen koulutus oli sanallisten vastausten perusteella ollut ohjelmiston käytön pe-

ruskoulutusta ja yrityksen mallinnusohjeiden koulutusta. Mallipohjaisen määrälaskennan 

koulutus oli myös mainittu. Ohjelmistoista Tekla Structures oli nimetty usein yrityksen sisäi-

sen koulutuksen aiheeksi. 

Kysymykseen siitä, millaista tietomallikoulutusta vastaajat itse tarvitsisivat omiin osaamis-

tarpeisiinsa liittyen, tuli vastauksia melko laajalti. Kysymykseen vastasi 41 vastaajaa. Use-

ampi kuin yksi vastaaja koki tarvitsevansa koulutusta mallien käytöstä työmaalla. Tietomal-

likoordinaattorina toimimiseen liittyen koki koulutusta tarvitsevansa ainakin kolme vastaa-

jista. Mallipohjaisen määrälaskennan koulutusta kaivattiin ainakin yhdessä vastauksessa. 

Tilaajan roolissa koettiin tarvittavan enemmän yleistietämystä tietomalleista. Monet vastaa-

jat vastasivat tarvitsevansa peruskoulutusta, tai koulutusta aivan alkeista lähtien. Osa vas-

taajista ei kokenut tarvitsevansa mitään koulutusta tietomalleihin liittyen. Jonkin verran kai-

vattiin lisäkoulutusta mallien tarkastelusta, katseluohjelmien käytöstä ja yhdistelmämallien 

ohjelmistoista. Useissa vastauksissa kaivattiin jonkin tietyn suunnitteluohjelmiston syventä-

vää koulusta tai eri mallinnusohjelmien tietojen yhteensovittamisen koulutusta. Suunnitel-

mien ristiin tarkastuksen koulutus nostettiin myös esiin. Pistepilviaineiston hyödyntäminen 

nostettiin myös esiin yhdessä vastauksessa. 

Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin, millaista tietomalliosaamista vastaajien mielestä 

tarvittaisiin jatkossa hankkeiden kannalta. Ainakin neljässä vastauksessa peräänkuulutettiin 

tietomallien käytön koulutusta työmaalle ja aliurakoitsijoille. Tietomallit nähtiin tärkeäksi 

saada toteutusvaiheen käyttöön, esimerkiksi risteilytarkastuksiin ja toteutuksen päivittämi-

senä malliin. Mallien ja suunnitelmien yhteensovitukseen tarvitaan useiden vastaajien mie-

lestä erityisesti lisää osaamista. Määrä- ja kustannuslaskenta mallista nousi myös esiin 

osaamistarpeena. Tilaajille toivottiin lisää osaamista ylipäätään ja erityisesti siitä, minkä ta-

soisia malleja hankkeissa vaaditaan missäkin hankevaiheessa. Mallien käyttö kaikissa han-

kevaiheissa ja kaiken kokoisissa hankkeissa nähtiin tärkeänä osassa vastauksista. Myös 

visualisointi nähtiin tärkeänä osassa vastauksista. Pilvipalvelujen hyödyntäminen ja tiedon 

jatkojalostus nostettiin myös esiin. Ylipäätään useissa vastauksissa nähtiin, että mallinta-

mista ja mallien katselun ja käytön osaamista tarvitaan nykyistä enemmän, vaikka yksittäi-

sessä vastauksessa epäiltiinkin, ettei tietomalleilla saada toteutuskelpoista kohdetta ai-

kaan. 
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5.2.8 Tietomallinnuksen tulevaisuus Suomessa 

Kysymykseen, millaisena vastaajat näkevät tietomallien tulevaisuuden Suomessa, tuli pal-

jon erilaisia vastauksia. Useissa vastauksissa tietomallinnuksen tulevaisuus nähtiin yksin-

omaan hyvänä ja tärkeänä. Tietomallinnuksen arveltiin yleistyvän ja kasvavan ajan myötä, 

myös pienempiin hankkeisiin ja korjausrakentamiseen. Malleja toivottiin otettavan jatkossa 

enemmän käyttöön ja avuksi myös toteutus- ja ylläpitovaiheessa. Tietomallinnukseen toi-

vottiin panostettavan korkeakouluissa. Osa vastaajista oli kuitenkin epäileväisiä tietomallien 

käytön yleistymisen suhteen, varsinkaan pienemmissä tai korjausrakentamisen hank-

keissa. Jotkut vastaajat olisivat sitä mieltä, että mallinnus on vielä hitaampaa ja hankalam-

paa kuin 2D-suunnittelu. Suunnitelmien yhteensovitus nähtiin tärkeänä kehityskohteena. 

Yhden vastaajan mielestä Suomi on jäänyt kehityksessä jälkeen, tilaajat ja viranomaiset 

eivät näe mallinnuksen potentiaalia, toisen vastaajan mielestä taas suunnittelijoiden tai-

doissa olisi parannettavaa. 

5.2.9 Tietomallit korjausrakentamisessa 

Kyselyyn vastanneista 53 % vastasi toimivansa korjausrakentamisen hankkeissa. 30 pro-

senttia vastanneista ei ollut käyttänyt tietomalleja lainkaan korjausrakentamisen hankkeis-

saan. 28 prosenttia vastanneista oli käyttänyt tietomalleja lähes aina ja 42 % joskus kor-

jausrakentamisen hankkeissaan. Tietomallien käyttöä korjausrakentamisessa käsitellään 

enemmän toisessa tutkimuksessa, jossa analysoidaan vastaukset kyselyn tämän osion ky-

symyksiin. Tämän vuoksi näiden kysymysten vastausten analysointi on rajattu pois tämän 

opinnäytetyön raportilta. 

5.2.10 Kysymykset, joiden vastaukset on piilotettu raportilta 

Kyselyn lopussa kysyttiin vastaajien kiinnostusta osallistua koulutuksen kehittämiseen, kou-

lutukseen ja haastattelututkimukseen. Kiinnostusta koulutukseen osallistumiseen tai kehit-

tämiseen ja kouluttamiseen kysyttiin inventointimallinnuksesta, parametrisesta mallinnuk-

sesta sekä kansainvälisistä tietomallistandardeista. Koulutuksiin oli jonkin verran kiinnostu-

neita, koulutuksen kehitykseen ja kouluttamiseen muutamia. Haastattelututkimukseen osal-

listumiseen tuli jonkin verran kiinnostuneita. Näiden kysymysten vastaukset on piilotettu liit-

teenä olevalta raportilta, sillä ne sisältävät henkilötietoja.  

5.3 Kyselytutkimuksen analyysi 

Kyselyyn vastattiin yhteensä 90 kertaa. Kaikki vastaajat eivät vastanneet jokaiseen kysy-

mykseen. Vastausmäärää voidaan pitää kohtalaisena, mutta ei kuitenkaan kovin kattavana. 
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Tulokset antavat kuvaa talonrakennusalan tietomallien käytön nykytilanteesta, mutta kuvaa 

ei voida pitää täysin kattavana. 

Vastaajista suurin osa työskenteli joko suunnittelu- tai urakoitsijaorganisaatiossa. Suunnit-

teluorganisaatiossa työskenteli lähes puolet vastaajista. Viimeaikaisin rooli oli vastaajista 

neljäsosalla ollut joko rakennesuunnittelussa ja lähes viidesosalla arkkitehtisuunnittelussa. 

Vastaajia oli kaikista ikäryhmistä. Koulutustaustana yleisin oli alempi korkeakoulututkinto. 

Eniten vastaajia oli suurista kasvukeskuksista, mihin syynä on ehkä se, että siellä alan työ-

paikkoja on eniten. 

Osa vastaajista ei ollut käyttänyt lainkaan tietomalleja hankkeissaan. Suurin osa oli käyttä-

nyt tietomalleja joissakin hankkeissaan ja lähes kolmannes vastaajista oli käyttänyt tieto-

malleja kaikissa hankkeissaan. Syynä tietomallien käyttämiseen hankkeissa oli yleisimmin 

tilaajan vaatimus, toiseksi yleisimmin oman organisaation vaatimus. Vapaissa vastauksissa 

näkyi se, että suunnittelijat halusivat käyttää tietomalleja tai tietomallintamisesta oli tullut 

vallitseva tapa tehdä suunnittelua. Osassa hankkeista suunnitelmat siis tuotetaan mallista 

riippumatta siitä, onko tilaaja vaatinut mallien käyttöä. 

Yli kolmannes vastaajista ei osannut sanoa, olivatko yleiset tietomallivaatimukset olleet 

pohjana hankkeissa, joissa he olivat olleet mukana. Tämä kertonee siitä, että yleisiä tieto-

mallivaatimuksia ei tunneta kovin hyvin. Kuitenkin kolmannes vastaajista tunnisti, että 

YTV2012 on ollut hankkeissa pohjana ja kuudesosa tiesi vastata, että ei ole ollut. Reilu 

viidennes vastasi, että osassa hankkeissa kyllä, mutta ei kaikissa. Tämä voi tarkoittaa myös 

sitä, että kaikkia hankkeita ei ole mallinnettu, jolloin yleisiä tietomallivaatimuksia on tietysti 

käytetty vain niissä hankkeissa, joissa malleja on käytetty. 

Hankkeissa, joissa vastaajat ovat olleet mukana, on ollut käytössä myös muita vaatimuksia 

ja ohjeita tietomalleihin liittyen. Yleisimmin muita vaatimuksia tai ohjeita on ollut tilaajalla, 

mutta myös muilla hankeosapuolilla. Tämä kertonee siitä, että YTV2012 ei aseta tarpeeksi 

tarkkoja vaatimuksia, jotta ilman omia vaatimuksia ja ohjeita hankkeita voitaisi viedä eteen-

päin tietomallipohjaisesti. 

Tietomalleihin liittyviä kansainvälisiä standardeja ja niihin liittyviä käsitteitä vastaajat tunsi-

vat melko huonosti. Ainoastaan IFC (Industry Foundation Classes) oli yli kolmannekselle 

vastaajista hyvin tuttu ja vain alle kolmannes ei tuntenut sitä lainkaan. IFC oli myös vastaa-

jien talonrakennushankkeissa kansainvälisistä standardeista ja niihin liittyvistä käsitteistä 

käytetyin. Sitä vastasi käyttäneensä paljon yli 40 % vastaajista ja jonkin verran hieman alle 

kolmannes. Vaikka käsite CDE (Common Data Environment) ei ollut monille vastaajille 

tuttu, eivätkä monet vastanneet käyttäneensä sitä hankkeissaan, vastaa sen määritelmä, 
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tietoalusta, aika pitkälti projektipankkia, joka kyselynkin vastausten perusteella on käytössä 

suuressa osassa vastaajienkin hankkeista. 

Tietomalleihin liittyviä käsitteitä tunnettiin keskimäärin melko huonosti. Hieman keskimää-

räistä paremmin vastaajien keskuudessa tunnettiin käsitteet BIM, IFC-tiedosto ja -malli, ra-

kennemalli, rakennuksen tietomalli ja yhdistelmämalli. Kaikkein vieraimpia käsitteitä vas-

taajille keskimäärin olivat vaatimusmalli, VDC ja ylläpidon tietomallit. 

Käytetyimpiä ja vastaajille tutuimpia arkkitehtimallinnusohjelmistoja olivat Graphisoft Archi-

CAD ja Autodesk Revit Architecture. Rakennemallinnusohjelmistoista Tekla Structures oli 

vastaajille tutuin ja käytetyin ja seuraavaksi tutuin oli Autodesk Revit Structure. Mallipohjai-

sia lujuusanalyysiohjelmistoja vastaajat olivat käyttäneet melko vähän, mutta tiesivät ohjel-

mistojen olemassaolosta melko hyvin. LVISA-ohjelmistoista vastaajat eivät olleet käyttä-

neet juuri mitään. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että vastaajissa ei juurikaan ollut näiden 

alojen suunnittelijoita. 

Inframallinnus- ja kaupunkimallinnusohjelmistot talonrakennushankkeessa olivat hyvin vä-

hän käytettyjä ja melko huonosti tunnettuja vastaajien keskuudessa. Muista ohjelmistoista 

Solibri Office oli melko hyvin tunnettu ja vastaajat myös käyttivät ohjelmistoa jonkin verran 

tai enemmänkin.  

Tietomallien katselu- ja tarkasteluohjelmista kaikkein käytetyin ja tunnetuin vastaajien kes-

kuudessa oli Solibri tuoteperhe. Myös muita katselu- ja tarkasteluohjelmia käytettiin. Melko 

monen vastaajan käytössä oli vastausten perusteella vielä Tekla BIMSight, vaikka sen yllä-

pito on nykyään lopetettu. Trimble Connect vastattiin kuitenkin myös useammin paljon ja 

sujuvasti käytetyksi kuin Tekla BIMSight, joka taas oli valittu useammin harvoin käytetyksi. 

Lisäkoulutuksesta koettiin vastaajien keskuudessa olevan arkkitehtimallinnusohjelmistoista 

eniten hyötyä Autodesk Revit Architecture ja Graphisoft Archicad ohelmistoissa. Rakenne-

mallinnusohjelmistoista selkeästi eniten vastaajille olisi omasta mielestään hyötyä Tekla 

Structures -ohjelmiston lisäkoulutuksesta. Toiseksi hyödyllisimmäksi rakennemallinnusoh-

jelmistojen kohdalla vastauksissa nousi CADMatic Buildingin lisäkoulutus. Lujuusanalyy-

siohjelmista lisäkoulutus koettiin eniten hyödylliseksi Autodesk Robot Structural Analyses -

ohjelmistosta. Toiseksi hyödyllisimmäksi nousi Tekla Structural designer -ohjelmiston lisä-

koulutus. 

LVISA-ohjelmistojen lisäkoulutuksen hyödyllisyyttä selvittävään kysymykseen vastattiin 

aika vähän, varmaankin siksi, että näiden alojen suunnittelijoita ei vastaajissa juurikaan ol-

lut. Kaikkein hyödyllisimmäksi vastauksissa kuitenkin nousi AutoCAD Revit MEP -ohjelmis-

ton lisäkoulutus. Kovin pitkälle meneviä päätelmiä LVISA-ohjelmistojen 
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lisäkoulutustarpeista ei tämän kyselyn perusteella kuitenkaan voi tehdä. Kaupunkimallin-

nus- ja inframallinnusohjelmistot talonrakennushankkeissa olivat myöskin aika harvoin vas-

tattuja lisäkoulutustarvetta kartoittavassa kyselyn kohdassa, joten tuloksia ei voi yleistää 

koskemaan koko talonrakennusalan lisäkoulutustarpeita tämäntyyppisissä ohjelmistoissa. 

Muista ohjelmistoista eniten hyödylliseksi nousee vastauksissa Solibri Officen lisäkoulutus. 

Tietomallien katselu- ja tarkastelutyökaluista hyödyllisimmäksi lisäkoulutus koettiin vastaa-

jien keskuudessa Solibri tuoteperheen ohjelmistoissa. Seuraavaksi hyödyllisimmäksi lisä-

koulutus koettiin Trimble Connect ja Autodesk BIM 360 -ohjelmistoissa. 

Projektipankeista, pilvipalveluista ja muista tiedonjakotavoista selkeästi eniten käytetty vas-

taajien keskuudessa oli SokoPro. Seuraavaksi käytetyimmiksi nousivat Buildercom BEM -

portaali ja Haahtela. Trimle Connect ja Autodesk BIM360 olivat jonkin verran käytettyjä ja 

muut vaihtoehdot vielä vähemmän.  

Vastaajien hankkeissa oli ollut lähes yhtä usein käytössä vain IFC-malleja, tai -tiedonsiirtoa 

kuin sekä IFC- että natiivimalleja. Yhdistelmämalliformaatit olivat myös melko usein käytet-

tyjä ja jonkin verran käytettiin tiedonsiirtotapana ainoastaan natiivimalleja, eli mallinnusoh-

jelmistojen alkuperäisiä tiedostomuotoja. IFC-tiedonsiirto ja yhdistelmämallien käyttö ovat 

avoimen tietomallinnuksen toimintatapoja ja niiden käyttö oli vastaajien hankkeissa yleistä, 

selvästi vähemmistössä olivat vastaajien keskuudessa hankkeet, joissa käytettiin vain na-

tiivimalleja. 

Muista kuin talonrakennusalan malleista eniten käytetty vastaajien talonrakennushank-

keissa oli geomalli. Myös kaupunkimallia, infra-alan suunnittelumallia, virtuaalimallia ja ko-

neohjausmallia oli käytetty hyödyksi. 

Vastaajat olivat saaneet tietomalleihin liittyvää koulutusta enimmäkseen ohjelmistotoimitta-

jien järjestämänä tai korkeakoulutuksen osana. Myös työnantaja oli järjestänyt useille vas-

taajille koulutusta tietomalleihin liittyen. Pienempi osa vastaajista oli saanut erillistä maksul-

lista koulutusta tietomalleista. 

Vastaajien omat ja hankkeiden kannalta mietityt koulutustarpeet olivat moninaisia. Työ-

maalla toimivat kokivat tarvitsevansa mallien käytön koulutusta. Myös hankkeiden kannalta 

arveltiin olevan hyödyksi kouluttaa työmaalla toimivia hyödyntämään malleja entistä enem-

män. Mallien hyödyntäminen nykyistä kokonaisvaltaisemmin nousi koulutustarpeena esiin 

niin yksilöiden kuin hankkeidenkin kannalta. Suunnitelmien yhteensovituksesta ja yhdistel-

mämalleista nähtiin olevan tarvetta osaamisen lisäämiselle. 
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Tietomallinnuksen tulevaisuus Suomessa nähtiin vastaajien keskuudessa useimmiten po-

sitiivisena. Vastauksissa tuli esiin se, että tietomallipohjaiseen suunnitteluun ja koko hank-

keen toteutukseen ollaan useiden vastaajien käsityksen mukaan menossa entistä enem-

män. Toisaalta osasta vastauksia näki, että tietomallinnus ei ole vielä tätä päivää kaikkialla 

Suomessa, tai kaikenlaisissa hankkeissa. Osa vastaajista ei nähnyt, että tietomallinnus tu-

lisi kovin pian lisääntymäänkään. 
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6 Haastattelututkimus talonrakennusalan toimijoille 

6.1 Haastattelun toteuttaminen 

Tietomallien käytön kehittämis- ja osaamistarpeita haluttiin selvittää kyselytutkimuksen li-

säksi tarkemmin myös haastattelututkimuksen avulla. Tavoitteena oli selvittää vastaajien 

näkemystä kehittämis- ja osaamistarpeista talonrakennuksen hankkeiden kannalta. Haas-

tateltavat päätettiin valita kyselyyn vastanneiden joukosta. Haastattelut toteutettiin etäyh-

teyksillä Microsoft Teams ja Zoom -videoneuvotteluina. Haastattelutilanteessa oli mukana 

haastateltava, opinnäytetyön tekijä, opinnäytetyön ohjaajana sekä työn tilaajan edustajana 

toimiva lehtori Timo Lehtoviita sekä projekti-insinööri Jarno Rautiainen. Jokaiseen haastat-

teluun varattiin aikaa korkeintaan puoli tuntia. Päätettiin toimia haastattelutilanteessa niin, 

että Lehtoviita esittää kysymykset, opinnäytetyön tekijä kirjaa vastaukset ylös ja Rautiainen 

tallentaa videoneuvottelut, jotta muistiinpanojen paikkansapitävyyden voi puhtaaksikirjoi-

tusvaiheessa vielä tarkistaa tallenteelta tarvittaessa. Tallentamiseen pyydettiin aina ensin 

haastateltavan lupa. Haastattelun kysymykset ja tiivistetyt vastaukset ovat tämän opinnäy-

tetyön liitteenä (liite 3). Vastaajien tai yritysten nimiä ei mainita. Liitteenä olevat tiivistetyt 

vastaukset lähetettiin haastateltaville sähköpostitse tarkistusta varten ennen niiden julkai-

sua. Vastauksia ei voinut enää varsinaisesti muuttaa, mutta jos tiivistäessä olennaisin aja-

tus oli kadonnut, sitä voitiin vielä tarvittaessa tarkentaa. Näin tehtiin yhdelle vastaukselle. 

6.1.1 Haastattelukysymysten laatiminen 

Haastattelukysymykset laati opinnäytetyöntekijä opinnäytetyön tilaajan toiveiden pohjalta.  

Haastattelussa pyrittiin pitämään kysymysten määrä mahdollisimman vähäisenä, jotta 

haastattelut saataisi tehtyä rajatussa ajassa ja kuitenkin saamaan mahdollisimman laajat 

vastaukset kysymyksiin. Kysymyksiä muokattiin hieman vielä tilaajan kommenttien jälkeen. 

6.1.2 Haastattelun vastaajien valinta 

Haastattelun vastaajat valittiin kyselytutkimuksen vastaajien joukosta. Kyselyssä kysyttiin 

vastaajien halukkuutta osallistua haastattelututkimukseen. Tähän kysymykseen vastasi 

myöntävästi 8 vastaajaa. Kaikille myöntävästi vastanneille lähetettiin sähköpostitse pyyntö 

osallistua haastattelututkimukseen ja tarjottiin muutamaa eri haastatteluaikaa. Sähköpostiin 

vastasi määräaikaan mennessä 4 vastaajaa. Kaikille neljälle vastaajalle saatiin järjestettyä 

haastattelu videoneuvotteluna. 



39 

 

6.1.3 Vastausten analysointi 

Vastaukset kirjattiin ylös haastattelujen aikana ja haastattelujen videoneuvottelut myös tal-

lennettiin. Vastaukset tiivistettiin taulukkomuotoon ja vastaajien nimet korvattiin kirjaintun-

nuksilla A, B, C ja D. Vastausten kirjaamisessa taulukkoon käytettiin haastatteluista tehtyjä 

muistiinpanoja ja asiat tarkistettiin vielä haastattelutallenteilta. Vastaukset on ryhmitelty 

seuraavassa haastattelun tulosten tarkastelussa teemoittain. 

6.2 Haastattelun tulokset 

6.2.1 Vastaajat 

Haastatelluista kaksi ensimmäistä, A ja B, olivat koulutukseltaan rakennusinsinöörejä ja 

kaksi jälkimmäistä, C ja D, rakennusarkkitehteja. Kaksi ensimmäistä haastateltavaa työs-

kentelivät rakennusliikkeiden organisaatioissa mm. suunnittelunohjauksen tehtävissä. 

Haastateltava B toimi myös KVR-hankkeiden laskenta- ja tarjousvaiheen rakennesuunnit-

telussa ja hankkeiden BIM-asiantuntijana. Haastateltava C toimi projektipäällikkönä raken-

nustuoteteollisuudessa ja D arkkitehtisuunnittelussa pienessä arkkitehtitoimistossa sekä 

omassa yrityksessään, joka tekee korjausrakentamishankkeiden arkkitehtisuunnittelua. 

6.2.2 Tietomallien käyttö hankkeissa 

Haastateltavien hankkeissa oli käytetty tietomalleja vaihtelevasti. Haastateltava A:n hank-

keissa malleja oli käytetty visualisointiin ja suunnitelmien yhteensovitukseen sekä määrä-

laskentaan. Käytössä ovat olleet IFC-mallit ja Solibri-yhdistelmämallit. Haastateltava B:n 

hankkeissa malleja käytetään määrä- ja kustannuslaskentaan sekä suunnittelunohjauk-

seen. Suunnittelun ohjauksessa on käytössä Solibri-yhdistelmämalli. Eri suunnittelualojen 

IFC-malleista tieto siirretään tietokantaan, josta saadaan tarvittavat raportoinnit.  

Haastateltava C:llä ei ole itsellään lainkaan käyttökokemusta tietomalleista. Malleja ei voida 

hyödyntää mitenkään haastateltavan työssä ikkuna- ja ovituoteteollisuudessa. Mallinne-

tuista kohteista tieto tulee tuoteteollisuudelle vain taulukoina, enää ei tule ikkuna- ja ovikaa-

vioita, kuten ennen. Yrityksen tuotteista on olemassa ainakin Revit- ja ArchiCAD -objektit 

suunnittelijoille. Haastateltava C ei osaa sanoa, onko OpenBIM-objekteja tarjolla. Haasta-

teltava D:n mukaan IFC-tiedonsiirtomahdollisuus on erittäin hyödyllinen arkkitehtisuunnitte-

lussa, kun voi tarkastella talotekniikan malleja kolmiulotteisesti ja sovittaa suunnitelmia yh-

teen. 
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Kolmanneksi kysyttiin mitkä toimenpiteet ovat haastateltavien mielestä oleellisimpia tieto-

mallipohjaisessa hankkeessa onnistumisen kannalta. Haastateltava A:n mukaan oleellista 

on, että kaikki tekevät sovittujen pelisääntöjen mukaan, jotta tietomalleista saadaan kaikki 

hyöty irti. Isoissa kokonaisuuksissa on ulkopuolinen tietomallikoordinaattori, jonka ammat-

titaito ja jämäkkä ote, sekä säännölliset palaverit mallien yhdistämisestä ovat tärkeitä.  

Haastateltava B:lle KVR on mieleinen hankemuoto, koska silloin voidaan vaikuttaa suunnit-

telijavalintaan ja valita sellaiset suunnittelijat, jotka jo tietävät, mitä malleilta hankkeessa 

halutaan. Muissa hankemuodoissa ei pystytä juurikaan vaikuttamaan suunnittelijavalintaan. 

Uusien suunnittelijoiden kanssa täytyy tietomalliasioita käydä enemmän läpi ja tietomallin-

nuksessa voi olla puutteita.  

Haastateltava C ei osaa sanoa, mitkä toimenpiteet ovat oleellisimpia tietomallipohjaisessa 

hankkeessa onnistumisen kannalta. Haastateltava D:n mielestä oleellisinta on suunnittelu-

alojen välinen kommunikaatio ja siihen sovitut toimintamallit. 

6.2.3 Hankkeiden organisointi tietomallien osalta 

Haastateltavilta kysyttiin, miten hankkeiden johtaminen ja organisointi on järjestetty tieto-

mallien osalta ja miten se heidän mielestään pitäisi järjestää. Haastateltava A vastasi, että 

ulkopuolisen tilaajan kohteissa on tietomallikoordinaattori. Omarahoitteisissa kohteissa tie-

tomallintamisen koordinointi on projektipäällikön vastuulla. Isoissa kohteissa voisi hänen 

mielestään ehkä olla ulkopuolinen tietomallikoordinaattori. Suunnitteluosapuolet laittavat 

sovituin väliajoin uusimmat mallinsa ja projektipäällikkö kokoaa ne yhteen. YTV on haasta-

teltava A:n hankkeissa käytössä tietomallintamisen perustana. Hänen mielestään lisäkou-

lutusta tarvittaisi, jotta tietomallintamisen hyödyntäminen ei jäisi puolitiehen. Sekä urakoit-

sijaorganisaation että tilaajien tulisi ymmärtää tietomallinnusta paremmin.  

Haastateltava B:n mukaan vaatimukset ovat selvät KVR-hankkeessa, jossa on tutut suun-

nittelijat. Uusien suunnittelukumppaneiden kanssa on enemmän tekemistä suunnittelun oh-

jauksessa mallien suhteen. Ulkopuolisia tietomallikoordinaattoreita käytetään myös esimer-

kiksi mallien yhteensovituksessa. Haastateltava B:n mukaan ei ole vain yhtä tiettyä tapaa, 

jolla hankkeissa tietomallien suhteen mennään, vaan variaatioita tulee useista syistä. Haas-

tateltava C ymmärtää, mikä merkitys mallintamisella on hankkeissa rakennuttajan ja suun-

nittelijoiden kannalta, mutta ei näe siitä olevan muille juurikaan hyötyä.  

Haastateltava D:n hankkeissa mallien yhteensovittaminen on ollut arkkitehtivetoista. Arkki-

tehti on tehnyt törmäystarkastelut ja ylläpidon. Arkkitehtimalli on toimitettu muille suunnitte-

lijoille IFC-muodossa ja muut ovat toimittaneet omat mallinsa. Tiedonsiirto on tapahtunut 
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projektipankin kautta. Arkkitehti on kommentoinut, jos muiden malleihin tarvitaan muutoksia 

ja muut ovat kommentoineet, jos arkkitehtimalliin tarvitaan muutoksia. Haastateltava D:n 

mielestä olisi paras, jos kaikki suunnittelualat voisivat työstää samaa mallia. Tämä ei kui-

tenkaan ole mahdollista, kun eri suunnittelualoilla käytetään eri ohjelmistoja, joten tiedon-

siirto täytyy tehdä IFC-mallien avulla. Haastateltava D toivoisi, että jatkossa eri suunnitte-

luohjelmistojen välillä oisi käytössä parempia tiimityökaluja. 

6.2.4 Miten malleja tulisi käyttää? 

Seuraavaksi kysyttiin, miten tietomalleja tulisi haastateltavien mielestä käyttää nyt ja mitä 

pitäisi kehittää jatkossa. Haastateltava A:n mukaan malleja käytetään nyt visualisoinnissa, 

määrälaskennassa ja suunnitelmien yhteensovituksessa. Jatkossa voisi käyttää entistä 

enemmän esimerkiksi tonttikilpailuissa visualisoinnissa 3D-videoiden kautta. Haastateltava 

A näkee, että mallista voisi olla hyötyä myös huollon ja kunnossapidon kannalta.  

Haastateltava B vastasi, että tietomallintamisen ongelmana on se, että vakioidut tietokentät 

puuttuvat. Standardit ovat hänen mielestään liian väljät, variaatio liian suurta. EU-tasoisen 

standardisoinnin hän ei usko kuitenkaan olevan hyvä ratkaisuvaihtoehto. Rakenne- ja ark-

kitehtipuolella tarvittaisi B:n mukaan samantapaista IFC-mallin tiedon vakiointia kuin TATE-

puolella on tehty. Tiedon vakiointi on hänen mielestään ratkaisevaa, ajatellen mallien käyt-

töä ylläpitovaiheessa, koneohjausmalleja sekä muuta lisäarvoa malleista.  

Haastateltava C toivoisi, että tietomalleista olisi enemmän hyötyä myös tuoteteollisuudessa. 

Olisi hyvä, että tieto siirtyisi sähköisesti suunnitelmista tuotetoimittajalle. Nyt tuotetoimittaja 

joutuu syöttämään tiedot paperilta.  

Haastateltava D:n hankkeissa on ollut käytössä elementtikatselmukset mallien avulla ennen 

varsinaista fyysisten elementtien katselmusta. Hän tietää, että esimerkiksi isoissa sairaala-

hankkeissa on käytössä katselmuksia virtuaalilasien avulla. Mallit ovat hyviä visualisoin-

nissa ja markkinoinnissa. Jatkossa D:n mielestä mallit voisivat olla esimerkiksi enemmän 

käytössä työmailla AR-objektien kanssa. 

6.2.5 Osaamistarpeet 

Haastateltavilta kysyttiin myös, mitä osaamistarpeita he näkevät talonrakennusalalla olevan 

tietomallien käyttöön liittyen. Haastateltava A:n mukaan pitäisi saada myös kokeneita osaa-

jia käyttämään enemmän tietomalleja. Nuorilla ne ovat enemmän jo käytössä työmailla hä-

nen mukaansa. Mallipohjaista työmaan aikataulutusta voisi hänen mielestään kehittää.  
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Haastateltava B:n mielestä perusohjelmistojen osaaminen koulusta valmistuessa olisi tär-

keää. Myös perussuunnitteluosaaminen olisi tärkeää, että koulusta valmistuva tietäisi, mitä 

suunnitelmia mikäkin suunnitteluala tuottaa.  

Haastateltava C:n mukaan pitäisi löytyä taho, joka alkaisi kehittää mallien hyödyntämistä 

tuoteteollisuudessa. Hänen mukaansa alalla ei ole yhteistä tahtoa kehittää. Itse tuotteita 

kyllä suunnitellaan 3D-ohjelmistoilla, mutta C ei osaa sanoa, mitä ohjelmistoja siinä käyte-

tään.  

Haastateltava D:n mielestä tietämys rakentamisesta ja tietomalliohjelmistojen osaaminen 

on tärkeää. Koodaaminen ja parametriset työkalut olisi hyvä hallita. Parametrisia työkaluja 

voisi hyödyntää esimerkiksi mahdollisimman tehokkaiden ja hyvien pohjaratkaisujen löytä-

miseksi, sillä ohjelmisto pystyy luomaan paljon enemmän vaihtoehtoja kuin ihminen sa-

massa ajassa. 

6.2.6 Muut kommentit 

Muita kommentteja kysyttäessä haastateltava A kommentoi, että aiemmin tehdyssä kyse-

lytutkimuksessa oli käsitteitä, joista osa oli hänelle tuntemattomia. Haastateltava B halusi 

korostaa yritysyhteistyön tärkeyttä koulutuksessa. Haastateltava C toivoi koulutusta siitä, 

miten malleja voisi hyödyntää ikkuna- ja ovituoteteollisuudessa. Hän arveli, että asiasta 

voisi olla yhteydessä alan yhteistyöjärjestöön. Haastateltava D:llä ei ollut muita komment-

teja.  

Lopuksi kysyttiin vielä, haluaako haastateltava lisää tietoa BIM-ICE -hankkeesta ja siitä, 

miten yritys voisi olla siinä mukana. Haastateltavista A, B ja D halusivat lisätietoa. Haasta-

teltava C:lle lisätieto BIM-ICE -hankkeesta ei ollut tarpeen. 

6.3 Haastattelututkimuksen analyysi 

Haastateltavia oli neljä, mikä ei ole kovin suuri määrä. Vastauksista ei voi vetää kovin pit-

källe meneviä johtopäätöksiä talonrakennusalan tietomallinnuksen nykytilanteesta tai osaa-

mistarpeista. Jonkinlaista osakuvaa kehittämis- ja osaamistarpeista haastattelu kuitenkin 

antaa ja yksityiskohtaista tietoa haastateltavien näkemyksistä niihin liittyen. 

Vastaajista kaksi ensimmäistä oli rakennusliikkeiden edustajia, kolmas tuoteteollisuuden 

edustaja ja neljäs on arkkitehtitoimistossa töissä. Kokemusta tietomallinnuksesta ja mallien 

käytöstä rakennushankkeissa oli kolmella vastaajista osalla enemmän ja osalla vähemmän, 

yhdellä vastaajista tietomallikokemusta ei ollut lainkaan. 
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Oleellista tietomallipohjaisen hankkeen onnistumisen kannalta oli haastateltavien mukaan 

yhteisesti sovitut toimintamallit ja niiden noudattaminen sekä kommunikaatio. Hankkeiden 

organisointi tietomallien osalta oli hoidettu haastateltavien hankkeissa joko ulkopuolisen tie-

tomallikoordinaattorin, projektipäällikön tai arkkitehdin, eli todennäköisesti pääsuunnitteli-

jan, johdolla. 

Vastaajista suurin osa näki tietomallien käytöstä olevan paljon hyötyä ja kaikki näkivät ke-

hittämiskohteita niiden hyödyntämisessä. Osa vastaajista osasi katsoa tilannetta laajem-

min, osa taas näki asiat suppeammin. Malleja toivottiin jatkossa hyödynnettävän nykyistä 

monipuolisemmin monella eri tavalla. Tiedon standardointia tarvittaisi jatkojalostusta ja hyö-

dyntämistä helpottamaan. 

Osaamistarpeita haastateltavat näkivät olevan mm. mallipohjaisen työmaan aikataulutuk-

sessa, perussuunnittelu- ja ohjelmisto-osaamisessa, koodaamisessa ja parametrisissa työ-

kaluissa. 
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7 Päätelmät 

Kyselytutkimukseen vastasi 90 henkilöä. Kohderyhmään, talonrakennusalan toimijoihin, 

nähden vastaajamäärä ei ole kovin suuri. Rakennusala, eli rakentaminen ja rakennustuote-

teollisuus työllistää Suomessa noin 250 000 ihmistä. Näistä infrarakentamisen osuus on 

noin 45 000 - 50 000 henkilöä. Rakentamisen, kiinteistönpidon ja niihin liittyvien palveluiden 

parissa työskentelee yhteensä noin 520 000 henkilöä. (Rakennusteollisuus) 

Infrarakentamisen parissa työskentelevät henkilöt eivät olleet osa tämän tutkimuksen koh-

deryhmää, joten arviolta noin 470 000 henkilöä olisi ollut kyselytutkimuksen mahdollista 

kohderyhmää. Tieto kyselystä ei todennäköisesti tavoittanut läheskään kaikkia kohderyh-

mään kuuluvia, eivätkä läheskään kaikki, jotka tieto kyselystä tavoitti, vastanneet kyselyyn. 

Kyselyä olisi voinut jakaa useampia eri kanavia pitkin kuin mitä nyt tehtiin.  

Kyselyyn vastaamista on saattanut vähentää myös kyselyn pituus. Osa vastanneista piti 

todennäköisesti osaa kysymyksistä myös vaikeina. Kyselyä olisi voinut ehkä tiivistää vielä 

ennen julkaisua. Kaikki kysymykset ja vastausvaihtoehdot eivät välttämättä olleet tarpeeksi 

tarkkaan loppuun saakka mietittyjä. 

Kyselyssä käytettiin jonkin verran asenneasteikon (Heikkilä 2010, 52) tyyppisiä vastaus-

vaihtoehtoja. Raportilla (liite 1) näiden kysymysten vastausten kuvaajat eivät ole oikein ku-

vaavia, sillä kyselyssä käytettiin asteikkoa päinvastoin, kuin yleensä käytetään. Tämän tut-

kimuksen kyselylomakkeella vasemmassa reunassa oli paras vaihtoehto (hyvin tai paljon) 

ja oikeassa reunassa huonoin (en lainkaan). Vastausvaihtoehdoille lomakkeella annetuista 

numeroarvoista riippumatta Webropol ohjelmiston tuottamalla raportilla oikean reunan vas-

taukset saavat suurimman numeroarvon ja vasemman reunan vastaukset pienimmän. 

Tämä saattaa haitata liitteenä olevan raportin luettavuutta näiden kysymysten vastausten 

kohdalla. 

Tilastollisen tutkimuksen lähteissä mainitaan usein, että otoksen ehdoton minimikoko on 

100 (Karjalainen 2010, 33; Heikkilä 2010, 45). Tähän nähden tämä tutkimus ei täytä kritee-

riä. Myöskään oikeaoppisen otannan kriteerit eivät täyty tässä tutkimuksessa, kun kyselyn 

linkkiä jaettiin niin, että vastaajat valikoituivat vapaaehtoisista aiheesta kiinnostuneista. Kar-

jalainen toteaa kirjassaan, että tällaisessa itsevalikoituvassa otoksessa on ongelmia jo pe-

rusjoukon määrittelyssä ja vastaajiksi todennäköisesti valikoituu tutkittavasta asiasta erityi-

sesti kiinnostuneita, jolloin vastaukset eivät edusta ”yleistä mielipidettä” (Karjalainen 2010, 

34). 
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Toisaalta kyselyyn vastasi aika suuri joukko sellaisiakin vastaajia, joilla ei ollut kokemusta 

tietomalleista ja jotka suhtautuivat niiden käytön hyötyihin epäillen tai kielteisesti. Joten 

kaikki vastaajat eivät suinkaan olleet erityisesti tietomallien kokeneita käyttäjiä tai erityisen 

myönteisesti niihin suhtautuvia. 

Tämän kyselyn perusteella ei voi vetää suoraan johtopäätöstä, että suurin osa kaikista Suo-

men talonrakennushankkeissa toimivista olisi joskus käyttänyt hankkeissaan tietomallin-

nusta, vaikka tämän kyselyn vastaajien keskuudessa näin olikin. Kyselyn vastauksista ei 

kannata tehdä juurikaan ristiin vertailuja, kun aineisto on niin suppea. Tulokset esitetään 

raportilla pääsääntöisesti sellaisina kuin ne ovat, kun kaikki vastaukset ovat näkyvissä. 

Kyselyn vastauksissa korostuvat suunnittelijoiden ja urakoitsijaorganisaatiossa työskente-

levien näkemykset, sillä vastaajista suurin osa työskenteli näillä sektoreilla. Tilaajaorgani-

saatiossa työskenteleviä oli vastaajien joukosta melko pieni määrä. Olisi ollut varmasti hyvä 

saada enemmän tilaajaorganisaatiossa työskentelevienkin näkemyksiä esiin. Kyselyn jake-

lua olisi voinut yrittää kohdentaa niin, että se olisi tavoittanut tilaajaorganisaatioissa työs-

kentelevät paremmin. 

Kyselyn vastausvaihtoehdot eivät olleet kaikilta osin yksiselitteisiä, vaan joitakin tulkinnan-

varaisuuksia ja epätarkkuuksia esiintyi. Esimerkiksi ikäryhmiä ryhmiteltäessä vastausvaih-

toehdoista ei löytynyt vaihtoehtoa tasan 65 tai 24 -vuotiaalle vastaajalle, jos tarkkoja ollaan. 

Haastattelututkimuksen vastaukset eivät ole yleistettävissä koskemaan kaikkia talonraken-

nusalalla Suomessa toimivia. Kuitenkin ne antavat tarkkaa kuvaa siitä, mitä juuri nämä 

haastatellut henkilöt ajattelevat kysytyistä asioista. Haastateltavat edustivat hyvin erita-

soista kokemusta ja osaamista Open BIM:n käytöstä ja sen potentiaalisista hyödyistä talon-

rakennushankkeen eri vaiheissa.  

Yhden haastateltavan mielestä malleista saisi paljon nykyistä enemmän irti ja niille voitaisi 

kehittää uusia käyttötapoja, jos tietokenttien vakiointi olisi talonrakennuksen malleissa yhtä 

pitkällä kuin talotekniikkapuolella.  Tietokenttien vakiointia tulisi siis kehittää. Yksi haasta-

teltavista kaipasi Open BIM:n, eli IFC- ja yhdistelmämallien tilalle sitä, että kaikki suunnitte-

lijat tekisivät suunnitelmiaan samaan malliin, mieluiten samalla mallinnusohjelmalla. Tämä 

tuskin on oikea ja todennäköinen kehityssuunta koko alaa ajatellen. 

Yksi haastateltava otti esiin virtuaalilasien ja AR-objektien (Augmented Reality, lisätty to-

dellisuus) käytön visualisoinnin tarkoituksessa. Näiden käyttöä on jo jonkin verran niin koh-

teen visualisoinnissa kuin ihan työmaakäytössäkin. Kyselytutkimuksessa ei erikseen ky-

sytty AR-asioista ja virtuaalista todellisuuttakin (VR, eli Virtual Reality) käsiteltiin vain siten, 
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että virtuaalimalli oli yhtenä vastausvaihtoehtona muiden kuin talonrakennuksen mallien 

käytöstä kysyttäessä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää avoimen tietomallinnuksen käytön nykytilannetta ja 

osaamistarpeita talonrakennusalalla. Kyselyn ja haastattelun perusteella Open BIM:n käy-

tön nykytilanne Suomessa on se, että sitä käytetään, mutta ei niin paljon ja monipuolisesti 

kuin olisi mahdollista. Suuressa osassa talonrakennushankkeita avointa tietomallinnusta 

käytetään, mutta vielä on paljon hankkeita, joissa sitä ei käytetä lainkaan. Joissakin hank-

keissa suunnitelmat tuotetaan mallipohjaisesti, vaikka tilaaja ei mallien käyttöä vaatisikaan. 

Tällöin tietomalli on vain suunnittelutyökalu, eikä sen koko potentiaalia käytetä hyödyksi. 

Toisaalta on olemassa myös hankkeita, joissa tietomalleja ei käytetä edes suunnittelutyö-

kaluna. Pienten hankkeiden kohdalla todennäköisesti ajatellaan, että tietomallintaminen ei 

antaisi hankkeelle riittävästi lisäarvoa, että siihen kannattaisi ryhtyä, vaan piirustukset saa-

daan tuotettua tehokkaammin ilman tietomallintamista.  

Osaamistarpeista esiin nousi mallien tarkastelu, katseluohjelmien käyttö ja yhdistelmämal-

lien ohjelmistojen käytön osaaminen. Tietomallipohjaisen määrä- ja kustannuslaskennan 

koulutusta tarvittaisi lisää. Tilaajan roolissa toimiville tarvittaisi tutkimuksen perusteella lisää 

koulutusta mallien tietosisällöistä ja siitä, minkä tasoisia malleja missäkin hankevaiheessa 

tulisi vaatia. Työmaalla toimivia tulisi tutkimuksen perusteella kouluttaa hyödyntämään mal-

leja entistä enemmän. 

Osa kyselyyn vastanneista selvästi ajatteli tietomallintamista ainoastaan kolmiulotteisen 

suunnitelman tuottamisena, eikä nähnyt siitä olevan suurtakaan hyötyä. Toisaalta monet 

kyselyyn vastanneista peräänkuuluttivat tarkempia tietosisältöjä ja standardeja mallintami-

seen, jotta malleista voitaisi saada enemmän hyötyä. Tarkempia ohjeita ja yhteisiä suunta-

viivoja on luvassa, kun YTV2020 -hanke etenee. 

Jatkotutkimuksena tulisi mielestäni tehdä tästä opinnäytetyöstä pois rajattu koulutuskysely, 

josta selviäisi Suomessa tällä hetkellä oleva koulutustarjonta tietomalleihin liittyen. Lisäksi 

tätä tutkimusta vastaavaa tutkimusta ehkä hieman vähäisemmillä ja suppeammilla kysy-

myksillä voisi tehdä. Jakelu pitäisi järjestää hallitummin satunnaisotantana, jotta tuloksia 

voisi yleistää paremmin.  

Tietomalliosaamista tarvitaan talonrakennusalalla jatkossa entistä enemmän niin monien 

kyselyyn ja haastatteluun vastanneiden kuin omasta mielestänikin. Tietomalli ei ole pelkkä 

kolmiulotteinen suunnitelma, vaan oikein standardoituna, tehtynä ja käytettynä siitä on 

useita hyötyjä koko rakennuksen elinkaaren ajan aina tarveselvityksestä ja hankesuunnit-

telusta käyttöön ja ylläpitovaiheeseen asti. 
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Liite 1. Webropol perusraportti kyselytutkimuksen vastauksista 

Perusraportti 

Kysely talonrakennusalan toimijoille tietomallien ja ohjel-
mistojen tilasta 

 

Vastaajien kokonaismäärä: 90 

 

1. Missä organisaatiossa toimit? 

Vastaajien määrä: 90 
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 n Prosentti 

Tilaajaorganisaatio 6 6,7% 

Suunnittelutoimisto 44 48,9% 

Urakoitsijaorganisaatio 30 33,3% 

Kunnossapito 0 0% 

Kiinteistönhoito/isännöinti 0 0% 

Kiinteistökehitys 2 2,2% 

Kunnan/kaupungin rakennusvalvonta 1 1,1% 

Rakennustuote-/rakennusaineteollisuus 3 3,3% 

Muu, mikä? 4 4,5% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? Oppilaitos 

Muu, mikä? Projektinjohto konsultointi 

Muu, mikä? Valvonta ja tarkastus sekä suunnittelut 

Muu, mikä? Opetus/vastaava työnjohtaja 
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2. Mikä on ollut viimeaikaisin roolisi rakennushankkeessa? 

Vastaajien määrä: 88 
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 n Prosentti 

Yleisjohto 3 3,4% 

Hankinta 2 2,3% 

Projektinjohto 9 10,2% 

Tietomallikoordinaattori 2 2,3% 

Arkkitehtisuunnittelu 17 19,3% 

Rakennesuunnittelu 22 25% 

LVI-suunnittelu 1 1,1% 

Sähkösuunnittelu 0 0% 

Elementtisuunnittelu 4 4,6% 

Työmaainsinööri 5 5,7% 

Työnjohto 9 10,2% 

Muu, mikä? 14 15,9% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? Kehitys 

Muu, mikä? Projektipäällikkö / myynti 

Muu, mikä? kustannussuunnittelu ja -ohjaus 

Muu, mikä? Tietomallivastaava arkkitehti puolella 

Muu, mikä? Konsultti 

Muu, mikä? Rakennuttaminen 

Muu, mikä? Hankekehitys ja kustannuslaskenta 

Muu, mikä? Rakennuttaja, valvoja 

Muu, mikä? Lupakäsittely/viranomainen 

Muu, mikä? Vastaava työnjohtaja 

Muu, mikä? Rakennustyönvalvojana 

Muu, mikä? Laskentainsinööri 

Muu, mikä? valvoja 
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Muu, mikä? Projekti-insinööri 

 

3. Mikä on koulutustaustasi? 

Vastaajien määrä: 90 

 

 

 n Prosentti 

Ylempi korkeakoulututkinto 7 7,8% 

Alempi korkeakoulututkinto 65 72,2% 

Aikaisempi opistotutkinto, esim. Teknikko 14 15,6% 

Toisen asteen tutkinto, ylioppilas/ammattikoulu 0 0% 

Jokin muu, mikä? 4 4,4% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoeh-
dot 

Teksti 

Jokin muu, mikä? Rakennusarkkiehti (ei AMK) 

Jokin muu, mikä? opistoinsinööri 
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Jokin muu, mikä? 
Teknillinen Opisto (huom ! Teknikot tulivat Teknillisestä Koulusta, 
ei Opistosta) 

Jokin muu, mikä? Valmistuva Alemmasta AMK 

 

4. Kuinka pitkä on työkokemuksesi rakennusalalla? 

Vastaajien määrä: 90 

 

 

 n Prosentti 

Alle 5 vuotta 24 26,7% 

5-10 vuotta 12 13,3% 

11-20 vuotta 21 23,3% 

Yli 20 vuotta 33 36,7% 

 

  



7 

 

5. Mikä on ikäsi? 

Vastaajien määrä: 89 

 

 

 n Prosentti 

Alle 24 v. 3 3,4% 

25 - 34 v. 26 29,2% 

35 - 44 v. 22 24,7% 

45 - 54 v. 13 14,6% 

55 - 64 v. 19 21,4% 

Yli 65 v. 6 6,7% 
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6. Missä maakunnassa pääasiassa toimit? 

Vastaajien määrä: 90 
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 n Prosentti 

Uusimaa 37 41,1% 

Varsinais-Suomi 9 10% 

Satakunta 3 3,3% 

Kanta-Häme 3 3,3% 

Pirkanmaa 9 10% 

Päijät-Häme 2 2,2% 

Kymenlaakso 5 5,6% 

Etelä-Karjala 4 4,5% 

Etelä-Savo 1 1,1% 

Pohjois-Savo 1 1,1% 

Pohjois-Karjala 1 1,1% 

Keski-Suomi 3 3,3% 

Etelä-Pohjanmaa 1 1,1% 

Pohjanmaa 0 0% 

Keski-Pohjanmaa 4 4,5% 

Pohjois-Pohjanmaa 6 6,7% 

Kainuu 1 1,1% 

Lappi 0 0% 

Ahvenanmaa 0 0% 

 

7. Oletko käyttänyt tietomalleja talonrakennushankkeissasi? 

Vastaajien määrä: 90 
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 n Prosentti 

Kyllä, kaikissa hankkeissa 26 28,9% 

Kyllä, joissakin hankkeissa 52 57,8% 

Ei, en ole käyttänyt tietomalleja hankkeissani 12 13,3% 

 

8. Mitkä ovat ne syyt, joiden pohjalta tietomallinnusta on päädytty käyttä-
mään hankkeissa, joissa olet ollut mukana? (Voit valita useita vaihtoehtoja) 

Vastaajien määrä: 80, valittujen vastausten lukumäärä: 119 

 

 

 n Prosentti 

Tietyn neliömäärän ylittävät hankkeet on mallinnettu 1 1,3% 

Tietyn euromäärän ylittävät hankkeet on mallinnettu 6 7,5% 

Tilaajan vaatimuksesta 53 66,3% 

Oman organisaation vaatimuksesta 42 52,5% 

Joku muu, mikä? 17 21,3% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastaus-
vaihtoehdot 

Teksti 

Joku muu, 
mikä? 

Rakennesuunnittelun työkalut osittain mallissa jolloin mallintamalla pys-
tytään parantamaan suunnittelun laatua. 
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Joku muu, 
mikä? 

Kaikki hankkeet mallinnetaan 

Joku muu, 
mikä? 

Muun suunnittelun tukemiseen ja reaaliajassa pysyvän tiedon vuoksi 

Joku muu, 
mikä? 

Suunnittelijoilla on ollut luontainen valmius mallinnukseen 

Joku muu, 
mikä? 

Tieto mallia hyödynnetään kohteen dokumentoinnissa paljon ja on osa 
huoltokirja - aineistoa 

Joku muu, 
mikä? 

Oma tahto, tietomallintamalla syntyy piirustukset yhtä nopeasti kun 2D-
CAD:llä sitten kun on vähänkään monimutkaisempi rakennelma. 

Joku muu, 
mikä? 

Elementtisuunnittelussa joskus helpompi tehdä mallintamalla, ja geo-
metrisesti haastavissa kohteissa käytetty mallintamista 

Joku muu, 
mikä? 

Hankeessa nähty mallintamisella olevan suurta hyötyä, esim. Vanha 
peruskorj kohde, matala huonekorkeus, minne uusi iv 

Joku muu, 
mikä? 

mielenkiinnosta 

Joku muu, 
mikä? 

Oma mieltymys 3d suunnitteluun 

Joku muu, 
mikä? 

Halu tehostaa suunnitteluprosessia 

Joku muu, 
mikä? 

Oman toiminimen projektit 

Joku muu, 
mikä? 

käytännön syyt 

Joku muu, 
mikä? 

opinnäytetyöhöni 

Joku muu, 
mikä? 

Ei käytetty 

Joku muu, 
mikä? 

Riippuen saaduista lähtötiedoista 

Joku muu, 
mikä? 

Suunnittelun hallinta 
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9. Onko yleisiä tietomallivaatimuksia YTV2012 käytetty lähtökohtana hank-
keissa, joissa olet ollut mukana? 

Vastaajien määrä: 90 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 27 30% 

Ei 13 14,4% 

Joissakin hankkeissa, mutta ei kaikissa 19 21,1% 

En osaa sanoa 31 34,5% 
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10. Onko hankkeissasi ollut käytössä omia tietomalliohjeita ja –vaatimuksia? 

Vastaajien määrä: 90, valittujen vastausten lukumäärä: 103 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä, tilaajalla on ollut omia ohjeita / vaatimuksia 38 42,2% 

Kyllä, muulla hankeosapuolella on ollut omia ohjeita / vaatimuksia 19 21,1% 

Ei ole ollut 29 32,2% 

En osaa sanoa 17 18,9% 

 

  



14 

 

11. Miten hyvin tunnet seuraavia kansainvälisiä tietomallistandardeja tai nii-
hin liittyviä käsitteitä? 

Vastaajien määrä: 90 

 

 

 Hyvin 
Jonkin 
verran 

En lain-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Medi-
aani 

IFC (Industry Foundation Classes) 32,2% 40% 27,8% 2 2 

COBie (Construction Operations 
Building Information Exchange) 

0% 7,8% 92,2% 2,9 3 

BCF (Building Collaboration For-
mat) 

3,3% 8,9% 87,8% 2,8 3 

MVD (Model View Definition) 0% 9% 91% 2,9 3 

CDE (Common Data Environment) 1,1% 4,5% 94,4% 2,9 3 

EIR (Exchange Information Re-
quirements) 

0% 4,5% 95,5% 3 3 

BEP (BIM Execution Plan) 4,5% 16,9% 78,6% 2,7 3 
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12. Mitä seuraavia standardeja tai niihin liittyviä määritelmiä olet käyttänyt 
talonrakennushankkeessa? 

Vastaajien määrä: 90 

 

 

 
Pal-
jon 

Jonkin 
verran 

En lain-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Medi-
aani 

IFC (Industry Foundation Classes) 41,1% 28,9% 30% 1,9 2 

COBie (Construction Operations Buil-
ding Information Exchange) 

0% 2,3% 97,7% 3 3 

BCF (Building Collaboration Format) 1,1% 8% 90,9% 2,9 3 

MVD (Model View Definition) 1,1% 4,6% 94,3% 2,9 3 

CDE (Common Data Environment) 1,1% 2,3% 96,6% 3 3 

EIR (Exchange Information Require-
ments) 

0% 3,4% 96,6% 3 3 

BEP (BIM Execution Plan) 1,1% 11,2% 87,7% 2,9 3 
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13. Kuinka hyvin tunnet seuraavia käsitteitä? 

Vastaajien määrä: 90 
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5 = Erit-

täin hyvin 
4 = Hy-

vin 
3 = Jonkin 

verran 
2 = Vä-

hän 
1 = Ei 

lainkaan 
Kes-

kiarvo 
Medi-
aani 

Aluesuunnitel-
mamalli 

3,4% 14,8% 28,4% 32,9% 20,5% 3,5 4 

BIM 19,1% 29,2% 30,3% 9% 12,4% 2,7 3 

IFC / ifc-tie-
dosto 

26,2% 28,4% 21,6% 10,2% 13,6% 2,6 2 

IFC-malli 26,1% 31,8% 18,2% 11,4% 12,5% 2,5 2 

Inframalli 4,5% 9% 20,2% 28,1% 38,2% 3,9 4 

Inventointimalli 4,6% 13,6% 11,4% 26,1% 44,3% 3,9 4 

Järjestelmä-
malli 

1,1% 3,4% 19,3% 21,6% 54,6% 4,3 5 

Natiivimalli 14,7% 14,8% 18,2% 12,5% 39,8% 3,5 4 

Open BIM 5,7% 12,5% 15,9% 25% 40,9% 3,8 4 

Pistepilvi 14,6% 20,2% 22,5% 16,9% 25,8% 3,2 3 

Rakennemalli 30% 21,1% 27,8% 13,3% 7,8% 2,5 2 

Rakennuksen 
tietomalli 

27% 22,5% 33,7% 9% 7,8% 2,5 3 

Rakennusosa-
malli 

13,3% 26,7% 34,5% 12,2% 13,3% 2,9 3 

Referenssimalli 21,3% 13,5% 18% 16,9% 30,3% 3,2 3 

Tietomalliselos-
tus 

21,3% 23,6% 18% 14,6% 22,5% 2,9 3 

Tietomallinnus-
suunnitelma 

19,3% 10,2% 23,9% 19,3% 27,3% 3,3 3 

Tilamalli 9% 14,6% 24,7% 23,6% 28,1% 3,5 4 

Tilaryhmämalli 5,6% 10,1% 22,5% 24,7% 37,1% 3,8 4 

Tontin malli 9% 10,1% 24,7% 20,2% 36% 3,6 4 

Toteumamalli 13,5% 14,6% 21,3% 10,1% 40,5% 3,5 4 

Tuotantomalli 7,9% 14,6% 23,6% 16,8% 37,1% 3,6 4 

Vaatimusmalli 4,5% 9% 15,7% 16,9% 53,9% 4,1 5 

VDC 3,4% 6,7% 9% 10,1% 70,8% 4,4 5 

Yhdistelmä-
malli 

25,9% 24,7% 16,9% 6,7% 25,8% 2,8 2 

Ylläpidon tieto-
mallit 

4,5% 4,5% 20,2% 20,2% 50,6% 4,1 5 
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14. Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Arkkitehtimallinnusohjelmistot 

Vastaajien määrä: 88 

 
 

 

Käytän 
paljon ja 

suju-
vasti 

Käy-
tän 

pal-
jon 

Käytän 
jonkin 
verran 

Käytän 
har-
voin 

En ole 
käyttänyt, 
mutta tie-
dän ohjel-

man 

En 
tunne 
ollen-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Me-
di-

aani 

Autodesk 
Revit Archi-

tecture 
5,8% 1,2% 8% 13,8% 51,7% 19,5% 4,6 5 

Bentley 
Microsta-

tion 
0% 0% 1,2% 3,5% 17,4% 77,9% 5,7 6 

CADMATIC 
Building 

1,2% 1,2% 4,6% 9,3% 51,2% 32,5% 5,1 5 
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(ennen 
CADS) 

Graphisoft 
ArchiCAD 

13,6% 3,4% 5,7% 23,9% 34,1% 19,3% 4,2 5 

Nemet-
schek 

Allplan Ar-
chitecture 

0% 0% 0% 0% 20,7% 79,3% 5,8 6 

Vector-
works 

0% 0% 0% 1,2% 17,4% 81,4% 5,8 6 

Vertex BD 2,3% 0% 0% 5,8% 41,9% 50% 5,3 5,5 

Muu, mikä? 4,7% 9,5% 4,8% 9,5% 4,8% 66,7% 5 6 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? T 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Archicad 

Muu, mikä? _ 

Muu, mikä? ei mitään 

Muu, mikä? En ole käyttänyt 

Muu, mikä? C 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? 3D Studio 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? sketchup 

Muu, mikä? BricsCad 

Muu, mikä? x 

Muu, mikä? Solibri 

Muu, mikä? Muu 

Muu, mikä? En oo 

Muu, mikä? ei mikkää 

Muu, mikä? ACAD 

Muu, mikä? - 
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Muu, mikä? Ei muita 

 

15. Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Rakennemallinnusohjelmistot 

Vastaajien määrä: 89 

 

 

 

Käytän 
paljon ja 

suju-
vasti 

Käy-
tän 

pal-
jon 

Käytän 
jonkin 
verran 

Käytän 
har-
voin 

En ole 
käyttänyt, 
mutta tie-
dän ohjel-

man 

En 
tunne 
ollen-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Me-
di-

aani 

Autodesk 
Revit Struc-

ture 
2,3% 1,1% 5,7% 10,2% 56,8% 23,9% 4,9 5 

Nemet-
schek 

Allplan En-
gineering 

0% 0% 0% 0% 22,7% 77,3% 5,8 6 

Tekla Struc-
tures 

21,3% 1,1% 4,5% 16,9% 40,5% 15,7% 4 5 

Muu, mikä? 17,4% 0% 4,3% 0% 0% 78,3% 5 6 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? T 

Muu, mikä? - 
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Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? ei mitään 

Muu, mikä? En ole käyttänyt 

Muu, mikä? Y 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Rfem 

Muu, mikä? Ei 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? R-FEM 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? x 

Muu, mikä? Solibri 

Muu, mikä? CADMATIC Building 

Muu, mikä? Muu 

Muu, mikä?  

Muu, mikä? ei mikään 

Muu, mikä? Ei mitään 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei muita 

 

16. Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Lujuusanalyysiohjelmat 

Vastaajien määrä: 88 
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Käytän 
paljon 

ja suju-
vasti 

Käy-
tän 

pal-
jon 

Käy-
tän 

jonkin 
verran 

Käytän 
har-
voin 

En ole 
käyttänyt, 
mutta tie-
dän ohjel-

man 

En 
tunne 
ollen-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Me-
di-

aani 

Autodesk Ro-
bot Structural 

Analysis 
1,1% 1,1% 5,7% 12,5% 23,9% 55,7% 5,2 6 

Tekla Structu-
ral designer 

0% 0% 0% 9,1% 55,7% 35,2% 5,3 5 

Nemetschek 
SCIA 

0% 0% 1,1% 0% 12,5% 86,4% 5,8 6 

Betley 
STAAD.Pro 

0% 0% 1,1% 2,3% 17% 79,6% 5,8 6 

Muu, mikä? 16% 4% 4% 4% 4% 68% 4,8 6 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? T 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? ei mitään 

Muu, mikä? En ole käyttänyt 
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Muu, mikä? JigiSoft 

Muu, mikä? Z 

Muu, mikä? Skyciv Cloud Engineering 

Muu, mikä? Strusoft, Jigi 

Muu, mikä? Rfem 

Muu, mikä? Ei 

Muu, mikä? Dlubal RFEM 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? R-FEM 

Muu, mikä? Sofistik 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? x 

Muu, mikä? . 

Muu, mikä? Muu 

Muu, mikä? Ei oo 

Muu, mikä? ei mikään 

Muu, mikä? Ei mitään 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei muita 

 

17. Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

LVISA-ohjelmistot 

Vastaajien määrä: 86 
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Käytän 

paljon ja 
sujuvasti 

Käy-
tän 

paljon 

Käytän 
jonkin 
verran 

Käytän 
har-
voin 

En ole käyt-
tänyt, mutta 
tiedän ohjel-

man 

En tunne 
ollen-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Me-
di-

aani 

Autodesk Re-
vit MEP 

0% 0% 1,2% 3,5% 35,3% 60% 5,5 6 

CADMATIC 
Electrical (en-

nen CADS) 
0% 0% 0% 2,3% 40,7% 57% 5,5 6 

CADMATIC 
HVAC (en-
nen CADS) 

0% 0% 0% 3,5% 38,4% 58,1% 5,5 6 

Magicad 1,2% 0% 0% 2,3% 47,7% 48,8% 5,4 5 

Muu, mikä? 0% 0% 0% 0% 5,3% 94,7% 5,9 6 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? T 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? ei mitään 

Muu, mikä? En ole käyttänyt 

Muu, mikä? W 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei 



25 

 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? x 

Muu, mikä? . 

Muu, mikä? Muu 

Muu, mikä? Ei oo 

Muu, mikä? ei mikään 

Muu, mikä? Ei mitään 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei muita 

 

18. Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Inframallinnus- ja kaupunkimallinnusohjelmistot talonrakennushankkeessa 

Vastaajien määrä: 86 
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Käytän 
paljon ja 

suju-
vasti 

Käy-
tän 

paljon 

Käytän 
jonkin 
verran 

Käy-
tän 

har-
voin 

En ole käyt-
tänyt, mutta 
tiedän ohjel-

man 

En 
tunne 
ollen-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Me-
di-

aani 

InfraKit 0% 0% 0% 1,2% 8,3% 90,5% 5,9 6 

MAP-
GETS 

0% 0% 0% 1,2% 3,5% 95,3% 5,9 6 

Trimble 
Business 

Center 
0% 0% 1,2% 2,3% 12,8% 83,7% 5,8 6 

Trimble 
Nova-
point 

0% 0% 2,4% 0% 20% 77,6% 5,7 6 

3D-Win 0% 0% 1,2% 2,3% 10,6% 85,9% 5,8 6 

Muu, 
mikä? 

0% 0% 5% 0% 5% 90% 5,8 6 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? T 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? ei mitään 

Muu, mikä? En ole käyttänyt 

Muu, mikä? Pöö 

Muu, mikä? Trimble Connect 

Muu, mikä? Ei 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? x 

Muu, mikä? . 

Muu, mikä? Muu 

Muu, mikä? Ei oo 

Muu, mikä? ei mikään 

Muu, mikä? Ei mitään 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei muita 
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19. Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Muita ohjelmistoja 

Vastaajien määrä: 89 
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Käytän 
paljon 
ja su-

juvasti 

Käy-
tän 

paljon 

Käytän 
jonkin 
verran 

Käytän 
har-
voin 

En ole 
käyttänyt, 
mutta tie-
dän ohjel-

man 

En 
tunne 
ollen-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Me-
di-

aani 

Autodesk Na-
visworks 

0% 0% 10,4% 12,6% 21,8% 55,2% 5,2 6 

Solibri Office 9% 19,1% 15,7% 16,9% 21,3% 18% 3,8 4 

BIMSpot 0% 0% 1,2% 1,1% 5,7% 92% 5,9 6 

BIM Vision 0% 0% 1,2% 1,1% 5,7% 92% 5,9 6 

Simplebim 2,3% 3,5% 0% 3,4% 10,3% 80,5% 5,6 6 

Tocoman 
BIM3 

0% 1,1% 1,2% 0% 19,8% 77,9% 5,7 6 

Vico Office 0% 0% 1,2% 5,8% 10,5% 82,5% 5,7 6 

RIB iTWO 2,3% 0% 1,2% 1,2% 4,6% 90,7% 5,8 6 

Dynamo (It-
sessään/Revit 

Dynamo) 
0% 1,2% 2,3% 2,3% 12,8% 81,4% 5,7 6 

Rhino/ 
Grasshopper 

ArchiCAD:n 
kanssa 

0% 0% 1,2% 1,1% 34,5% 63,2% 5,6 6 

Rhino/ 
Grasshopper 

Tekla Structu-
res:n kanssa 

0% 0% 0% 3,5% 21,8% 74,7% 5,7 6 

Tridify 0% 0% 0% 0% 3,4% 96,6% 6 6 

Twinmotion 1,2% 2,3% 5,8% 2,3% 5,8% 82,6% 5,6 6 

Muu, mikä? 5% 0% 0% 0% 0% 95% 5,8 6 
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? T 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? ei mitään 

Muu, mikä? En ole käyttänyt 

Muu, mikä? Å 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Enscape 

Muu, mikä? x 

Muu, mikä? . 

Muu, mikä?  

Muu, mikä? ei mikään 

Muu, mikä? Ei mitään 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei muita 
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20. Mitä seuraavista BIM-ohjelmistoista olet käyttänyt? 

Tietomallien katselu- ja tarkastelutyökalut 

Vastaajien määrä: 89 
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Käytän 
paljon ja 

suju-
vasti 

Käytän 
paljon 

Käytän 
jonkin 
verran 

Käytän 
har-
voin 

En ole 
käyttänyt, 
mutta tie-
dän ohjel-

man 

En 
tunne 
ollen-
kaan 

Kes-
kiarvo 

Me-
di-

aani 

Autodesk 
BIM360 

2,3% 0% 6,9% 10,3% 39,1% 41,4% 5,1 5 

Autodesk 
Navis-
works 

Freedom 

0% 1,2% 8% 6,9% 23% 60,9% 5,3 6 

Bentley 
Navigator 

Connect 
0% 0% 0% 1,2% 8% 90,8% 5,9 6 

BIM Collab 
ZOOM 

0% 0% 0% 2,3% 7% 90,7% 5,9 6 

Dalux tuo-
teperhe 

1,2% 0% 0% 5,8% 8,1% 84,9% 5,7 6 

Solibri tuo-
teperhe 

12,4% 14,6% 15,7% 20,2% 12,4% 24,7% 3,8 4 

Tekla BIM-
Sight 

1,1% 4,6% 10,2% 25% 21,6% 37,5% 4,7 5 

Trimble 
Connect 

3,4% 3,4% 11,2% 7,9% 24,7% 49,4% 5 5 

Graphisoft 
BIMx 

2,3% 1,2% 4,7% 4,7% 15,3% 71,8% 5,4 6 

Muu, 
mikä? 

0% 0% 0% 4,5% 0% 95,5% 5,9 6 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? T 

Muu, mikä? Navisworks Manage 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? ei mitään 

Muu, mikä? En ole käyttänyt 
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Muu, mikä? U 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? x 

Muu, mikä? . 

Muu, mikä? Muu 

Muu, mikä?  

Muu, mikä? ei mikään 

Muu, mikä? Ei mitään 

Muu, mikä? - 

Muu, mikä? Ei muita 

 

21. Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle 
olisi hyötyä? 

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1.Jos et koe 
tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään.Arkkitehtimal-
linnusohjelmistot 

Vastaajien määrä: 44 
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 1 2 3 

Autodesk Revit Architecture 60,7% 39,3% 0% 

Bentley Microstation 50% 0% 50% 

CADMATIC Building (ennen CADS) 50% 33,3% 16,7% 

Graphisoft ArchiCAD 51,7% 34,5% 13,8% 

Nemetschek Allplan Architecture - - - 

Vectorworks 0% 50% 50% 

Vertex BD 25% 12,5% 62,5% 

 

22. Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle 
olisi hyötyä? 

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et koe 
tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään.Rakennemal-
linnusohjelmistot 

Vastaajien määrä: 35 

 

 

 1 2 3 

Tekla Structures 70% 13,3% 16,7% 

CADMATIC Building (ennen CADS) 25% 55% 20% 

Vertex BD 9,1% 36,4% 54,5% 

Bentley ProStructures 0% 50% 50% 

 



35 

 

23. Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle 
olisi hyötyä? 

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et koe 
tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään.Lujuusanalyy-
siohjelmat 

Vastaajien määrä: 22 

 

 1 2 3 

Autodesk Robot Structural Analysis 65% 35% 0% 

Tekla Structural designer 36,4% 45,4% 18,2% 

Nemetschek SCIA 0% 25% 75% 

Bentley STAAD.Pro 0% 14,3% 85,7% 

 

24. Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle 
olisi hyötyä? 

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et koe 
tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään.LVISA-ohjel-
mistot 

Vastaajien määrä: 12 
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 1 2 3 

Autodesk Revit MEP 72,7% 27,3% 0% 

CADMATIC Electrical 20% 0% 80% 

CADMATIC HVAC 0% 66,7% 33,3% 

Magicad 25% 50% 25% 
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25. Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle 
olisi hyötyä? 

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et koe 
tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään.Inframallin-
nus- ja kaupunkimallinnusohjelmistot talonrakennushankkeessa 

Vastaajien määrä: 11 

 

 

 1 2 3 

InfraKit 25% 0% 75% 

MAPGETS 50% 0% 50% 

Trimble Business Center 42,9% 57,1% 0% 

Trimble Novapoint 50% 25% 25% 

3D-Win 80% 20% 0% 
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26. Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle 
olisi hyötyä? 

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et koe 
tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään.Muita ohjel-
mistoja 

Vastaajien määrä: 49 
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 1 2 3 

Autodesk Navisworks 38,9% 38,9% 22,2% 

Solibri Office 62,8% 22,9% 14,3% 

BIMSpot 0% 0% 100% 

BIM Vision 0% 0% 100% 

Simplebim 16,7% 33,3% 50% 

Tocoman BIM3 25% 62,5% 12,5% 

Vico Office 0% 66,7% 33,3% 

Dynamo (Itsessään/Revit Dynamo) 57,1% 14,3% 28,6% 

Rhino/ Grasshopper ArchiCAD:n kanssa 33,4% 33,3% 33,3% 

Rhino/ Grasshopper Tekla Structures:n kanssa 25% 25% 50% 

Tridify - - - 

Twinmotion 36,4% 45,4% 18,2% 
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27. Minkä työssäsi tarpeellisen ohjelman käytön lisäkoulutuksesta sinulle 
olisi hyötyä? 

Valitse enintään 3 hyödyllisintä tärkeysjärjestyksessä, niin että hyödyllisin on 1. Jos et koe 
tarvitsevasi lisäkoulutusta mistään kategorian ohjelmasta, älä valitse mitään.Tietomallien 
katselu- ja tarkastelutyökalut 

Vastaajien määrä: 49 

 

 

 1 2 3 

Autodesk BIM360 33,3% 23,8% 42,9% 

Autodesk Navisworks Freedom 30% 10% 60% 

Bentley Navigator Connect - - - 

BIM Collab ZOOM - - - 

Dalux tuoteperhe 0% 80% 20% 
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Solibri tuoteperhe 59,5% 29,7% 10,8% 

Tekla BIMSight 15% 50% 35% 

Trimble Connect 41,2% 29,4% 29,4% 

Graphisoft BIMx 40% 50% 10% 

 

28. Mitä projektipankkeja, pilvipalveluita tai muita tiedonjakotapoja hankkeis-
sasi on käytetty? 

Vastaajien määrä: 83, valittujen vastausten lukumäärä: 187 

 

 

 n Prosentti 

Dalux tuoteperhe 4 4,8% 

Trimble Connect 16 19,3% 

Autodesk BIM360 15 18,1% 

BIMCollab Cloud 1 1,2% 
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Haahtela 29 34,9% 

SokoPro 74 89,2% 

Buildercom BEM-portaali 37 44,6% 

Muu, mikä? 11 13,3% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? dropbox 

Muu, mikä? pro3 

Muu, mikä? Firman oma 

Muu, mikä? Kotopro 

Muu, mikä? EloDoc 

Muu, mikä? Grani Mylly, Niini FM, Parma Consolis, Lupapiste 

Muu, mikä? Kotopro 

Muu, mikä? Niini+ 

Muu, mikä? SmartSheet 

Muu, mikä? Net Projektipankki 

Muu, mikä? M-files 

 

29. Mitä seuraavia tiedonsiirtotapoja olet käyttänyt hankkeissasi eri osapuol-
ten välillä? 

Vastaajien määrä: 69, valittujen vastausten lukumäärä: 97 
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 n Prosentti 

Vain IFC-tiedonsiirtoa / -malleja 36 52,2% 

Vain natiivimalleja (mallinnusohjelmien alkuperäisiä tiedonsiirtomuotoja) 7 10,1% 

Sekä IFC- että natiivimalleja 34 49,3% 

Yhdistelmämalliformaatteja (esim. SMC, TBP) 20 29% 

 

30. Oletko käyttänyt talonrakennushankkeissa hyödyksi muita kuin talonra-
kennuksen malleja? 

Vastaajien määrä: 32, valittujen vastausten lukumäärä: 52 

 
 n Prosentti 

Kaupunkimalli 11 34,4% 

Infra-alan suunnittelumalli 8 25% 

Geomalli 19 59,4% 

Koneohjausmalli 5 15,6% 

Virtuaalimalli 8 25% 

Muu, mikä? 1 3,1% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 
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Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muu, mikä? Firman oma koko alueen malli 

31. Millaista koulutusta olet saanut tietomalleihin liittyen? 

Vastaajien määrä: 75, valittujen vastausten lukumäärä: 123 

 

 

 n Prosentti 

Korkeakouluopintojen osana 33 44% 

Lyhytkestoista maksullista koulutusta 16 21,3% 

Pitkäkestoista maksullista koulutusta 2 2,7% 

Yrityksen sisäistä koulutusta, kuvaile lyhyesti koulutuksen tavoite 28 37,3% 

Ohjelmistotoimittajien tarjoamaa koulutusta 34 45,3% 

Muuta, mitä? 10 13,3% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Muuta, mitä? itseopiskelu 
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Muuta, mitä? 
Itse opiskellut lähes kaiken. Korkeakouluopintojen opetus 
on todella suppeaa. 

Muuta, mitä? EN mitään 

Muuta, mitä? 
Kulloisenkin hankkeen tietomallikoordinaattorin netin 
kautta pidettyjä perehdytyksiä. 

Muuta, mitä? Ammattikouluopintojen osana ja itseopiskeluna 

Muuta, mitä? Kyselemällä ohjelman toimittajalta 

Muuta, mitä? Ei oo 

Muuta, mitä? itseopiskelua 

Muuta, mitä? Ei mitään 

Muuta, mitä? Itseopiskelu 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Tekla käyttäjäkoulutusta 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Peruskoulutus 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Perusteet 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

- 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Mallinnuksen oppiminen 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Revit alkeet 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Elementti suunnittelu Teklalla 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Peruskurssi tekla structures ohjelmistoon ja tämän jäl-
keen useita tiettyihin teklan aihealueisiin syventäviä kurs-
seja 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Katselu, määrälaskenta 
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Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

En jaksa 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Koulutan tietomalliohjelmia muille 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Työkaverilta opastusta 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Tekla structures 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Kokapäiväisen työn tekeminen 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Tekla mallinnuksen perusteet, yrityksen sisäiset toiminta-
tavat 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Yrityksen työskentelytavat ja hyviä jippoja 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Määrien ulos saaminen mallista 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Oppia käyttämään kyseistä ohjelmaa 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Koulutuksen tavoite oli saada perusteet tietoon, että kyn-
nys käyttämiseen alenisi. 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Yrityksen mallinnusohjeet sekä uusien ohjelmistoversioi-
den ohjeet. Ohjelmistokoulutuksia. 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

ohjelmistopäivitysten uudet ominaisuudet 
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Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Lyhyt ohjelman  esittely 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Tekla koulutus 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Työkaverit opasteneet 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

peruskäyttö 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Perusteet 

Yrityksen sisäistä koulu-
tusta, kuvaile lyhyesti kou-
lutuksen tavoite 

Tekla koulutukset ins.tstossa 

 

32. Millaista tietomalleihin liittyvää koulutusta tarvitsisit omiin osaamistar-
peisiisi liittyen? 

Vastaajien määrä: 41 

Vastaukset 

Mallien käyttö työmaaolosuhteissa, mm. lukeminen, siirtyminen ja mittaustyökalut. 

Laskentamallien ja rakennemallien yhteistyöt 

Revit-familyiden tuottaminen 

Tietomallikoordinointi Solibrilla 

Peruskoulutus tietomallin hyödyntämiseen työmaalla jos sellainen on tilaajan puolesta 
laadittu. Koulutus riippuen ohjelmistosta. 

Pistepilvien hyödyntäminen 

Määrälaskenta mallista ja aikataulu yhdistettynä tietomalliin. 

Käytännön opetusta miten tietomalleja voi hyödyntää omassa työssä 

Tarkempaa tietoa siitä, mitkä kaikki osatekijät mallilta tulee vaatia, jotta kustannusoh-
jaus ja -vertailu olisi sujuvaa. 

Yleiset standardit ja tietomallinnusohjeet. 

Twinmotionin käyttö. 
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Alkuun edes jotain 

Käyttäjäkoulutusta käytössä olevan ohjelmiston kehittyessä. 

Syventävää tietoa sekä toisiin ei niin tuttuihin ohjelmistoihin tutustumista. Esim. Auto-
desk Robot. 

Yleistä ohjelmiston pyörittämiseen liittyvää. 

Kaikissa ohjelmissa saisi olla lyhyitä video-ohjeita kunkin toiminnan suorittamiseen, 
koska ohjelmien itse opiskelu kokeilemalla on työlästä. 

Tero Koikkalainen / IM-Juva Oy piti hyvän Tekla-kurssin keväällä 2015. 

Kuka sen lystin maksaa? 

Koulutan muita. 

Varmaan ihan alusta alkaen, kun on päässyt unohtumaan, kun ei sen kaltaisia projek-
teja omalla työpöydällä ole ollut 

Toimiminen tietomallikoordinaattorina 

ihan käytönperusteista lähtien 

? 

Korjausrakennesuunnittelussa ei juuri tunnuta käyttävän tietomalleja. Arkkitehdin mallin 
katselu on ainoa mikä on tullut vastaan. 

Datan siirto eri ohjelmien välillä, esim. sauvavoimien siirtäminen rakenneanalyysimal-
lista tietomalliin. 

Tietomallin yhteentörmäyksien tarkastus ilman tuotantopiirustuksia. 

Hyviä työskentelytapoja tietyllä ohjelmalla. Kuinka avata ja kohdistaa yhdistelmämalli. 

Tietomallikoordinaattorin normaali osaamistaso olisi hyvä tavoite. 

Yhdistelmämallin (IFC) tarkastelun osaamista. 

En osaa sanoa. 

Laaja-alaisesti, mutta asia on organisaatioissamme yllättävän heikoilla kantimilla. Tieto-
malleja vaaditaan, mutta ei itse ymmärretä niitä. 

Itse tarvitsisin lähinnä, katseluun ja mallista informaation seulomiseen koulutusta. En 
kuitenkaan suunnittele mitään tietomalleja, joten sen syvemmälle en koe tarvetta 
mennä. 

Tahtoisin erityisesti oppia käyttämään Dynamoa ja muita ohjelmointiin perustuvia sovel-
luksia paremmin. 

Sellaista, että saisi jotain hyödyllistä tietoa ulos mallista. Huom! Olen rakennuttaja 

Rakennuslupamenettelyn muuttuessa tulevaisuudessa mahdollisesti tietomallipoh-
jaiseksi tulee hallita vähintään perustiedot katseluohjelmien käytöstä ja tulkinnasta. 



49 

 

Jos saisi edes päivän kurssin niin varmaan Saisi mallista enemmän irti. Nyt osaan vain 
katsella. 

Yhdistelmämallien hallinta. 

Perusteiden kertaus, siitä käyttöön. 

Ei mitään 

Perusteista lähtien, itseoppineelle jää sivistykseen ammottavia aukkoja. 

Tietomallien käytön määrittely suunnittelujoille rakennushankkeissa (YTV2012). Suun-
nittelun hinta mallintamisesta. Tietomallin käyttö urakoitsijan laskennan tukena. Solbirin 
(viewer) käyttökoulutusta. 

Ristiintarkastus 

Opetusta pintaa syvemmälle. Suunnitteluvirheiden havaitsemiseen ja yhteensovituk-
seen 

Tilaajana yleistietoa. Hankkeissa yleensä tietomallikoordinaattori, mutta alan yleisym-
märrystä lisää ettei ole aivan vietävissä. 

 

33. Millaista tietomalliosaamista sinun nähdäksesi tarvitaan hankkeiden kan-
nalta jatkossa? 

Vastaajien määrä: 43 

Vastaukset 

Toteutuksessa tarvittavien tietojen hakeminen mallista, asennusten sopivuuden ja ristei-
lyjen tarkistaminen, toteutuksen päivittäminen malliin (ns. punakynäkuva) 

Tietomallin hallintaa esim tietomallivastaavan roolissa 

Tietomallin hyödyntäminen luonnossuunnittelussa, kustannuslaskennassa, visualisoin-
nissa, tuotannossa... ihan missä tahansa! 

Katseluohjelmien luku ja tulkinta. 

Tiedon hallinta komponenteissa 

Määrälaskentaa mallista ja ylipäätään mallinkäyttöä. 

Pilvipalvelujen hyödyntäminen. Tiedon jatkojalostus (integraatiot, API:t, raportointityöka-
lut esim. powerBI) 

Tietomallit pitäisi valjastamaan tuomaan hyötyä myös tavarantoimittajille. Olen ollut ra-
kennuspuusepänteollisuuden palveluksessa 23-vuotta, mutta emme vieläkään hyödy 
ikkunoiden ja ovien valmistuksessa tietomalleista mitenkään. 

Tietomallien tilaajille tarvitaan koulutusta näkemystä siihen, minkätasoiset ja -sisältöiset 
mallit eri vaiheissa palvelevat parhaiten eri tarpeita. 
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Kaikkien markkinoilla olevien tuotteiden, kuten täydentävien rakennusosien mallinnus-
vaatimus. 

Muussa tapauksessa tietomalli ei anna oikeaa tietoa. 

Visualisoinnin ohjelmia. 

jos joku joskus osaa suunnitella niillä toteutuskelpoisen kohteen niin sitten. mutta vielä 
ei niillä toteutus onnistu 

Ajan vaatimusten ja tarpeisen mukaista osaamista- 

Paljon Tekla tuntemusta. Mitä minulta onneksi jo löytyy. 

Työmaa- ja tarjouslaskentaorganisaation osattava ja pystyttävä käyttämään tietomalleja 
jatkuvasti ja ammattimaisesti 

Eri suunnittelijoilla pitäisi olla yhtenevä käsitys siitä, mihin mikäkin vaikuttaa. Ja tilaajilla 
pitää olla käsitys kuinka paljon aikaa ja rahaa suunnitelmien yhteensovitus vaatii. 

Käytännön mallintaminen on tärkein. IFC-malleja ei käytetä keskisuurissa hankkeissa 
vielä, eikä ainakaan eri alojen yhteensovittamisessa. Yhdistäminen on helppo työ - itse 
mallintaminen ja ohjelman hallitseminen paljon haastavampaa. 

Aliurakoitsijapuolelle koulutusta 

Korjausrakentamisessa käytettävää 

IFC ja yhdistelmämallien hallinta 

älykästä 

Ymmärrystä ja käsityskykyä 3d-hahmottamisessa 

Suunnittelijoiden käyttökoulutusta. 

Ehkä suurissa kohteissa voi tulla tarvetta mallintamiseen, mutta ei ole toistaiseksi tain-
nut olla yhtään korjauskohdetta jossa olisi mallinnettu tai sitä vaadittu tilaajan puolelta. 

Jokaisen tulisi osata 

Enemmän mallipohjaista ja vähemmän piirustusten tuottamista. 

Yhteensovitus 

Perustelu vanhemmalle päättäjäkunnalle tietomallintamisen tärkeydestä kysymyksiin. 
Mihin tätä muka tarvitaan? Onko oikeasti hyödyllinen vastike rahalle? 

Ohjelmointiosaamista. 

Jos suunnitellaan tietomallein, niin koulutus on todella paljon perässä, eli hyvin laajasti. 
Osa tarvitsee aivan perustietoakin. 

Osaamista varmaan on, mutta mallintamista pitäisi minusta ehkä hyödyntää laajemmin 
ja myös pienemmissäkin hankkeissa jos vain mahdollista. Nyt melkein kaikki hankkeet 
joissa olen ollut, on kohde mallinnettu jollain tasolla, mutta sitä ei saa käyttää toteutta-
miseen, eikä sitä päivitetä kovin aktiivisesti. 
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Yhteistyö eri toimialojen ja ohjelmien käyttäjien välillä on äärimmäisen tärkeää. 

Että kaikki suunnittelevat samaan malliin 

Eri järjestelmien saumaton yhteensopivuus, osapuolten kyky ymmärtää muita toimijoita. 

Tietomallinnuksen kokonaisuuden koordinointi. 

Mallien seuranta ja tulkinta tulisi onnistua. Massojen poiminta jne. 

CADMATIC Building -ohjelmassa tehtävän IFC-mallin osaamista 

En tiedä 

Vähintään kyky hakea mallista tietoja. 

Osata määritellä millä tasolla rakennushanke / rakennus mallinetaan, että osaisin ottaa 
huomioon suunnittelusopimuksissa. 

Yhteensovitus, suunnittelun ohjaus, määrälaskenta, tuotannon suunnittelu 

Enemmän käyttäjiä 

Tietomallit tulee saada työmaan arkeen eli toteutusportaan aktivoiminen ja kouluttami-
nen tärkeää. 

 

34. Miten näet tietomallinnuksen tulevaisuuden Suomessa? 

Vastaajien määrä: 46 

Vastaukset 

Erittäin hyvänä 

Toivon, että sitä otetaan enemmän toteutuksen avuksi käyttöön. 

Hyvältä näyttää ja varmasti tulee lisääntymään kohti pelkkää 3D suunnitelmien käyttöä 

Toivon, että korkeakouluissa panostetaan tietomallintamiseen. Alan vanhat tekijät eivät 
ole ihan ajan tasalla tietomallintamisen suhteen - odotan innolla, että saamme diginatii-
vit rekennusalalle töihin! 

Kaikki mitenkään merkittävät tai vaativat kohteet tullaan mallintamaan. Hyöty eritoten 
LVIS-tekniikan asennuksissa 

tärkeä 

Maakunnissa, missä työnjohto on ikääntyneempää, pitää mallin käyttö opetella itse, jos 
ei halua pudota kehityksestä. Siihen pitäisi saada muutos. 

Suomi on jäänyt jälkeen muiden maiden kehityksestä. 

Tilaajat ja viranomaiset eivät ymmärrä mahdollisuuksia. 

Kehittynee hyvin edelleen. 

En näe muuta mahdollisuutta, kuin tietomallinnus. 
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Seuraavaksi asiakkaan pitää päästä malliin sisälle esim. VR-lasien avulla. Tämä pitää 
olla helppoa kaikille osapuolille. 

Lähtötietomallien vaarimusten laadun tulee parantua jatkossa suuresti. Olen joutunut 
käyttämään kahdessa projektissa noin 300h lähtötietomallista perittyjen virheiden kor-
jaamiseen. 

joskus kaukaisessa tulevaisuudessa voi tulkla kyseeseen 

Varmasti tulee kehittymään ja siitä on hyötyä. 

Tullaan luultavasti käyttämään aivan joka paikassa, jopa pienissä kohteissa. 

Uskon sen lisääntymiseen koko ajan. Pienemmät selkeät hankkeet tulevat toimeen 
myös ilman mallinnusta. 

Junnaa tällä hetkellä paikoillaan. Tulevaisuus ei ole parempi, jos ei saada ihmisille kun-
non perehdytystä ja osaamista ohjelmistojen käyttöön. Ja muutama suuri hanke on 
osoittanut, että hankkeen valmistumisen ajankohta on arvoiotu väärin, mutta se on lu-
kittu, ja suunnittelulle jäi liian vähän aikaa. 

Hyvä tulevaisuus, vielä kun yhdistetään RAK, LVI, S. 

Hyvänä. Kunhan saadaan vakiiointia tietosisältöihin niin paranee vielä. 

Varmaan Etelä-Suomessa pakollinen osata. Omassa työssä vielä vähäinen, mutta var-
masti lisääntyy nopeasti 

Hyvänä 

kasvaa ja yleistyy 

Kaikki suunnittelu ja toteutus sekä rakennusten ylläpito ovat tulevaisuudessa mallipoh-
jaisia. 

Toistaiseksi suunnittelijoiden taito huono. Markkinoidaan hienoilla väreillä henkilöille 
jotka yleensä päättävät mutta eivät kuitenkaan ymmärrä sisällöstä mitään. Tarpeellinen 
ihmisille jotka eivät osaa luoda 2d suunnitelmista päässään 3d mallia. Tulevaisuus tie-
tenkin kehittää tuotetta mutta jos perusasiat (suunnittelijat) eivät ole kunnossa niin ete-
nee hitaasti. 

Uudisrakentamisessa lisäntyy varmaan. Korjauspuolella suurimmat kohteet, mutta lie-
nee enemmän arkkitehdin juttu. Vanhat rakenteet kun tuppaavat olemaan mitä sattuu, 
vaikka olisi kuinka tarkat lähtötiedot/-aineistot käytössä. 

Tärkeä 

Hyvänä kehityksenä vaikka verrattain muihin aloihin hieman hitaanpuoleisena. 

Tulee kasvamaan joka alalla. TARKKA tietomallinnus ja törmäystarkastelut nopeuttavat 
rakennusvaihetta. 

Kehittyy koko ajan mutta hitaasti. Suuret urakoitsijat käyttävät jatkuvasti kehittäen itse-
kin, mutta pk-yrityksissä ja pienemmissä projekteissa tietomalli loistaa tulevaisuudessa-
kin poissaolollaan. 
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Suunnittelupuolella tietomallinnus on jo arkipäivää, työmaille kai pikkuhiljaa jo yleisty-
mässä. Kiinteistönhallintaan se toivottavasti myös tulee lopulta. 

Paljon vielä kehitettävää. Suunnittelijoiden saatava omat mallinsa yhteensopiviksi ja ei 
ristiriitoja. 

Tietomallintamista tullaan hyödyntämään laaja-alaisesti rakennus- ja talotekniikan 
aloilla. 

Nyt ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että mallinnus ei pysy ihan perässä. Moni asia 
on vaikeampaa tehtä kuin 2D-suunnittelussa. Puhtaasti vaikka korkoaseman muuttami-
nen ei ole enää niin helppoa suunnitelmissa. Se itseasiassa on todella hankalaa, kun 
suunnitelmat ovat lähes valmiita. TIlaajat eivät tiedä mitä tilaavat ja miten malleista saa-
taisiin kunnossapidossa hyötyä. Suunnittelijat eivät osaa suunnitella mallein tai se tuot-
taa suhteettomia kuluja ja mallien yhteensovitus on hankalaa, vaikka käytetään koordi-
naattoria. 

Tällä hetkellä minusta mallintamisen mahdollisuuksista ei käytetä sen koko potentiaalia, 
varmaan kustannus ohjaa monesti päätöstä "pienemmissä" hankkeissa, ehkä koska 
hyötyjä ei osata hinnoitella? Jos kohteet mallinnettaisiin ja yhteensovitettaisiin viimeisen 
päälle, monet ongelmakohdat ehkä nähtäisiin jo etukäteen ja niihin osattaisiin reagoida 
ajoissa. Toivottavasti tietomallinnus tulevaisuudessa lisääntyy ja laajenee huomatta-
vasti. 

Tietomallinnus tulee sekä Suomessa että maailmalla lisääntymään runsaasti tulevaisuu-
dessa. Haaveeni olisi nähdä myös avointen lähdekoodien alustojen ja ohjelmien käytön 
lisäämistä tulevaisuudessa. 

Koodin pitäisi olla avointa ja saumattomasti yhteentoimivaa. Muuten tämä tuskin kos-
kaan toimii. Jos malliin saataisiin työmaahavainnot, punakynät ja huoltokirjat, niin tämä 
alkaisi pikkuhiljaa toimimaan. Suomi tuskin on mikään alan ihmemaa ja tuskin tulee kos-
kaan sitä olemaan. Itseppäistä kansaa. 

Isoissa hankkeissa tulevaisuudessa käytännössä välttämätöntä. Suomessa osaaminen 
on osin hyvin korkealla tasolla, mutta suurella osalla alan toimijoista ei ole minkäänlaisia 
valmiuksia tietomallien käyttöön. 

Koko ajan lisääntyy 

2d-suunnittelusta pitäsi päästä jo eroon kaikilla talonrakennuksen suunnittelualoilla. Va-
litettavan yleistä vielä esim.rakennesuunnittelussa. 

Lisääntyy koko ajan 

kasvavana 

Isommissa hankkeissa OK 

Mallien käyttö lisääntyy ja etenkin etäpalavereissa ne ovat erittäin havainnollisia. 

Toivottavasti tulee yleiseksi 

Lisääntyy ja yleistyy paljon myös korjausrakentamishankkeissa 

Hyvänä, kunhan suunnittelun taso olisi hyvä. 
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Mallintaminen on osa arkea. 

 

35. Toimitko korjausrakentamisen hankkeissa? 

Vastaajien määrä: 90 

 

 

 n Prosentti 

Kyllä 48 53,3% 

Ei 42 46,7% 

 

36. Käytetäänkö mallintamista korjausrakentamishankkeissasi? 

Vastaajien määrä: 50 
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 n Prosentti 

Aina 0 0% 

Lähes aina 14 28% 

Joskus 21 42% 

Ei lainkaan 15 30% 

 

37. Käytetäänkö korjausrakentamishankkeissasi inventointimallinnusta? 

Vastaajien määrä: 46 

 

 

 n Prosentti 

Aina 0 0% 

Lähes aina 7 15,2% 

Joskus 20 43,5% 

Ei lainkaan 19 41,3% 

 

38. Missä vaiheessa käytätte inventointimallia? Voit valita myös useampia. 

Vastaajien määrä: 28, valittujen vastausten lukumäärä: 61 
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 n 
Pro-

sentti 

Hankesuunnittelu 12 42,9% 

Luonnossuunnittelu 17 60,7% 

Urakkavaiheen suunnittelu / Kustannuslaskennassa 11 39,3% 

Toteutussuunnittelu 12 42,9% 

Rakentamisvaiheessa 8 28,6% 

Valmiin kohteen tarkesuunnittelmien päivityksessä (As-built mallin päi-
vitys) 

1 3,6% 

 

39. Käytetäänkö pistepilviaineistoa lähtökohtana inventointimallinnukseen? 

Vastaajien määrä: 43 
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 n Prosentti 

Aina 0 0% 

Lähes aina 10 23,3% 

Joskus 17 39,5% 

Ei lainkaan 16 37,2% 

 

40. Mitä järjestelmiä/ohjelmistoja olette käyttäneet pistepilviaineistojen käsit-
telyssä? 

Vastaajien määrä: 13 

Vastaukset 

En tiedä. 

En tiedä. 

Autodesk ReCap ja Revit ohjelmistot. Myös ajoittain Autodesk Civil 3D 

Recap 

eBrowser ja Websshare 2Go 

Trimble 

En ole itse käyttänyt, en osaa vastata 

Archicad ja Revit 

En muista. 
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Autodesk ReCap 

en muista 

? 

En muista. 

 

41. Miten hankitte inventointimallin hankkeeseen? 

Vastaajien määrä: 31 

 

 

 n 
Pro-

sentti 

Erillinen konsultti laatii inventointimallin 5 16,1% 

Hankkeen konsultti (ARK/RAK) laatii inventointimallin 7 22,6% 

Laserkeilausaineisto hankitaan ulkopuoliselta konsultilta ja hankkeen 
konsultti laatii inventointimallin 

18 58,1% 

Joku muu menettely, mikä? 1 3,2% 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Joku muu menettely, 
mikä? 

Tilaaja toimittaa inventointimallin erillisen konsultin toteutta-
mana tai omatoteutuksena 
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42. Mitä haasteita/kehittämiskohteita olette havainneet inventointimalleissa 
ja inventointimallien käytössä? 

Vastaajien määrä: 15 

Vastaukset 

Ne laaditaan liian ylimalkaisina, että niistä olisi hyötyä korjaushankkeen toteutuksessa 
tai kiinteistön ylläpidossa. 

Heikko lähtöaineisto. 

Ainoa oikea tapa on laserkeilata kohde ha laatia sen avulla tietomalli 

ARK olisi hyvä aina laatia inventointimalli. Turhia vinouksia voisi jättää pois inventointi-
malleissa. Kaikki rakennusosat tulisi AINA mallintaa. Jos osa on tuntematon, niin pak-
suna massana ja lisätä "tarkistettava" tieto kyseisen objektin tieto kenttään. Suuria vir-
heitä löytyy inventointimalleista kun osaamaton tai rakentamisesta tietämätön henkilö 
on laatinut niitä. 

Jos inventointimalli on hyvä saapuessaan saadaan sen avulla vähennettyä suunnitte-
lun/mallintamisen tunteja pois, mutta jos malli on huono/laaduton saadaan sillä lisättyä 
suunnittelun/mallintamisen tunteja paljon. 

Jos lähtötietomallista saa otettua luotettavat nykytilanne kuvat - pohjat ja julkisivut lä-
hinnä - on malli usein käyttökelpoinen. 

? 

Pistepilviaineiston tulkinta, piilossa olevien kantavien rakenteiden mallintaminen luotet-
tavasti 

Tarkkuustaso vaihtelee. 

Jokainen tekee eri tavalla 

Pistepilven yksinkertaisempi käyttö olisi toivottavaa. 

Mittauksen tarkkuus. 

- 

- 

Inventointimallien käytön vähäisyys. 

- 

Oikeiden mittatietojen saaminen malliin on työlästä. 

Ehkä osaaminen noin yleisesti. 

 

43. Mitä hyötyjä mallintamisesta on ollut korjausrakentamishankkeissasi? 

Vastaajien määrä: 21 
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Vastaukset 

Asennuksille suunniteltujen tilojen riittävyyden tarkistaminen jo suunnitteluvaiheessa, 
rakennusosaluetteloiden paikkansa pitävyys. 

3D-visualisointikuvat on helppo tehdä suoraan mallista 

Erityisesti LVIS asennusten sopivuus ja risteilyt ahtaissa tiloissa. Konehuoneet 

tarkkuus 

Sama hyöty kuin sunnittelussa yleensäkin 

Saadaan käsiteltyä tarkemmin purkuja. Myös kustannuslaskenta on ilmeisesti tästä hyö-
tynyt. 

? 

Risteilytarkastelua voidaan tehdä tarkemmin, erityisesti korjauskohteet 

Merkittävää hyötyä talotekniikan ja rakenteiden yhteensovittamisessa. 

Katselu auttaa jo paljon tutustumaan hankkeeseen. 

Ehkä asiakkaan saama ymmärrys lopputuloksesta 

En osaa sanoa 

Nopeasti pääsee alkuun, jos malli on hyvä. 

Purkuja ja uusia osia suunnittellessa on helpompi ymmärtää mitä ollaan tekemässä. 

Suunnitteluvirheet pienenevät. 

Ongelmakohtien ennakointi. 

Selkeää informaatiota jos suunnittelija on tehnyt työnsä hyvin. 

Auttavat kokonaisuuden hahmottamisessa ja projektinjohtourakoiden suunnittelunoh-
jauksessa. 

suunnitelmat tarkentuu ja helpottaa rakentamisvaihetta 

Tilojen mittojen oikeellisuus. Talotekniikan yhteensovitus jo suunnitteluvaiheessa 

Ei tarvitse arvailla ja saadaan mittamaailma haltuun. 

 

44. Mitä ongelmia tai kehitystarpeita mallien hyödyntämisessä olet havainnut 
korjausrakentamishankkeissasi? 

Vastaajien määrä: 20 

Vastaukset 

Mallin laatiminen riittävän tarkasti. 

Lähtötietoaineisto usein todella kivikautista 



61 

 

Mallinnuksesta huolimatta suunnittelijat piirtävät tekniikka asennuksia päällekkäin tai ku-
kaan ei tarkasta mallia ja tarkastaminen jää työmaalle. 

tarkemittauksen jälkeen uusi sijoitus 'avaruuteen' ja tiedon saanti kaikille 

Ei ajankohtaisiin ongelmiin paneudutaan liikaa, esim. satunnaiset törmäykset L2 vai-
heessa. 

? 

vanhojen tietojen puutteet tai viheellisyydet aiheuttaa haasteita. Lisäksi osa tiloista jää 
aina inventoimatta/keilaamatta. 

Vaikka rakennemalli tehdään ei hankkeen muut osapuolet osaa aina hyödyntää sitä. 
Esimerkiksi purkuvaiheessa ja vanhoja rakenteita rei'ittäessä voisi tietomallia hyödyntää 
enemmän. 

Uusi tekniikka mielellään mallinnetaan, mutta lähtöaineisto eli itse rakennus ei usein ole 
mallina, joten vertailu siihen ei kuitenkaan onnistu. 

Suunnittelijaryhmä saatta puoli vuotta tutkia ja pähkiä jotain ei niin tärkeää kohtaa. Las-
kennassa ja toteutusvaiheessa tarvittavasta tarkkuustasosta ei ole käsitystä. > tietomal-
leja käyttävä urakoitsija ajoissa hankkeeseen mukaan. 

Ei kaikki osaa käyttää.. 

En osaa sanoa 

Ohjelmistojen yhteensopivuus. 

Joidenkin kohteiden monimutkaista geometriaa voi olla haastava mallintaa niin että 2d 
piirustukset näyttävät hyville. 

Suunnittelijoiden osaamisessa on kehitettävää. TIlaajille ei ole selvää mitä tilataan 
Suunnittelu maksaa suhteessa herkästi aika paljonkin enemmän. 

Inventointimallien käytön vähäisyys. 

- 

Lähtötietoja pitää saada paremmiksi. 

Tilapintojen piirtäminen oikeassa laajudessa, siten että niitä voidaan hyödäntää määrä-
laskennassa 

Osaaminen. 

 

45. Millaisia koulutustarpeita sinulla tai organisaatiossasi on korjausrakenta-
misen tietomallinnukseen liittyen? 

Vastaajien määrä: 15 

Vastaukset 

Tietojen ottaminen mallista toteutusvaiheessa, toteutustietojen vieminen malliin. 
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koordinaatistot, vastinpisteet, tarkemittaukset 

Perus jutut olisi kiva hallita 

Mallinusohjelmien käyttöohjeet puuttuvat kokonaan. Kurssien yhteydessä käydään lyhy-
esti pääalueet, mutta tieto ei välitty, eikä ole tietoakaan miten ohjelmistoa käytetään ja 
millä perusteilla mallinnetaan vaikka olen ollut melkein vuoden töissä tässä yrityksessä. 
Edellisessä työpaikassa oli samankaltaiset ongelmat 

Olisi ylipäätään kiinnostava kuulla hyviä ja huonoja kokemuksia/käytäntöjä tietomal-
linuksesta korjaurakentamishankkeissa. Nyt homma hoituu uudispuolen oppeja itse so-
veltaen. 

Perinpohjaisia 

En osaa sanoa 

Ylipäätään mallinnuksen käyttöönotto korjaushankkeisiin. 

Korjausrakennushankkeiden oikeanlainen mallintaminen / mallinnustarkkuuden määrit-
tely hankkeissa. 

Laaja-alaisesti kaikki mallinnukseen liittyvät osa-alueet. 

Pistepilvitiedostot ja niiden hyödyntäminen on vielä melko vieras aihe. Haluaisin ope-
tella käyttämään pistepilvimalleja paremmin, tehokkaammi ja kokonaisvaltaisemmin. 

Kuten uudisrakentamisessakin. 

Perusteista alkaen 

Perusteista lähtien laajalla otannalla, jotta malleja kyettäisiin oikeasti hyödyntämään. 

Peruskoulutusta tarvitaan. 
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Liite 2.  Kyselytutkimuksen tuloksista tehty englanninkielinen Power Point -esitys 
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Liite 3. Haastattelututkimuksen kysymykset ja vastaukset 

Tietomallien käytön kehittämis- ja osaamistarpeet talonrakennushankkeissa 

Haastateltava A  

1. Taustatiedot: Mikä on ammattisi ja roolisi 

talonrakennushankkeissa? 

Koulutus rakennusinsinööri AMK. Projekti-

päällikkö rakennusurakoitsijan organisaa-

tiossa. Rooli rakennushankkeissa suunnit-

telun ohjaus. Tavoitteena saada tilaajan 

tarpeet ja toiveet sekä työmaan käytännön 

tarpeet toteutumaan suunnittelussa. Sekä 

omarahoitteisia että KVR-hankkeita. 

2. Miten hankkeissasi on käytetty tietomal-

leja? Onko hyödynnetty avointa tietomal-

lia? 

Visuaalisuus loppukäyttäjille esiteltäessä, 

suunnitelmien yhteensovitus rakenne-, ark-

kitehti- ja talotekniikan mallien kesken ja 

määrälaskenta. Käytetään IFC-malleja ja 

Solibri-yhdistelmämallia. 

3. Mitkä toimenpiteet ovat mielestäsi oleel-

lisimpia tietomallipohjaisessa hankkeessa 

onnistumisen kannalta? 

Kaikkien täytyy tehdä sovittujen pelisääntö-

jen mukaan, että tietomalleista saadaan 

kaikki irti. Isossa kokonaisuudessa ulko-

puolinen tietomallikoordinaattori katsoo, 

että kaikki osa-alueet menevät yhteen. Tie-

tomallikoordinaattorin ammattitaito ja jä-

mäkkä ote, säännölliset palaverit mallien 

yhteensovituksesta. Työmailla on käytössä 

vielä paperikuvat, mutta varsinkin talotek-

niikkaurakoitsijat käyttävät myös mallia. 

Urakkasopimuksissa ei ole vielä vaadittu 

mallien käyttöä. Helsingissä on rakennus-

luvassa ollut arkkitehdin tietomalli vaati-

muksena uudessa isossa kokonaisuu-

dessa. Rakennuksen tietomalli viedään 

Helsingissä kaupunkimalliin. 



 

4. Miten hankkeiden johtaminen/organi-

sointi on järjestetty tietomallien osalta? Mi-

ten pitäisi järjestää? 

Ulkopuolisen tilaajan kohteissa tilaajan tie-

tomallikoordinaattori. Omarahoitteisissa 

kohteissa tietomallintamisen koordinointi 

on projektipäällikön vastuulla. Isoissa koh-

teissa voisi ehkä olla ulkopuolinen tietomal-

likoordinaattori. Hankkeissa on sovittu, että 

suunnitteluosapuolet laittavat tietyin vä-

liajoin uusimmat mallit ja projektipäällikkö 

kokoaa ne yhteen. Lisäkoulutus olisi tar-

peen. Sekä urakoitsijaorganisaation että ti-

laajien pitäisi ymmärtää paremmin tieto-

mallinnusta. Nyt suunnittelijat tekevät mal-

lit, mutta niiden hyödyntäminen jää joskus 

puolitiehen. YTV on hankkeissa käytössä 

tietomallintamisen perustana. 

5. Miten tietomalleja tulisi mielestäsi käyt-

tää nyt ja mitä pitäisi kehittää jatkossa? 

Nyt malleja käytetään visualisoinnissa, 

määrälaskennassa ja suunnitelmien yh-

teensovituksessa. Jatkossa voisi käyttää 

vielä enemmän hankkeiden tonttikilpai-

luissa visualisoinnissa mm. 3D-videoiden 

kautta. Huollon ja kunnossapidon kannalta 

voisi mallista olla myös hyötyä. 

6. Mitä osaamistarpeita tietomallien käyt-

töön liittyen näet olevan talonrakennus-

alalla? 

Kokeneita osaajia pitäisi saada enemmän 

käyttämään tietomalleja, eikä pelkästään 

piirustuksia. Nuorilla alkaa olla jo malli 

enemmän käytössä työmailla. Mallipoh-

jaista työmaan aikataulutusta voisi kehittää. 

7. Muita kommentteja?   Aiemmin tehdyssä kyselyssä osa kysymyk-

sissä esitetyistä käsitteistä oli ollut tunte-

mattomia. Kysyy, milloin tutkimuksen tulok-

sia julkaistaan. 

8. Haluatko lisäinfoa BIM-ICE-projektista ja 

miten siihen voi yritys osallistua? 

Kyllä. 

 



 

Haastateltava B: 

1. Taustatiedot: Mikä on ammattisi ja roolisi 

talonrakennushankkeissa? 

Koulutus rakennusinsinööri AMK. Raken-

nusliikkeen suunnitteluinsinööri ja BIM-asi-

antuntija. Tehtäviin kuuluu KVR-hankkei-

den laskenta- ja tarjousvaiheen rakenne-

suunnittelu ja mallinnus. Myöhemmässä 

vaiheessa hankkeiden rakennesuunnitte-

lun ja -mallintamisen ohjaus. 

2. Miten hankkeissasi on käytetty tietomal-

leja? Onko hyödynnetty avointa tietomal-

lia? 

KVR-hankkeissa tehdään itse tai palkataan 

ulkopuolinen suunnittelija tekemään malli, 

josta tehdään määrälaskenta ja kustannus-

laskenta. Suunnittelunohjaus tapahtuu 

mallipohjaisesti Solibri -yhdistelmämallin 

kautta. Käytössä on RIB iTWO-järjestelmä, 

jonne syötetään eri suunnittelualojen IFC-

malleista määrä- ja kustannuslaskentaan 

tarvittava tieto SimpleBIM:n avulla. Hank-

keiden tietomallivaatimusten pohjana on 

YTV, jota on täydennetty omilla tarkennuk-

silla. RIB iTWO:n kautta malleista saadaan 

tehtyä erilaiset raportoinnit. Tiedolla johta-

minen, tiedon hallinta, malleista tietokan-

taan. 

3. Mitkä toimenpiteet ovat mielestäsi oleel-

lisimpia tietomallipohjaisessa hankkeessa 

onnistumisen kannalta? 

KVR on mieleinen urakkamuoto, koska sil-

loin voidaan vaikuttaa suunnittelijavalin-

taan ja valita sellaiset suunnittelijat, jotka 

tietävät mitä tietomalleilta halutaan. Muissa 

hankemuodoissa ei usein voida vaikuttaa 

suunnittelijavalintoihin, jolloin tietomalliasi-

oita joudutaan käymään suunnittelijan 

kanssa enemmän läpi ja usein tietomallin-

nuksessa on puutteita. 



 

4. Miten hankkeiden johtaminen/organi-

sointi on järjestetty tietomallien osalta? Mi-

ten pitäisi järjestää? 

KVR-hanke, jossa on tutut suunnittelijat, 

vaatimukset ovat selvät. Kun on uusia 

suunnittelukumppaneita, on enemmän te-

kemistä suunnittelun ohjauksessa mallien 

suhteen. Resurssit vaikuttavat, myös ulko-

puolisia tietomallikoordinaattoreita käyte-

tään mm. mallien yhteensovituksessa. Pi-

tää ottaa myös huomioon, että ihmisiä on 

erilaisia. Variaatioita tulee monesta syystä, 

ei ole vain yhtä tiettyä tapaa, jolla hank-

keissa tietomallien suhteen mennään. 

5. Miten tietomalleja tulisi mielestäsi käyt-

tää nyt ja mitä pitäisi kehittää jatkossa? 

Tietomallintamisen ongelmana on se, että 

vakioidut tietokentät puuttuvat. Standardit 

ovat liian väljät, variaatio liian suurta. 

RAVA2 -hankkeen ja YTV:n päivityksessä 

on tullut yhtenä vaihtoehtona esiin EU-ta-

soinen standardisointi. Tämän ei usko ole-

van hyvä ratkaisuvaihtoehto. Vakioinnissa 

pitäisi päästä eteenpäin. TATE-puolella on 

tehty vakiointia. Rakenne- ja arkkitehtipuo-

lella tarvittaisi samantapaista IFC-mallin 

tiedon vakiointia. Tiedon vakiointi ratkaise-

vaa, esimerkiksi ajatellen mallien käyttöä 

ylläpitovaiheessa, koneohjausmalleja ym. 

lisäarvoa malleista. 

6. Mitä osaamistarpeita tietomallien käyt-

töön liittyen näet olevan talonrakennus-

alalla? 

Perusohjelmistojen osaaminen koulusta 

valmistuessa olisi tärkeää. Perussuunnitte-

luosaaminen olisi tärkeää, että koulusta 

valmistuessa tiedettäisi esimerkiksi, mitä 

suunnitelmia mikäkin suunnitteluala tuot-

taa. 

7. Muita kommentteja?   Yritysyhteistyö koulutuksessa on tärkeää. 

8. Haluatko lisäinfoa BIM-ICE-projektista ja 

miten siihen voi yritys osallistua? 

Kyllä.  



 

Haastateltava C: 

1. Taustatiedot: Mikä on ammattisi ja roolisi 

talonrakennushankkeissa? 

Koulutus rakennusarkkitehti. Toimii raken-

nustuoteteollisuudessa projektipäällikkönä. 

Yritys toimittaa ja ikkunoita ja ovia sekä nii-

den asennusta rakennusliikkeille. Ei ole 

omaa suunnittelua, mutta toimii suunnitteli-

joiden kanssa yhteistyössä, opastaa suun-

nittelijoita. 

2. Miten hankkeissasi on käytetty tietomal-

leja? Onko hyödynnetty avointa tietomal-

lia? 

Tietomalleista ei ole omaa käyttökoke-

musta. Tuoteteollisuudessa ei ole käytössä 

mitenkään. Malleista ei ole tuoteteollisuu-

dessa juuri mitään hyötyä. Tiedot tulevat 

malleista tuoteteollisuuteen vain taulukko-

pohjaisina, enää ei tule ikkuna- ja ovikaavi-

oita, kuten ennen. Yrityksen tuotteista on 

olemassa Revit- ja ArchiCAD-objektit arkki-

tehtien käyttöön. Ei ole tietoa, onko Open-

BIM-objekteja olemassa. 

3. Mitkä toimenpiteet ovat mielestäsi oleel-

lisimpia tietomallipohjaisessa hankkeessa 

onnistumisen kannalta? 

Ei osaa sanoa. 

4. Miten hankkeiden johtaminen/organi-

sointi on järjestetty tietomallien osalta? Mi-

ten pitäisi järjestää? 

Ymmärtää, mikä merkitys mallintamisella 

on rakennuttajan tai suunnittelijoiden kan-

nalta, mutta muille ei ole juuri hyötyä. 

5. Miten tietomalleja tulisi mielestäsi käyt-

tää nyt ja mitä pitäisi kehittää jatkossa? 

Toivoisi, että mallien käyttö laajenisi myös 

tuotetoimittajille, että siitä olisi myös heille 

hyötyä. Asia ei ole kehittynyt mihinkään 

heidän näkökulmastaan. Nyt suunnittelija 

tekee oman työnsä ja esimerkiksi ikkuna- ja 

ovikaaviot. Tämän jälkeen alkaa urakoitsi-

jan ja tuotetoimittajan välinen osuus. Tieto 

ei siirry sähköisesti, vaan tuotetoimittaja 

syöttää tiedot paperilta. Olisi hyvä, jos mal-

leja voisi hyödyntää tiedonsiirtoon. 



 

6. Mitä osaamistarpeita tietomallien käyt-

töön liittyen näet olevan talonrakennus-

alalla? 

Pitäisi löytyä taho, joka alkaisi kehittää. 

Alalla ei ole yhteistä tahtoa kehittää. Tuote-

suunnittelussa käytetään kyllä 3D-suunnit-

telua, mutta ohjelmistoista ei osaa sanoa. 

Tuotannonohjausjärjestelmät vaihtelevat. 

Ei ole itsellä IFC-malleista käyttökoke-

musta. 

7. Muita kommentteja?   Olisi hyvä olla koulutusta siitä, miten alalla 

voisi malleja hyödyntää. Tästä voisi olla yh-

teydessä alan yhteistyöjärjestöön. 

8. Haluatko lisäinfoa BIM-ICE-projektista ja 

miten siihen voi yritys osallistua? 

Ei ole tarpeen. 

 

Haastateltava D: 

1. Taustatiedot: Mikä on ammattisi ja roolisi 

talonrakennushankkeissa? 

Koulutus rakennusarkkitehti. Arkkitehti-

suunnittelijana pienessä arkkitehtitoimis-

tossa. Lisäksi oman yrityksen kautta kor-

jausrakentamishankkeiden arkkitehtisuun-

nittelua. 

2. Miten hankkeissasi on käytetty tietomal-

leja? Onko hyödynnetty avointa tietomal-

lia? 

IFC-tiedonsiirtomahdollisuus on huomatta-

van hyödyllinen arkkitehtisuunnittelussa, 

kun voi tarkastella talotekniikan malleja kol-

miulotteisesti ja sovittaa suunnitelmia yh-

teen. 

3. Mitkä toimenpiteet ovat mielestäsi oleel-

lisimpia tietomallipohjaisessa hankkeessa 

onnistumisen kannalta? 

Suunnittelualojen välinen kommunikaatio 

ja siihen sovitut toimintamallit. Pitää olla 

selvillä, mitä tehdään. 

4. Miten hankkeiden johtaminen/organi-

sointi on järjestetty tietomallien osalta? Mi-

ten pitäisi järjestää? 

Hankkeissa, joissa on ollut mukana, on ol-

lut arkkitehtivetoista. Arkkitehti on tehnyt 

törmäystarkastelut ja ylläpidon. Arkkitehti-

malli on toimitettu muille suunnittelijoille 

IFC-muodossa, muut suunnittelualat ovat 



 

toimittaneet omat mallinsa. Tiedonsiirto ta-

pahtuu projektipankin kautta. Arkkitehti 

kommentoi muiden malleihin tarvittavia 

muutoksia ja muut suunnittelualat kom-

mentoivat, jos arkkitehtisuunnitelmiin tarvi-

taan muutoksia. Paras olisi, jos pystyttäisi 

työstämään muiden suunnittelualojen 

kanssa samaa mallia, jolloin ajantasainen 

tieto välittyisi tehokkaasti. Haasteena on, 

että eri suunnittelualoilla ja eri suunnittelu-

toimistoissa ei käytetä samoja ohjelmistoja, 

jolloin tiedonsiirto täytyy tehdä IFC-mallien 

kautta. Toivottavasti jatkossa olisi käytössä 

paremmat tiimityökalut eri ohjelmistojen vä-

lillä. 

5. Miten tietomalleja tulisi mielestäsi käyt-

tää nyt ja mitä pitäisi kehittää jatkossa? 

Elementti- ja tilakatselmukset mallien 

avulla ennen varsinaista katselmusta käy-

tössä. Tilaelementtikatselmus virtuaalisesti 

ennen varsinaisten fyysisten elementtien 

katselmusta. Tietää, että alalla on isoissa 

esim. sairaalahankkeissa käytössä katsel-

muksia virtuaalilasien avulla. Markkinointi-

käytössä hyvä, visualisointi. Tietomallista 

saadaan esimerkiksi seinärakenteen tie-

dot. Jatkossa voisi olla käytössä enemmän 

esimerkiksi työmailla AR-objektien kanssa. 

6. Mitä osaamistarpeita tietomallien käyt-

töön liittyen näet olevan talonrakennus-

alalla? 

Tietämys rakentamisesta ja tietomalliohjel-

mistojen käytön osaaminen on tärkeää. 

Koodaamisen osaaminen ja parametriset 

mallinnustyökalut. Esimerkiksi parametris-

ten työkalujen hyödyntäminen mahdollisim-

man tehokkaiden ja hyvien pohjaratkaisu-

jen löytämiseksi. Ohjelmisto pystyy luo-

maan enemmän vaihtoehtoja kuin ihminen 

samassa ajassa. 



 

7. Muita kommentteja?   Ei ole. 

8. Haluatko lisäinfoa BIM-ICE-projektista ja 

miten siihen voi yritys osallistua? 

Kyllä. 

 


