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Tiedonhallinnan merkitys on lisääntynyt rakennusprojekteissa viime vuosina huomatta-
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Terminologia 
 

As-built aineisto: As-built aineisto on dokumentteja, kuvia ja tietoa, 

jotka kuvaavat miten jotain on rakennettu. Aineistolla 

voidaan tarkastaa, mikäli rakenteet ovat tehty suunni-

telmien mukaisesti. Aineistoa käytetään myös pohja-

na tulevissa suunnitelmissa. 

 

ASP-palvelu: Englannin kielestä Application Service Provider. Pal-

velu jossa annetaan asiakkaalle mahdollisuus käyttää 

tiettyä applikaatiota ja sen ominaisuuksia verkon yli. 

Palvelusta peritään yleensä kuukausittainen, tai käyt-

töasteen mukaista maksua.  

 

CE-merkintä: CE-merkintä kiinnitetään niihin rakennustuotteisiin, 

joista valmistaja on laatinut suoritustasoilmoituksen. 

Jos valmistaja ei ole laatinut suoritustasoilmoitusta, 

rakennustuotteisiin ei saa kiinnittää CE-merkintää. 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 

305/2011) 

 

CSV tiedostomuoto CSV lyhenne tulee englannin kielen sanoista comma 

seperated values. CSV tiedosto on tekstitiedosto, jon-

ka arvot ovat eroteltuna toisistaan pilkuilla ja rivin-

vaihdoilla. Tiedostomuotoa käytetään yleisesti tau-

lukkomaisten ohjelmien tiedonvälitysmuotona. (Shaf-

ranovich 2005) 

 

Projektipankki: Sähköinen dokumenttien säilytysjärjestelmä, joka on 

internetissä, ja jossa käyttäjät voivat lisätä, ladata ja 

katsoa dokumentteja. 

 

”Push” ja ”Pull” tiedonsiirto: Push tiedonsiirrolla tarkoitetaan, kun jokin henkilö tai 

systeemi lähettää vastaanottajalle tietoa. Pull tiedon-

siirrolla tarkoitetaan, että tiedon vastaanottaja hakee 

tiedon itse jostain sovitusta paikasta. 

 

Suoritustasoilmoitus: Suoritustasoilmoitus on rakennustuotteen valmistajan 

laatima ilmoitus, josta käy ilmi, että rakennustuote 

kuuluu yhdenmukaistetun standardin piiriin tai vastaa 

sille annettua eurooppalaista teknistä arviointia. Laa-

timalla suoritustasoilmoituksen valmistaja ottaa vas-

tuun siitä, että rakennustuotteen suoritustasot ovat il-

moitetun mukaisia. (Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetus (EU) N:o 305/2011) 

 

Tiedonhallinta: Tiedonhallinnalla tarkoitetaan kaikkea tiedon keräys-

tä, järjestämistä, siirtämistä ja käyttämistä. 
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Tietoketju: Tietoketjulla tarkoitetaan rakennusprojektin kaikkia 

osapuolia, jotka muodostavat ketjun, missä tieto liik-

kuu osapuolten välillä. 

 

Tilaaja: Tilaaja on rakennushankkeen tai rakennusprojektin 

tilauksen tehnyt osapuoli. Tilaaja antaa myös urakoit-

sijalle rakentamiseen tarvittavat alkutiedot. 

 

Tunkeutumisnopeus: Tunkeutumisnopeudella tarkoitetaan sitä nopeutta, 

jolla porakärki tunkeutuu maahan porauksen aikana. 

Tunkeutumisnopeus mitataan usein metreinä minuu-

tissa. 

 

 

Työmaan työnjohto: Työmaan työnjohto koostuu vastaavasta työnjohtajas-

ta, työmaainsinööristä sekä työmaamestareista. Työn-

johto on vastuussa varsinaisen rakennustyön johtami-

sesta, sekä pienemmistä hankinnoista. Lisäksi työn-

johto valvoo rakentamisen oikeellisuutta, hyvän ra-

kentamistavan toteutumista ja halutun laatutason saa-

vuttamista. 

 

Työsaavutus: Työsaavutuksella tarkoitetaan tietyn työvaiheen teh-

tyä työmäärää yhteenlaskettuna, esimerkiksi porauk-

sessa toteutuneet porausmetrit. 

 

Työteho: Työteholla tarkoitetaan työsaavutusta tiettyyn ajan-

jaksoon nähden, esimerkiksi porauksessa toteutuneet 

porausmetrit työvuoroa kohden. 
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

 

Rakennusprojektin menestyksellinen johtaminen edellyttää tehokasta tiedonhallintaa (Egan 

1998). Monet tutkimukset tukevat tätä väitettä. Hassanein ja El Nemr (2008) sanoivat että 

suurin syy muutostöiden hylkäämisestä johtuu huonosta dokumentaatiosta. Chassiakos ja 

Sakellaropoulos (2008) toteaa, että rakennusprojektin tehokas aloitus on riippuvainen osa-

puolten välisestä kommunikaatiosta ja tiedonvälityksestä. Cornick (1990) arvioi että kaksi 

kolmasosaa rakennusprojektien ongelmista johtuvat riittämättömästä yhteensovituksesta ja 

tehottomasta kommunikaatiosta. Tiedonhallinta vaikuttaa kaikkiin näihin asioihin ja moni 

uskoo, että sen tehokkuus on ensisijainen mekanismi lisäämään rakennusalan tuotettavuut-

ta (Egan 1998). 

 

Tiedonhallinnan merkitys rakennustyömailla on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. 

Melkein kaikki rakennusprojektien tieto on nykyään sähköisessä muodossa, tai muunne-

taan sähköiseen muotoon jossain vaiheessa projekteja. Tietoa on erittäin paljon, etenkin 

suurissa projekteissa. Tämän tiedon järjestäminen, siirtäminen ja löytäminen voi olla erit-

täin haastavaa, etenkin ilman minkäänlaista apujärjestelmää. Tiedonhallinnan helpottami-

seen löytyy uutta teknologia ja uusia työkaluja, kuten mobiilisovelluksia ja projektipankke-

ja. Nämä uudet menetelmät hoitaa tiedonhallintaa ovat vauhdilla tulossa markkinoille, mut-

ta ne ovat vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Viimeisten viidentoista vuoden aikana raken-

nusalan IT tutkimukset ovat suurimmalta osalta keskittyneet BIM-teknologiaan ja miten 

BIM:iä voidaan implementoida (Björk 2003). Etsimällä hakusanoilla information man-

agement construction, EDMS (Electronic Document Management System) in construcion 

ja document management in construction Google Scholarista löytyy paljon tutkimuksia. 

Nämä tutkimukset käsittelevät enimmäkseen tiedonhallinnan vaikutusta rakennusprojek-

tiin, eikä itse järjestelmien rakennetta ja toimivuutta. Tämän seurauksena voidaan sanoa, 

että rakennusalalle räätälöityä sähköistä tiedonhallintajärjestelmää ei kauheasti ole tutkittu.  

 

Björk (2003) väittää myös, että paljon tutkimuksia rakennusalan sähköisistä tiedonhallinta-

järjestelmistä ei ole. Al Qady ja Kandil (2013) tukevat tätä väittämää, ja päättivät vastata 

siihen tutkimalla näitä järjestelmiä. Heidän tutkimuksen kohteena oli Yhdysvaltalaisia 

huippuyrityksiä rakennusalalta. Tutkimus tehtiin kyselylomakkeilla. Kyselyyn vastanneet 

henkilöt olivat sitä mieltä, että hyvä tiedonhallinta on keskeinen asia, jotta rakennusprojek-

ti onnistuisi hyvin. He olivat kuitenkin myös sitä mieltä, että nykyiset käytössä olevat jär-

jestelmät tarvitsevat huomattavaa parannusta. Kyselyn muita vastauksia käsitellään myö-

hemmin tässä tutkimuksessa. 

 

Sähköiset tiedonhallintajärjestelmät ovat tällä hetkellä yleisin tapa hoitaa dokumenttien 

säilytystä ja välitystä. Sähköisten tiedonhallintajärjestelmien idea on säilyttää kaikki ra-

kennusprojektille olennainen tieto keskitetysti verkkopalvelimella. Verkkopalvelimelta 

voidaan ladata ja lisätä tiedostoja projektin aikana, ja se toimii varmuuskopiona projektin 

päätyttyä. Järjestelmiä on ollut käytössä jo pitkään, ja nykyään melkein jokaisessa suu-

remmassa projektissa. Tyypillisesti tiedonhallintajärjestelmät ovat kolmansien osapuolten 

kehittämiä, ja myydään ASP-palveluna projekteille. Järjestelmiä voidaan myös ostaa, jol-

loin ylläpito ja huolto jäävät rakennusyrityksen vastuulle (Chassiakos & Sakellaropoulos 

2008).  
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Tehokkaan tiedonhallintajärjestelmän hyöty on vaikea mitata rahallisessa muodossa, sillä 

suurin osa hyödystä on yksittäisten henkilöiden ajankäytössä (Björk 2003). Löwnertz et al. 

(1995) esittivät tutkimuksessaan arvion, että kustannussäästöt rakennusprojektissa sähköi-

sen tiedonhallintajärjestelmän käytöstä olisi 5-10 %. Mitään empiiristä todistetta tälle väit-

tämälle heillä ei kuitenkaan ollut. VTT:n ProCe projektissa tutkittiin hyötyjä sähköisestä 

tiedonhallintajärjestelmästä. ProCe projektissa tutkittiin neljää keski-suurta (n. 25 M€) 

rakennusprojektia suomessa, ruotsissa, englannissa ja yhdysvalloissa. Tutkimus osoitti että 

tiedonhallintajärjestelmän rahallinen hyöty oli vain 0,1 %, mutta dokumenttien toimitus-

ajassa säästettiin 1700 työpäivää (Björk 2003). Toteutunut hyöty saattaa olla näin pieni 

juuri sen takia, että ei uskalleta tai pystytä luopumaan paperisista dokumenteista vaikka 

sähköinen järjestelmä on käytössä (Nitithamyong ja Skibniewski 2011). Dokumentit siirty-

vät henkilöiden välillä nopeammin järjestelmän avulla, mutta työmäärää ei saada pienem-

mäksi ja hyöty jää olemattomaksi. Toinen lähestymistapa arvioida tiedonhallintajärjestel-

mästä saatavaa hyötyä on vertaamalla, järjestelmän käyttöönottovaikeutta ja järjestelmän 

aiheuttamaa työtaakan helpotusta (Björk 2006). Käyttöönottovaikeudet ja työtaakan helpo-

tus ovat kuitenkin epätasaisesti jaettu projektien eri osapuolten välillä, ja vaikuttavat kaik-

kia osapuolia eri tavalla (Björk 2006). Epätasainen jako vaikeuttaa järjestelmän hyödyn 

arvioimista. Yhtenäistä näillä tutkimuksilla on kuitenkin se, että kaikki ovat sitä mieltä, 

että tiedonhallintajärjestelmästä on hyötyä. Kuinka iso ja minkälainen hyöty on, ei ole sel-

keää, mutta potentiaali etenkin ajansäästölle on erittäin suuri.  

 

Rakentaminen on monen organisaation prosessi, jolla on suuri riippuvuus monimutkaisen 

tiedonvälityksen kanssa. Rakennusprojektin onnistuminen on riippuvainen tiedonvälityk-

sen ajoitukseen ja tarkkuuteen, projektin kaikkien osapuolten välillä (Dawood et al. 2002). 

Rakennusprojektin osapuolet muodostavat tietoketjun, missä tieto liikkuu moneen suun-

taan. Tietoketjun alkuvaiheessa on melkein aina työmaa tai tilaaja. Tietoketjun aloittava 

osapuoli riippuu siitä, mihin suuntaan tietoa välitetään. Mikäli tietoa välitetään työmaalta 

pois, tiedon luojana on useimmiten työnjohtaja. Jos tieto välitetään työmaalle, tietoketjun 

aloittaa useimmiten tilaajan hankkima suunnittelija. Työnjohtajat laativat dokumentteja, 

hakevat dokumentteihin tietoa ja välittävät tiedon eteenpäin oikeaan paikkaan. Rakennus-

projekteissa dokumenttien ja tiedon määrä vaihtelee projektin suuruuteen verrattuna, mutta 

yhdellä työnjohtajalla on kuitenkin aina suuri määrä dokumentteja käsiteltävänä. Pienem-

missä projekteissa on vähemmän dokumentteja, mutta myös vähemmän työnjohtajia. 

(Björnström 2016) 

 

Björnströmin (2016) tutkimuksessa haastateltiin pohjarakentamistyömaan työnjohtajia. He 

kertoivat, että he tekevät useimmat dokumentit valmiille pohjalle joko tietokoneella tai 

käsin. Valmiit pohjat saadaan aikaisemmilta työmailta, missä on tehty samanlaisia työvai-

heita. Heidän mielestä dokumentoinnin ja tiedonhallinnan suurin ongelma on selkeä. Suu-

ren tietomäärän takia, työnjohtajilla on vaikeata tietää ja muistaa mitä kaikkea on syytä 

dokumentoida, ja kenelle kaikille dokumentit pitää välittää. Dokumentteja tulee urakan 

aikana niin paljon, että unohdetaan mitkä on tehty ja mitkä on jäänyt tekemättä. Urakan 

loppupuolella näiden puuttuvien dokumenttien selvittämiseen ja tekemiseen menee huo-

mattavan paljon aikaa ja tuottaa työnjohtajille tuskaa. Toinen vaikuttava tekijä tiedonhal-

linnan vaikeuteen on se, että työmaat ovat yleensä pitkiä projekteja ja työnjohtohenkilöstö 

muuttuu usein projektin aikana. Työnjohtajien dokumentointi ja dokumenttien järjestelyta-

vat ovat hyvin erilaisia. He joutuvat usein tulkitsemaan ja etsimään toisten työnjohtajien 

dokumentteja, joka on hankalaa. Suuri osa rakennusprojektin tiedosta kerätään vielä pape-
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rille, josta ne myöhemmin muokataan sähköiseen muotoon, joko skannaamalla tai kirjoit-

tamalla uudestaan tietokoneelle. Tämä siirto sähköiseen muotoon vie myös paljon työnjoh-

tajien aikaa. Chassiakos ja Sakellaropoulos (2008) esittivät tutkimuksessaan, että informaa-

tiomäärän suuruus on tyypillinen ongelma rakennusprojekteissa. Se aiheuttaa vaikeuksia 

tiedonhallinnassa, varsinkin pohjarakentamisprojektissa, missä ainutlaatuisuus tekee in-

formaation standardointia vaikeaksi.  

 

1.2 Tutkimuksen kohdeyritys 

 

Pohjarakentamistyömaalla tehdään monenlaisia työvaiheita, yksi ehkä kaikista tavallisin on 

poraustyö. Poraustyöstä kerättyä tietoa käytetään moneen tarkoitukseen myöhemmin ra-

kennusprojektin aikana. Jotta oikeata tietoa saataisiin välitettyä tehokkaasti oikeille henki-

löille, on koko poraustyön tiedonhallinnan rakennetta tutkittava. Kohdeyrityksen käyttä-

mää tiedonhallinnan rakennetta, ei nykyisessä muodossa välttämättä palvele kattavasti tie-

toketjun kaikkia osapuolia, eikä tiedonsiirto ole mahdollisimman tehokasta. 

 

Tämän tutkimuksen kohdeyritys on Lemminkäinen Infra Oy (tarkemmin Lemminkäinen 

Infra Oy:n alayksikkö pohja- ja insinöörirakentaminen). Yksikkö tekee pohjarakentamisen 

erikoisurakointia joka kattaa muun muassa maanalaisten tilojen rakentaminen, kellaritilo-

jen käyttötarkoitusten muutokset sekä vaativat pohjarakentamisen hankkeet. Pohja- ja insi-

nöörirakentamisyksikkö tekee omalla kalustolla pohjarakentamisen erikoisurakoinnit: ank-

kuroinnit, suihkuinjektoinnit, porapaalutukset, syvästabiloinnin, pontitukset ja suurpaalu-

tukset. (Lemminkäinen Infra Oy:n kotisivut) 

 

Lemminkäinen pitää tiedonhallintaa ja tiedonhallinnan kehittämistä tärkeänä asiana. Val-

mis dokumentaatio on usein maksuperusteena projekteissa, joten selkeät ja helposti käsitel-

tävät dokumentit ovat suoraan yhteydessä rahaliikenteeseen. Suuri määrä dokumenteista 

toimitetaan asiakkaille. Dokumenttien selkeys ja tiedonsiirron vaivattomuus antaa asiak-

kaille paremman kuvan yrityksestä. Myös rakennusprojektien laskentaan tarvitaan edellis-

ten projektien toteumatietoa, jotta oma tehokkuus voidaan määrittä ja sen myötä antaa to-

denmukaisia kilpailukykyisiä urakkatarjouksia. Hyvän tiedonhallinnan avulla saadaan oi-

keat dokumentit jaettua yrityksen sisällä oikeille henkilöille, kuten esimerkiksi työmaalta 

laskentaan. Rakennusprojektien aikana tapahtuu usein odottamattomia asioita joiden selvi-

tys vaatii, että tiedon löytäminen on nopeata ja helppoa. Hyvällä tiedonhallinnalla doku-

mentit löytyvät nopeasti ja ongelmatilanteet saadaan paremmin ratkaistua. Lemminkäisen 

rakennustoiminnalle on tyypillistä, että rakennusprojektien henkilöt vaihtuvat ja, että hen-

kilöitä tarvitaan siirrellä projektista toiseen. Tiedonhallinnan vakiintuneet toimintatavat 

antavat paremman mahdollisuuden liikuttaa ihmisiä, ja helpottaa tiedon löytämistä vaikka 

vastuuhenkilöt olisivat vaihtuneet. Rakennusurakoiden riitatilanteissa argumentit peruste-

taan useimmiten urakka-aikaisiin dokumentteihin. Kattava ja selkeä dokumentointi antaa 

vahvan neuvotteluaseman riitatilanteissa. (Ratia 2016. Haastattelu) 

 

1.3 Tutkimusongelma 

 

Poraustyön tiedonhallinnan suurin ongelma on se, että se ei ole suunniteltu kaikkia tieto-

ketjun osapuolia palvelevaksi. Kun tiedonhallinta on heikkoa se lisää kaikkien osapuolten 
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työtä ja vaivaa, sekä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä puuttuvan tai viallisen informaation 

myötä. 

 

Ongelma: 

Miten porauksesta saatu tieto välitetään tehokkaasti tietoketjun kaikille osapuolille? 

 

Porauksesta saatua tietoa välitetään suusta suuhun, paperilla kädestä käteen, sähköpostilla 

ja projektipankkien avulla. Mitään kokonaisvaltaista systeemiä tiedonvälitykselle ei ole. 

Yksi välitysvaihe saattaa olla sovittu ja loput ketjusta muokkautuu sen mukaan, mutta tämä 

ei välttämättä ole kaikista tehokkain tapa. Tietoa välitetään monelle osapuolelle, mutta aina 

ei ole selkeätä ketkä kaikki tarvitsevat jotain tietoa. 

 

Kysymys: 

Ketkä muodostavat porauksen tietoketjun? 

 

Tietoa porauksesta kerätään vain jossain muodossa, mikä on tiedonkerääjälle sopivaa, mut-

ta se ei välttämättä palvele tiedon loppukäyttäjää. Usein ei tiedetä kenelle tämä tieto tuo 

lisäarvoa, eikä mitä sillä tiedolla loppupeleissä tehdään. Tietoa on myöhemmin muokattava 

toiseen muotoon, jotta siitä on loppukäyttäjälle hyötyä. Lisäksi saattaa olla, että sellaista 

tietoa kerätään mistä ei ole hyötyä kenellekään tai, että tietoa ei kerätä josta olisi hyötyä 

jollekin.  

 

Kysymys: 

Kuka tietoketjussa tarvitsee mitä tietoa porauksesta ja missä muodossa? 

 

Rakennusprojektin aikana ja projektien välillä, tietoketjun osapuolet voivat vaihtua usein. 

Mikäli poraustyön tiedonhallinnasta ei ole yhtenäistä toimintatapaa, henkilöiden ja projek-

tien välillä, on toimintatapa opettava uudestaan jokainen kerta kun osapuoli vaihtuu. Yhte-

näinen tapa kerätä ja välittää tietoa helpottaa myös toimintaa, kun joku tietoketjun osapuoli 

on väliaikaisesti poissa. Poissaolon aikana tietoketju ei saisi katketa, mutta ilman yhtenäis-

tä tapaa se on erittäin todennäköistä. 

 

Kysymys: 

Voidaanko porauksen tiedonhallinnan menettelytapa yhtenäistää? 

 

Pohjarakennustyömaalla suoritetaan monenlaisia porauksia. Porauksen eri työlajeissa on 

tietynlaisia samankaltaisuuksia ja samanlaista tietoa kerätään. Poraustöissä selvitetään 

maapohjan rakennetta, maakerroksien paksuutta, kalliopinnan korkoa ja kallion laatua. 

Koska kerätty tieto on samankaltaista jokaisessa porauksen työlajissa, voitaisiin eri työla-

jeissa käyttää samaa tiedonhallintatapaa. 

 

Kysymys: 

Voidaanko porauksen tiedonhallinta yhtenäistää porauksen työlajien välillä? 

 

1.4 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

 

Tämän tutkimuksen tavoite on löytää tiedonhallintajärjestelmien menestystekijät ja sovel-

taa näitä poraustyölle. Soveltaminen tapahtuu uudistamalla kohdeyrityksen poraustyön 
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tiedonhallinta. Uudistuneen tiedonhallinnan pitäisi vähentää tietoketjun kaikkien osapuol-

ten työmäärää, nopeuttaa tiedonkulkua osapuolten välillä ja yhtenäistää toimintaa sekä 

projektien, että työlajien välillä. 

 

Tutkimus rajataan pohjarakentamistyömaan poraustyön tiedonhallintaan. Poraustyöllä tar-

koitetaan poravaunulla suoritettua porausta, joko suojaputkella tai ilman. Tämänlaisen po-

raustyön työlajeja ovat: porapaalutus, verhoinjektointi, maainjektointi, ankkurointi ja suih-

kuinjektointi. Tutkimuksessa ei puututa poraustyön tekniseen toteutukseen, eikä poraus-

työn tekniseen suunnitteluun. Tiedonhallintajärjestelmä rakennetaan niin, että nykyisiin 

käytössä oleviin teknisiin toteutusmuotoihin ei tarvita muutosta. Tutkimuksessa keskity-

tään ainoastaan tiedonhallinnan rakenteen ja tiedonhallinnan menettelytapojen kehittämi-

seen.  

 

Tässä tutkimuksessa esitettyjä menettelytapoja voidaan mahdollisesti käyttää myös muilla 

työmailla kuin pohjarakennustyömailla, tai toisissa työlajeissa kuin porauksessa. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan oteta kantaa näiden menetelmien soveltamisesta toisenlaisiin 

tilanteisiin. 

 

1.5 Tutkimuksen suoritus 

 

Tutkimus suoritetaan viidessä osassa. 

 

Ensimmäinen osa on kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan yleisesti tiedonhallintaa rakennus-

työmailla. Kirjallisuuskatsauksessa halutaan selvittää mitä tiedonhallinta merkitsee työ-

maalle ja mitkä ovat hyvän tiedonhallintarakenteen kriittiset tekijät. Kirjallisuuskatsauk-

sessa yritetään myös löytää uusia ideoita tiedonhallinnan kehittämiseen.  

 

Toinen osa on haastatteluosa. Haastatteluja tehdään poraustyön tietoketjun eri osapuolten 

kanssa. Haastatteluissa pyritään selvittämään nykyisen tiedonhallintajärjestelmän rakennet-

ta, sekä nykyisen rakenteen hyviä ja huonoja puolia. Haastatteluissa kysytään myös mieli-

piteitä kirjallisuuskatsauksesta saaduista tiedonhallinnan kehitysideoista. Haastattelut teh-

dään strukturoituina teemahaastatteluina, jolloin haastateltavilla on suurempi mahdollisuus 

vaikuttaa lopputulokseen, ja suurempi mahdollisuus saada oman mielipiteen kuultua.  

 

Kolmannessa osassa kehitetään poraustyölle uusia tiedonhallintamenetelmiä. Menetelmien 

kehitys tehdään haastattelujen ja kirjallisuuskatsauksen saadun tiedon perusteella. Uusien 

menetelmien kehittämisessä mietitään myös, mitä työkaluja voitaisiin käyttää tiedonhallin-

nan tueksi. 

 

Neljännessä osassa testataan uutta kehitettyä tiedonhallintajärjestelmää. Järjestelmää testa-

taan simuloimalla sitä, sekä sen edeltävää järjestelmää. Simuloinnissa verrataan järjestel-

miä keskenään. Vertailun kohteena on ajankäyttö ja järjestelmän helppokäyttöisyyttä. 

 

Viimeisessä osassa arvioidaan simuloinnin tuloksia. Viimeisessä osassa arvioidaan myös 

kehitetystä tiedonhallintajärjestelmästä saatavaa hyötyä. 
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2 Tiedonhallinta rakennustyömaalla 
 

Tämän luvun tarkoitus on selvittää tiedonhallinnan merkitys työmaalle ja minkälainen te-

hokas tiedonhallinta rakennustyömaalla on. Tehokkaan tiedonhallinnan rakenne antaa pe-

rustan, jonka avulla voidaan selvittää tiedonhallinnan kriittiset tekijät. Nämä kriittiset teki-

jät toimivat kehitettävän tiedonhallintajärjestelmän pohjana. 

 

2.1 Tiedonhallinnan merkitys rakennustyömaalle 

 

Rakennusprojektiin liittyvä tieto liikkuu projektin osapuolten välillä useaan suuntaan (Ti-

tus ja Bröchner 2005). Tämä muodostaa tietoketjun projektin osapuolten välillä. Tietoket-

jun rakenne ja tiedonhallinnan menettelytavat vaikuttavat kaikkia osapuolia. Jokaisella 

osapuolella on yleensä oma tapa suorittaa tiedonhallintaa, ja osapuolten tavat eivät aina 

sovi yhteen (Chan ja Leung 2004). Tämä voi aiheuttaa ongelmia ja vaati usein soveltamis-

ta, jotta tieto saadaan liikutettua ketjussa. Jokaisen rakennusprojektin olennainen osa tie-

donhallinnassa on hahmottaa tietoketjun kokonaisuus, jotta menettelytapoja saadaan muo-

kattua yhteensopiviksi. Tehokas kommunikaatio rakennusprojektien kaikkien osapuolten 

kanssa, on todettu monessa tutkimuksessa olevan edellytys kehittääkseen rakennusprojek-

tien suorituskykyä (Dawood et al. 2002). Mikäli informaatio voidaan koordinoida oikein, 

uskotaan että se ei ainoastaan paranna projektien suorituskykyä, vaan auttaa myös toteut-

tamaan asiakkaan tarpeita paremmin (Dawood et al. 2002).  

 

Rakennusprojektit eroavat toisistaan monella tavalla, vaikka projekteissa tehdään saman-

laisia työvaiheita ja työlajeja. Ehkä huomattavinta on se, että jokaisessa projektissa on 

monta eri osapuolta (Olander ja Landin 2005). Nämä osapuolet voivat vaihdella sekä pro-

jektin aikana, että projektien välillä. Tiedonhallintajärjestelmälle suuri haaste on siinä, että 

kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä järjestelmään, että järjestelmän käyttöönotto uusille osa-

puolille on helppo, järjestelmän käyttäjät voivat luottaa siihen, ja että järjestelmä voidaan 

soveltaa usealle projektille. (Nitithamyong ja Skibniewski 2011) 

 

Rakennusprojektien eri vaiheista vaaditaan yhä enemmän suunnittelu-, laadunvarmistus- ja 

as-built-aineistoa. Tämä tarkoittaa enemmän dokumentteja ja enemmän tiedonsiirtoa. Ai-

neistoa toimitetaan monessa eri muodossa ja monelle eri henkilölle. Dokumentit siirretään 

henkilöiden välillä useasti sähköpostilla. Sähköpostilla dokumenttien siirtely on nopeata ja 

helppoa, mutta dokumenttien säilyttäminen ja järjestäminen on erittäin hankalaa. Raken-

nustyömaalla on vielä erittäin tavallista että dokumentteja päivitetään urakan aikana. Uusi-

en dokumenttien vertaaminen vanhoihin on tavallista ja näin ollen vanhojen dokumenttien 

löytäminen on oleellista. Kun dokumentteja siirretään sähköpostin avulla, ne tallentuvat 

yksittäisten henkilöiden tietokoneille. Ongelma tässä on se, että tiedonjako on tällöin rajat-

tua. Tieto on yksittäisten henkilöiden hallussa, eikä kukaan pääse siihen käsiksi ilman tä-

män henkilön apua. Tietoa ei voi helposti etsiä, eikä voi olla varma että löydetty tieto on 

ajantasainen. Rakennusprojekteissa on sellaista tietoa mitä ei kuulu kaikille, ja tämän tie-

don turvaaminen on tärkeätä. Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin siinä, että tieto ei ole 

helposti saatavilla sille henkilölle joka tietoa tarvitsee ja jolle tieto kuuluu. (Chen ja Kama-

ra 2008) 
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EU:n rakennustuoteasetus joka astui voimaan 1.7.2013, vaati että rakennustyömaalla käy-

tettävä rakennusmateriaali on CE-merkittyjä ja niistä on suoritustasoilmoitus (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011). Nämä suoritustasoilmoitukset ovat 

useimmiten sähköisiä PDF-dokumentteja, mitkä todistavat tuotteen kelpoisuuden EU:n 

standardien ja direktiivien mukaan. Rakennusprojektin aikana näitä ilmoituksia voi kertyä 

useita satoja. Suoritustasoilmoituksien järjestäminen ja lähettäminen projektin eri osapuo-

lille on lisännyt järjestetyn sähköisen tiedonhallinnan tarvetta.  

 

Lisääntyneen dokumenttimäärän takia, myös sekavuudet dokumenttien ajantasaisuudesta ja 

oikeellisuudesta on lisääntynyt. Josephsonin et al. (2002) Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa 

selvitettiin rakennusprojektin aikana tehtävien uusintatöiden juurisyitä. Tutkimuksessa 

tarkasteltiin seitsemän rakennusprojektia, joiden suuruus vaihteli 1,5 miljoonasta eurosta 

14 miljoonaan euroon. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa uusintatöistä johtuu suunni-

telmista (26 %) ja tuotannon ohjauksesta (25 %). Yksi tärkeimmistä parannusehdotuksista 

uusintatöiden välttämiseksi oli kommunikoinnin kehitys ja tiedonjaon parannus projektin 

osapuolten välillä. Björk (2006) toteaa myös tutkimuksessaan, että sähköisen tiedonhallin-

tajärjestelmän suurin rahallinen hyöty rakennusprojektissa on uusintatyön ja virheellisen 

työn vähentyminen. Näiden uusintatöiden ja virheellisten töiden vähentyminen johtuu siitä, 

että hyvän tiedonhallintajärjestelmän avulla vähentyy virheellinen ja puuttuva tieto. Al 

Qadyn ja Kandillin (2013) tutkimuksessa todetaan myös, että nykyään tiedon luotettavuus 

on heikompi kuin aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että sähköisessä muodossa olevan tie-

don saatavuus, kopiointi ja jakaminen on erittäin helppoa. Tämä johtaa siihen, että löytyy 

useita versioita samoista dokumenteista, eikä tiedetä mikä versioista on ajantasainen. Ellei 

ole täsmällistä toimintatapaa miten dokumentit järjestetään ja ylläpidetään, dokumenttien 

luotettavuus heikkenee. 

  

Virheellisen tai puuttuvan tiedon syy, ei aina johdu huonosta tiedonhallinnasta. Principal 

Agent teorian mukaan, rakennusprojektin osapuolet pidättävät informaatiota mikäli se on 

heille hyödyllistä. Teoria sanoo että Principal (tässä yhteydessä tilaaja) antaa Agentille 

(urakoitsijalle) tehtävän. Urakoitsija tekee tehtävän ja siihen liittyvät valinnat niin, että hän 

saa siitä suurimman hyödyn. Mikäli urakoitsija saa suuremman hyödyn pidättämällä in-

formaatiota, hän myös tekee niin. Tilaajalla on mahdoton tietää mitä urakoitsija on tehnyt 

ja mitä informaatiota hän on pidättänyt lopputuloksen perusteella, sillä lopputulos ei riipu 

pelkästään urakoitsijan valinnoista, vaan myös ulkoisista tekijöistä. Tilaajalla on usein ura-

koitsijaan verrattuna heikompi tietämys rakentamisen teknisistä vaativuuksista ja näiden 

seurauksista. Tilaajan tietämättömyys aiheuttaa urakoitsijalle informaatiohallinnan edun, 

jonka se voi käyttää omaksi hyödyksi. (Schieg 2008) 

 

2.2 Tiedonhallinnan perusominaisuudet 

 

2.2.1 Tiedon kerääminen 

 

Feldman ja March (1981) kertovat että empiiristen tutkimuksien mukaan organisaatiot 

yleisesti keräävät enemmän tietoa kuin mitä he käyttävät. Tämän lisäksi organisaatiot usein 

pyytävät vielä enemmän tietoa tai väittävät että nykyinen tieto ei riitä. Tunne riittämättö-

mästä tiedosta ja ylimääräisestä tiedosta saattaa johtua siitä, ettei tiedetä mihin tarkoituk-

seen tietoa loppupeleissä tarvitaan. Schick et al. (1990) esittävät myös, että yleinen ongel-
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ma organisaatioissa on liiallinen informaatio. Informaatiomäärän suuruus ei ole itsessään 

ongelma vaan se, että ihminen ei pysty käsittelemään niin paljon tietoa. Jotta tietoa pystyt-

täisiin käsittelemään ja käyttämään tehokkaasti, pitää ylimääräinen tieto jättää keräämättä 

ja oleellinen tieto kerätä. 

 

Tiedonhallintajärjestelmän ensimmäinen kriittinen tekijä on määrittää tiedontarve. Mitä 

tietoa pitää kerätä ja mihin tarkoitukseen sitä tarvitaan. Tietoa ei saa kerätä liikaa, sillä yk-

sittäisten henkilöiden kapasiteetti ei riitä käsittelemään suurta määrää informaatiota. Aino-

astaan oleellinen tieto kerätään ja siirretään eteenpäin oikealle henkilölle. (Laufer et al. 

2008) 

 

2.2.2 Tiedon luominen tiedonhallintajärjestelmään 

 

Kun tieto on työmaan maastossa kerätty, viedään se työmaatoimistoon, missä se siirretään 

sähköiseen muotoon. Tavallisin tapa siirtää tieto sähköiseen muotoon, on luomalla doku-

mentteja tai skannaamalla kirjattu paperi. Dokumentit luodaan syöttämällä dokumenteille 

primääridataa ja meta-dataa. Primääri-data on se tieto mikä on kerätty vihkoon ja joka kir-

jataan jollain tavalla johonkin tiedostotyyppiin. Se voi esimerkiksi olla teksti Word doku-

mentin sisällä tai lukuja Excel taulukossa. Meta-data on sen sijaan tiedostoa kuvaava data, 

joka kuvaa sekä tiedostotyyppiä kuin tiedoston sisältöä. Primääri-data on siis tietoa tiedos-

ton sisällä ja meta-data tietoa tiedostosta. Rakennusprojektille ja sen eri osapuolille primää-

ri-data on olennaista, mutta tiedonhallintajärjestelmän rakenteen näkökulmasta meta-data 

on paljon tärkeämpi. Meta-data antaa ihmisten tai tiedonhallintajärjestelmien mahdollisuu-

den etsiä, hakea ja järjestää dokumentteja. (Björk 2002) 

 

Suuri osa tiedonhallintajärjestelmien ongelmista johtuu meta-datasta (Yasser 2011). On-

gelmat meta-datan kanssa voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan (Yasser 2011). 

 

1. Meta-datan arvot vialliset 

Meta-datan muoto on oikein ja meta-data kattaa kaiken tarvittavan 

tiedon, mutta tämä tieto ei kuvaa tiedoston sisältöä oikein. Esimerkik-

si tiedoston luontipäivämäärä ei vastaa todellista luontipäivämäärää. 

 

2. Meta-datan muoto on viallinen 

Meta-datassa oleva tieto kuvaa tiedostoa oikein, mutta tieto on ilmoi-

tettu väärässä muodossa. Esimerkiksi tiedoston luontipäivämäärä on 

ilmoitettu eri muodossa kuin muissa tiedostoissa. 

 

3. Meta-data on puutteellinen 

Meta-datan muoto on oikein ja tieto kuvaa tiedostoa oikein, mutta 

meta-datasta puuttuu jotain oleellista. Esimerkiksi tiedoston luonti-

päivämäärä puuttuu kokonaan. 

 

Meta-datan ongelmat aiheuttavat sitä, että henkilö tai järjestelmä ei löydä sitä tietoa mitä 

haetaan. Meta-datan ongelmat eivät kuitenkaan ole niin helposti vältettävissä. Tiedoston 

luontihetkellä ei välttämättä tiedetä kaikkea meta-dataa mitä tullaan tarvitsemaan. Meta-

datan tulee olla yksinkertaista, jotta samaa meta-data muotoa ja käytäntöä voidaan soveltaa 
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kaikille eri rakennusprojektille (Björk 2006). Rakennusprojektille tyypillistä on kuitenkin, 

että meta-data on erittäin laajaa, jotta se kuvaa tiedostoja kattavasti ja oikein (Björk 2006). 

 

Poraustyön primääri-data on sekä havainnollista, että numeerista. Numeeristen ja havain-

nollisten tietojen tukena käytetään usein myös valokuvia. Numeerinen tieto voi olla asioita 

kuten, poratun reiän syvyys tai kalliopinnan korko. Numeerinen tieto on suhteellisen help-

po käsitellä. Numeeriselle tiedolle pitää vain löytää tekijä millä se kategorisoidaan, jotta 

meta-datalla voidaan kuvata tietoa oikein. Kategoria voi esimerkiksi olla poratun reiän 

numero tai sijainti. Havainnollinen tieto on hieman hankalampi käsitellä. Se voidaan kate-

gorisoida samalla tavalla kuten numeerinen tieto, mutta sen kuvaaminen meta-datalla saat-

taa aiheuttaa ongelmia. Havainnollinen tieto pitäisi jotenkin standardoida, jotta sitä pystyisi 

kuvaamaan meta-datalla usealle tiedostolle samalla tavalla. Standardointi tässä tapauksessa 

tarkoittaa, että samalle havainnolle käytetään samoja termejä kaikissa tapauksissa. 

 

Tiedonhallinnan toinen kriittinen tekijä on primääri-datan ja meta-datan luominen. Primää-

ri-data pitää antaa tietoketjun kaikille osapuolille kaikki se tieto mikä kukin osapuoli tarvit-

see. Primääri-datan ja meta-datan pitää sopia yhteen niin, että kaikki osapuolet tietoketjus-

sa löytävät halutun primääri-datan tämän meta-datan avulla. Meta-datan on myös syytä olla 

yksinkertainen, jotta tiedostojen järjestäminen on helppoa. 

 

2.2.3 Tiedon jakaminen 

 

Kun tiedoston primääri-data on kerätty ja meta-data on luotu, tiedosto jaetaan eteenpäin. 

Tiedoston jakoa voidaan suorittaa monella tavalla, mutta tällä hetkellä yleisin tapa on säh-

köpostilla. Sähköposti on niin sanottu ”push” muoto jakaa tietoa, tämä tarkoittaa että tietoa 

työnnetään vastaanottajalle. Monella henkilöllä on tapana laittaa kopiot usealle vastaanot-

tajalle varmuuden vuoksi, jolloin vastaanottajan vastuulle jää selvittää suuren tietomäärän 

joukosta hänelle tärkeät ja relevantit tiedostot (Samuelson ja Björk 2013). Thorpe ja Mead 

(2001) esittävät tutkimuksessaan, että yksi sähköisen tiedonhallintajärjestelmän suurimmis-

ta hyödyistä on kuinka se antaa mahdollisuuden siirtyä ”push” tiedostonsiirto menetelmäs-

tä ”pull” muotoon. Järjestelmä toimii silloin niin, että tieto on virtuaalisessa säilönnässä 

josta se voidaan halutessa hakea. Tämänlaisia sähköisiä tiedonhallintajärjestelmiä ovat 

esimerkiksi projektipankit. Al Qady ja Kandil (2013) ovat taas sitä mieltä, että sähköiset 

tiedonhallintajärjestelmät ainoastaan matkivat perinteistä tapaa säilyttää ja välittää tietoa ja, 

että tämä ei anna tarpeeksi kannustusta vaihtaa uuteen järjestelmään. Chassiakos ja Sakel-

laropoulos (2008) kertovat tutkimuksessaan että tiedonhallintajärjestelmän luetettavuus 

heikkenee, jos käytetään sähköpostia välitystapana. He perustelevat tämän sillä, että säh-

köpostin sisällöstä ja mahdollisista liitteistä on vain vähän tietoa, jos ollenkaan, näkyvissä 

sähköpostin aiheessa. 

 

Tiedon välitystapa ja muoto ovat toisiaan rajoittavia tekijöitä. Esimerkki tästä on se, että 

sähköpostiohjelmat eivät pysty lähettämään erittäin suuria tiedostoja, kuten suuri määrä 

kuvia, tietomalleja tai videoita. Tiedon välitystapa on näin ollen myös suunniteltava tiedon 

muodon ja suuruuden suhteen. 

 

Mikäli käytetään edellä mainittua virtuaalista tiedon säilöntää, on muistettava että kaikki 

tieto ei kuulu projektin kaikille osapuolille. Jotkut tiedostot saattavat sisältää yrityskohtais-
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ta tietoa, joka on laitonta jakaa muille osapuolille sisäpiirikaupan sääntelevän arvopaperi-

markkinalain mukaan. Tieto on suojattava ja rajoitettava ettei se pääse vääriin käsiin.   

 

Tiedonhallinnan kolmas kriittinen tekijä on tiedonjaon menettelytapa. Tiedonjaon tapa on 

sovittava yhteen tiedon muodon kanssa. Tiedonjako pitää olla rajattu niin, että tietty tieto ei 

voi joutua vääriin käsiin. Tiedonjako on syytä myös olla nopea ja luotettava. 

 

2.2.4 Tiedonhallintajärjestelmän rakenne 

 

Tiedonhallintajärjestelmän rakenteella tarkoitetaan, miten kukin tietoketjun osapuoli on 

yhdistettynä järjestelmään, kenelle kuuluvat mitkä tehtävät järjestelmän ylläpitämiseen ja 

miten järjestelmän käyttöä valvotaan. Chen ja Kamara (2008) löysivät tutkimuksessaan, 

että tiedonhallintajärjestelmän tiedon liikkuminen on syytä suunnitella niin, että huomioi-

daan kuka tarvitsee mitä tietoa ja mistä. Tämä johtuu siitä, että rakennusprojektissa on 

usein monta aliurakoitsijaa, jotka voivat antaa paljon relevanttia tietoa projektista pääura-

koitsijalle. Nämä aliurakoitsijat ovat usein tiedonhallintajärjestelmän ulkopuolella. Tie-

donhallintajärjestelmällä pitäisi olla menetelmiä, joilla saadaan tietoa kaikista mahdollisis-

ta lähteistä, mukaan lukien aliurakoitsijat. 

 

Al Qadyn ja Kandillin (2013) tutkimuksessa, jossa kyseltiin 141 rakennusalan ammatti-

henkilöiden mielipiteitä sähköisestä tiedonhallintajärjestelmästä, havaittiin, että tiedonhal-

lintajärjestelmälle määrätty erillinen vastuuhenkilö on tärkeä suurimmissa projekteissa. 

Tämän vastuuhenkilön rooli on myös tärkeä pienimmissä projekteissa, mutta pienimmissä 

projekteissa tehtävälle ei välttämättä tarvita erillistä henkilöä. Tärkeätä on myös Al Qadyn 

ja Kandillin mukaan muistaa, että tiedonhallintajärjestelmä ei korvaa henkilöiden vastuuta 

tiedonkäsittelystä ja tiedonjaosta. Se on ainoastaan apuväline, jonka avulla tieto liikkuu 

tehokkaammin kuin perinteisillä menetelmillä. 

 

Tiedonhallintajärjestelmän neljäs kriittinen tekijä on tietoketjun henkilöiden roolit. Kuka 

on vastuussa mistä osista järjestelmässä ja miten saadaan informaatiota järjestelmään pro-

jektin kaikilta osapuolilta. Järjestelmän käyttäjille on annettava selkeät roolit ja vastuualu-

eet. Isoimmissa projekteissa on syytä olla erillinen vastuuhenkilö koko tiedonhallintajärjes-

telmälle. (Al Qadyn ja Kandillin 2013, Chen ja Kamara 2008) 

 

2.3 Tiedonhallintajärjestelmän käyttö ja käyttöönotto 

 

Tiedonhallintajärjestelmän onnistunut käyttöönotto rakennusalalla vaatii, että käyttöönotol-

le on kehitetty strateginen suunnitelma ennen kuin järjestelmää aletaan käyttää (Betts 

1999).  Strategisessa suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kolme eri tasoa: yksilökohtai-

nen, organisaatiokohtainen ja organisaatioiden välisen (Samuelson ja Björk 2013). Näissä 

kaikissa tasoissa ilmenee eri käyttöönotto-ongelmia jotka ovat alan tutkimuksissa useasti 

esitelty.  

 

O’Brien (2000) esitti tutkimuksessaan, että yksi yksilötasolla ilmenevä ongelma on, että 

tiedonhallintajärjestelmän suunnittelussa ei ole otettu tarpeeksi huomioon yksilöiden erityi-

set tehtävät. Tämä heikko huomioon ottaminen on johtanut siihen, että yksilöillä on vaikea 

soveltaa järjestelmää heidän jokapäiväiseen työhön. Björk (2006) arvioi, että järjestelmien 
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käyttöönottoa vaikeuttaa ihmisten puuttuva luottamus järjestelmiin. Rakennusprojektin 

osapuolet haluavat dokumentit paperisena, mikäli jotain menee pieleen järjestelmässä. Tä-

mä tarkoittaa että työmaat joutuvat ylläpitämään kahta järjestelmää ja työtaakka suurenee 

eikä pienene järjestelmän myötä. Nitithamyong ja Skibniewski (2011) painottavat, että 

järjestelmän lopulliset käyttäjät tulee ottaa mukaan järjestelmän suunnitteluvaiheessa, ja 

että yksilöiden IT-osaaminen vaikuttaa huomattavasti järjestelmän onnistuneeseen käyt-

töönottoon. 

 

Björk (2006) arvioi, että organisaatiotasolla ilmenevät ongelmat on useasti enemmän psy-

kologisia ja johdosta riippuvaisia. Johtoasemassa olevat henkilöt eivät itse usko tai luota 

järjestelmään. He eivät anna alaisilleen mahdollisuuksia käyttää järjestelmää tai, eivät anna 

alaisilleen riittävän koulutuksen jotta he osaisivat käyttää järjestelmää. Nitithamyong ja 

Skibniewski (2011) suosittelevat, että henkilöt jotka ehdottavat järjestelmän käyttöä ovat 

itsekin käytettävä järjestelmää ensisijaisena menetelmänä. Heidän on rohkaistava muiden 

käyttämään järjestelmää, katsoa että järjestelmää käytetään tehokkaasti ja osallistua järjes-

telmän ongelmien ratkaisuun. 

 

Organisaatioiden välisellä tasolla ongelmat liittyvät enemmän yrityssalaisuuksien pitoon 

(kuten aikaisemmin on mainittu) ja motivoimaan yrityksen ulkopuolisia käyttämään järjes-

telmää. Mikäli järjestelmästä ei ole muille kuin yrityksen sisällä oleville henkilöille hyötyä, 

ulkopuoliset tuskin tulevat käyttämään sitä tehokkaasti. (O'Brien 2000) 

 

Tiedonhallintajärjestelmän viides kriittinen tekijä on varmistaa tehokas käyttöönotto. Jär-

jestelmä pitää suunnitella yksilöiden avulla ja heidän osaamisensa puitteissa. Johtoasemas-

sa olevat henkilöt pitää tukea järjestelmän käyttöä ja puuttua järjestelmässä ilmeneviin 

ongelmiin. Järjestelmä pitää myös olla houkutteleva muille yrityksille ja antaa kaikille osa-

puolille jonkinlaista hyötyä. 

 

2.4 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

 

Rakennusprojekteihin liittyvä tieto on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt huomattavasti. 

Tietomäärän nousun myötä, perinteiset tiedonhallintamenetelmät eivät enää riitä tiedon 

tehokkaaseen käsittelyyn. Lisääntyneen tiedon mukana seuraa myös ongelmia jotka liitty-

vät tiedon pidättämiseen. Tietoa pidätetään muilta osapuolilta, mikäli se on omalle toimin-

nalle hyödyllistä.  Tietoa voidaan pidättää, koska asiantuntemus tiedosta ei ole tasaisesti 

jaettu projektin osapuolten välillä. Rakennusprojektit ovat tyypiltään ainulaatuisia projek-

teja, joita toteutetaan usean yrityksen yhteistyönä. Jokainen yritys yrittää saada oman hyö-

dyn projektista, tämä vaikuttaa oleellisesti tiedonhallinnan suoritukseen. 

 

Organisaatiot keräävät yleisesti enemmän tietoa kuin mitä he itse käyttävät. Vaikka tietoa 

on paljon, yrityksissä vallitsee tunne että tieto ei kuitenkaan ole riittävä. Tiedonhallintajär-

jestelmän ensimmäinen kriittinen tekijä on määrittää rakennusprojektin eri osapuolten tie-

dontarve. 

 

Sähköisiä dokumentteja luodaan syöttämällä dokumentille primääri-dataa ja meta-dataa. 

Primääri-data on tieto dokumentissa ja meta-data tieto dokumentista. Primääri-datan ja 

meta-datan on sovittava yhteen, jotta tietoa löydetään ja pystytään järjestämään tieto oi-

kein. Tämän lisäksi meta-datan tulee olla yksinkertaista ja seurata määrättyä tapaa, jolloin 
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meta-datan arvot ovat tarpeeksi kattavia ja oikeassa muodossa. Tiedonhallintajärjestelmän 

toinen kriittinen tekijä on primääri-datan ja meta-datan luominen niin, että se palvelee ra-

kennusprojektien kaikkia osapuolia ja antaa mahdollisuuden tehokkaalle tiedonhallinnalle. 

 

Tietoa välitetään nykyään suurelta osin sähköpostilla rakennusprojektien osapuolten välil-

lä. Sähköpostiin liittyviä ongelmia on paljon, mutta ehkä suurin ongelma on se että tieto jää 

piiloon yksittäisten henkilöiden sähköpostitileille. Tiedonsiirtoa rajoittaa tiedon muoto. 

Tietyt tiedostomuodot vaativat suurta tallennuskapasiteettiä, eikä niitä pystytä siirtämään 

perinteisillä menetelmillä kuten sähköpostilla. Tiedonhallintajärjestelmän kolmas kriittinen 

tekijä on tiedonjaon menettelytapa. Menettelytapa on sovittava yhteen tiedon muodon 

kanssa, se pitää olla rajattua niin, että tietty tieto ei joudu vääriin käsiin ja sen pitää olla 

nopea ja luotettava. 

 

Tiedonhallintajärjestelmän rakenne on mietittävä niin, että kaikilla osapuolilla on mahdol-

lisuus osallistua tiedonjakoon. Tiedonhallintajärjestelmä ei kuitenkaan korvaa henkilöiden 

vastuuta tiedonkäsittelystä ja tiedonjaosta. Tiedonhallintajärjestelmän neljäs kriittinen teki-

jä on rakennusprojektin osapuolten roolit järjestelmässä. Kuka on vastuussa mistä osista 

järjestelmässä, ja miten saadaan informaatiota järjestelmään projektin kaikilta osapuolilta. 

 

Tiedonhallintajärjestelmän onnistunut käyttöönotto vaatii, että käyttöönotolle on kehitetty 

strateginen suunnitelma. Suunnitelman on huomioitava yksilölliset, organisaation sisäiset 

ja organisaatioiden väliset käyttöönotto-ongelmat. Tiedonhallintajärjestelmän viides kriit-

tinen tekijä on varmistaa järjestelmän tehokkaan käyttöönoton. 

 

 

 
 

Kuva 1. Tiedonhallintajärjestelmän kriittiset tekijät.  
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3 Tietoketjun osapuolten haastattelu 
 

Tässä tutkimuksessa päätettiin käyttää haastatteluja hakeakseen informaatiota poraustyön 

tiedonhallinnasta. Haastattelut valittiin sen takia, että se antaa hyvän kuvan tiedonhallinnan 

nykyisestä rakenteesta ja koska se antaa uuden järjestelmän loppukäyttäjien mahdollisuu-

den vaikuttaa uuteen ratkaisuun ja lopputulokseen. Haastattelujen huonona puolena on se, 

että ne tehdään lyhyessä ajassa, jolloin haastateltava ei kauheasti ehdi miettiä vastauksiaan. 

Haastattelut ovat myös tulkinnanvaraisia. Haastateltavilla voi olla vaikea kuvata asioita 

niin, että haastattelija ymmärtää sen samalla tavalla kuin he itse asiat ymmärtävät. 

 

3.1 Haastattelujen menettelytapa 

 

Haastattelut tehdään teemahaastatteluina. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastatte-

lumenetelmä. Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että jokin haastattelun näkö-

kohta on lyöty lukkoon, mutta ei kuitenkaan kaikkia. Teemahaastattelussa haastattelu koh-

dennetaan tiettyihin aihepiireihin. Teemahaastattelu voi olla joko kvalitatiivinen tai kvanti-

tatiivinen. Valitut aihepiirit tulisi olla niin väljiä, että tutkittavan ilmiön todellinen moni-

puolisuus paljastuu. Yksityiskohtaista kysymysluetteloa ei käytetä, vaan laaditaan teema-

alueluettelo. Haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-

alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella 

haastattelusta toiseen. Hyvä haastattelija tuntee aihepiirin ja tietää haastattelun tarkoituk-

sen. Haastattelijan tulee tiedostaa oman käyttäytymisensä vaikutus haastateltavaan. (Hanni-

la & Kyngäs 2008) 

 

Haastatteluita tehdään usean poraustyön tietoketjun osapuolen kanssa. Jokaiselle haastatel-

tavalle annetaan rooli ennen haastattelua, kuten työntekijä, työnjohtaja tai projektipäällik-

kö. Haastattelujen aihepiirit päätetään haastateltavan roolin perusteella. Aihepiirit ovat 

samat henkilöillä, joilla on sama rooli. Aihepiirit valitaan niin, että ne ovat haastateltavalle 

olennaisia ja niin, että ne liittyvät johonkin tiettyyn tiedonhallinnan kriittiseen tekijään. 

 

Haastattelut aloitetaan työnjohtajista, sillä heillä on suurin vastuu tietoketjussa ja samalla 

suurin mahdollisuus vaikuttaa muihin tietoketjun osapuoliin. Työnjohtajilla on myös hyvä 

tuntemus tietoketjun osapuolista ja he voivat antaa oman mielipiteensä ketä kaikkia on 

syytä haastatella. 

 

3.2 Haastattelut 

 

Haastatteluista on syytä mainita että roolien määrittämisessä ilmeni vaikeuksia. Ennalta 

määrätyt roolit Lemminkäisen organisaatiossa olivat työntekijä, työnjohtaja, työmaapääl-

likkö, projektipäällikkö, kalustovastaava, työmaainsinööri, mittamies ja laskentaosasto. 

Haastatteluissa ilmeni että tietyt henkilöt omaavat usean roolin ja että roolit eivät sovellu 

kuvaamaan kaikkia projekteja. Haastateltavia pyydettiin vastaamaan kysymyksiin, pitäen 

mielessä mikä rooli heille oli annettu. Lemminkäisen organisaatiosta haastateltiin neljää 

työnjohtajaa, kahta työmaapäällikköä, yhtä kalustovastaavaa, kahta työmaainsinööriä, yhtä 

laskentaosaston edustajaa, kahta projektipäällikköä, yhtä suunnittelijaa ja kahta työnteki-

jää. Tämän lisäksi Lemminkäisen ulkopuolelta haastateltiin yhtä suunnittelijaa. 
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Haastatteluissa pyrittiin myös kartoittamaan poraustyön tietoketjun rakennetta. Kartoitus 

tehtiin niin, että haastateltavat piirsivät organisaatiokaavakkeeseen (Kuva 2.) nuolia jotka 

edustavat poraustyöhön liittyvän tiedon liikkumista henkilöiden välillä. Organisaatiokaa-

vake ei kuvaa kaikkia projekteja, sillä organisaatiorakenne muuttuu projektien välillä. 

Kaavake edustaa esimerkkiorganisaatiota, joka on kaikille haastateltaville tuttu. 

 

 
Kuva 2. Organisaatiokaavake. 

 

3.2.1 Työnjohtajat 

 

Yhteensä neljä työnjohtajaa haastateltiin. Työnjohtajat ovat kaikki tällä hetkellä, tai ovat 

viimeisten vuosien aikana olleet, töissä poraustöiden työnjohtajana.  

 

Ensimmäinen aihe joka käytiin läpi haastatteluissa, on myös tiedonhallintajärjestelmän 

ensimmäinen kriittinen tekijä, eli tiedontarve. Työnjohtajat kertoivat mitä tietoa he tarvit-

sevat porauksesta ja mihin tarkoitukseen he sitä käyttävät. Työn suunnittelua, materiaaliti-

lauksia ja logistiikkaa varten työnjohtajat tarvitsevat pohjatutkimustiedot ja työsuunnitel-

mat. Näiden avulla työnjohtajat päättävät millä kalustolla, miehistöllä ja aikataululla työ-

vaihe toteutetaan. Joskus työnjohtajat käyttävät myös aikaisempien projektien toteumatie-

toja määrittääkseen työtehoja ja sitä mukaan aikataulua, mutta harvemmin nämä tehotiedot 

ovat tarpeeksi kattavia. Työnjohtajat tarvitsevat myös budjetoidut määrät, jotta työ voidaan 

suunnitella budjettiin pysyväksi. Edellä mainitut tiedot saadaan ennen itse työntekoa. 

Työnteon aikana ja työnteon jälkeen, työnjohtajat tarvitsevat toteumatietoja jatkosuunnitte-

lua varten, laskutusta varten ja suunnitelmien mukaisuuden varmistamista varten. To-

teumatiedot mitkä halutaan ovat: maakerroksien syvyydet, porausmetrit eri kerroksissa, 

sekä mahdolliset poikkeamat ja havainnot. Yksi työnjohtaja mainitsi myös, että hän joskus 
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tarkistaa kalliokoron porausnopeuden (tunkeutumisnopeus) avulla. Poikkeamat ja havain-

totiedot voivat olla kalustorikkoja, maakerroshavaintoja tai muita työhön vaikuttavia teki-

jöitä. Työnjohtajat kokoavat näistä tiedoista yhteenvetotaulukon, josta he voivat seurata 

työn etenemistä. 

 

Toinen aihe joka käsiteltiin, liittyy tiedonjaon menetelmiin ja tiedonjaon rakenteeseen. 

Nämä viittaavat tiedonhallintajärjestelmän kolmanteen ja neljänteen kriittiseen tekijään, 

tiedonjaon menettelytavat ja tietoketjun henkilöiden roolit. Ennen työvaiheen aloitusta 

työnjohtajat saavat pohjatutkimukset ja suunnitelmatiedot tilaajalta. Tilaaja toimittaa tiedot 

sähköpostilla, projektipankin kautta tai postitse. Monesti tilaaja toimittaa tiedot enemmän 

kuin yhdellä tavalla. Tämän lisäksi työnjohtajat katsovat läpi laskennasta tulleen työvai-

heen budjetti. Laskenta toimittaa budjetin yrityksen sisäiselle verkkolevylle josta työnjoh-

taja sen hakee. Työntekijöille annetaan työohjeet näiden perusteella. Työohje annetaan 

suullisena ja ohjepapereilla jos on tarvetta. Työvaiheen aikana toteumatiedot saadaan työn-

tekijältä paperisena, josta tieto muunnetaan sähköiseen muotoon ja välitetään pääosin säh-

köpostilla eteenpäin. Mittamies antaa myös korkotietoja toteumasta sähköpostilla jotka 

liitetään toteumatietoihin. Joskus on myös käytössä sähköinen apujärjestelmä, joka tuottaa 

automaattisesti toteumatietoja porauksesta, mutta sitä hyödynnetään harvoin, eikä se ole 

työntekijän havaintoja luotettavampi. Tiedonvälitys työnjohtajalta eteenpäin hoidetaan 

pääosin sähköpostilla. Sähköpostin lisäksi asioista keskustellaan kokouksissa ja puhelimit-

se, mutta datan siirto voidaan käytännössä sanoa että tapahtuu pelkän sähköpostin avulla. 

Tietoa välitetään tilaajalle, kalustokeskukseen, esimiehille, mittamiehelle, työmaainsinöö-

rille ja laskentaan. Mitään määrättyjä toimenpiteitä kenelle lähetetään mitä tietoa ja miten, 

ei ole. Tämä aiheuttaa vaikeuksia etenkin kun joudutaan vaihtamaan henkilöitä työmaalla. 

Silloin on vaikeata tietää onko tieto mennyt kaikille tietoa tarvitseville. Kaikki työnjohtajat 

ovat sitä mieltä, että tiedonjako olisi parempi suorittaa ”pull” menetelmällä ja että sähkö-

posti liiallinen käyttö vaikeuttaa työntekoa. Työnjohtajat huomioivat kuitenkin että kiireel-

liset asiat on joskus syttä laittaa sähköpostilla kuitenkin. 

 

Kolmas aihe jota käsiteltiin, liittyy tiedon luomiseen. Aiheen käsittelyn tarkoitus, oli saada 

työnjohtajien mielipide tiedonhallintajärjestelmän toisesta kriittisestä tekijästä, eli primää-

ri-datan ja meta-datan luomisesta. Primääri-datan luomisessa työnjohtajat käyttävät vanho-

ja kaavakkeita joita täydennetään ja muokataan oman maun mukaan. Mitään tiettyä yhte-

näistä tapaa ei työnjohtajilla ole. Jokainen työnjohtaja tekee niin kuin on itse tottunut te-

kemään. Meta-datan luonnissa työnjohtajat tekevät useimmiten jonkun vanhemman mallin 

mukaan, ja meta-datassa saattaa olla eroavaisuuksia jopa pelkästään yhden työnjohtajan 

tiedostoissa, puhumattakaan toisten työnjohtajien tiedostoista. Tiedostot jotka luodaan, 

tallennetaan useimmiten yrityksen sisäiselle verkkolevylle. Joskus tiedostoja tallennetaan 

myös pelkästään omalle tietokoneelle, josta se jossain vaiheessa viedään verkkolevylle. 

Meta-dataa luodessa, työnjohtajat miettivät sitä miten he itse löytävät tiedostot myöhem-

min. Työnjohtajat hakevat tiedostoja ja tietoa pääasiassa kansiopolkujen kautta, jolloin itse 

tiedoston meta-data ei ole niin tärkeä. Kukaan työnjohtajista ei kertonut käyttävänsä haku-

toimintoja etsiessään tiedostoja, sillä yleensä he löytävät tiedostot helpommin polkujen 

kautta.  

 

Neljäntenä aiheena käsiteltiin toimintatapojen yhtenäistämistä porauslajien välillä ja pro-

jektien välillä. Kaikki työnjohtajat sanoivat että porauslajien välillä toimintatavat voisivat 

olla samoja, ja että ne jossain määrin onkin. Projektien välillä kaikki työnjohtajat totesivat, 

että tarkkuustasossa on suuria eroja. Erot riippuvat tilaajasta ja tämän tottumuksista. Jotkut 
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tilaajat haluavat enemmän ja tarkempia havaintoja kuin toiset. Oman toiminnan kannalta 

projektien välillä ei kuitenkaan ilmene vaikeuksia yhtenäistää menettelytapoja. Ainoa asia 

mitä pitää työnjohtajien mielestä muistaa on, että tarkkuustaso pitää silloin olla tiukimman 

kriteerin mukaan. 

 

Viimeinen aihe joka käytiin läpi, oli työnjohtajien mielipide nykyisestä järjestelmästä ja 

heidän ajatuksia tulevaisuudesta. Tärkeimmät ajatukset nykyisestä järjestelmästä oli, että 

dokumenttien ja tiedon etsintä pitäisi olla helpompaa, papereiden skannailu pitäisi saada 

kokonaan pois, pitäisi olla selkeämmät pelisäännöt kuinka tiedonhallinta suoritetaan ja 

henkilöiden vastuualueet pitäisi määrittää paremmin. Tulevaisuudessa työnjohtajat usko-

vat, että tablettitietokoneiden ja älypuhelimien avulla voidaan maastossa tehdä pöytäkirjat 

suoraan sähköisinä. He uskovat myös, että pöytäkirjojen sisältöä voitaisiin automaattisesti 

hyödyntää esimerkiksi kohteen tietomallintamisessa.  

 

Kuvassa 3 on esitelty työnjohtajien piirretyt nuolet organisaatiokaavakkeeseen. Eri väreillä 

olevat nuolet ovat eri työnjohtajien vastaukset. Vastauksien eroavaisuudet kuvassa riippu-

vat paljon rakennusprojektien yksilöllisyydestä. Jotkut asiakkaat vaativat enemmän yhtey-

denpitoa, jotkut vähemmän. Tämän takia asiakkaalle päin menevät nuolet vaihtelevat aika 

paljon. Kaikki työnjohtajat ovat kuitenkin aina yhteydessä asiakkaan valvojaan. Yrityksen 

sisällä vastaukset ovat melko lailla samat. Ainoat suuremmat poikkeukset ovat yhteydet 

laskentaan ja mittamieheen. Mittamiehen yhteys saattaa olla joillakin työnjohtajilla pie-

nempi, koska heidän projekteissa harvoin on erillistä mittamiestä töissä. Laskentaan taas 

toiset sanoivat antavansa tietoa ja toiset saavansa tietoa. Tämä johtuu siitä että mitään mää-

rättyä tapaa hoitaa yhteydenpitoa laskentaan, ei työnjohtajien mielestä ole. Useimmiten 

pyydetään vain tietoa tarvittaessa. Näiden vastauksien perusteella puolet työnjohtajista 

tarvitsee tietoa laskennasta ja puolet enemmän antavat tietoa laskentaan. 

 

 
Kuva 3. Työnjohtajien täyttämä organisaatiokaavake. 
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3.2.2 Työntekijät 

 

Työntekijöitä haastateltiin yhteensä kaksi. Työtekijät ovat molemmat porareita jotka ovat 

tällä hetkellä työssä poraustehtävässä. 

 

Ensimmäinen aihe joka käytiin työntekijöiden kanssa läpi, oli tiedonkeruun menettely ja 

laajuus. Työntekijät kertoivat että he keräävät tietoa joko kirjoittamalla vihkoon, tai kirjoit-

tamalla työnjohtajalta saatuun pohjaan. Tieto annetaan tämän jälkeen työnjohtajalle siinä 

muodossa missä se on kerätty. Työntekijät kirjoittavat ylös porausreiän yleiset tiedot, kuten 

reiän numero, porauspäivämäärä ja reiän koko, sekä porauksessa havaitut maalajit ja sy-

vyydet. Mikäli poikkeuksia tai erillisiä huomattavia asioita ilmenee, nämäkin kirjoitetaan 

ylös. 

 

Toisena aiheena käytiin läpi tiedon välitystapa. Tieto poraussuorituksesta välitetään työn-

johtajalle antamalla täytetyt paperit käsi kädestä. Muuta tietoa mitkä välitetään, ovat kalus-

toon liittyvät ongelmat ja kysymykset. Nämä tehdään soittamalla kalustokeskukseen tai 

täyttämällä vikailmoituslappu, joka annetaan työmaan päätyttyä kalustokeskuksen edusta-

jalle. Mittamiehen kanssa käydään paikan päällä läpi mahdolliset korot, jotka tarvitaan 

työsuorituksen tekoon. 

 

Viimeisenä aiheena käytiin läpi nykytilanteen hyvät ja huonot puolet, sekä mahdolliset 

kehitysehdotukset. Työntekijät olivat sitä mieltä, että käsin kirjoitus sopii hyvin maasto-

olosuhteisiin, eikä mahdollista tablettitietokonetta ole mahdollista kantaa mukana maastos-

sa. Työntekijät olivat myös sitä mieltä, että työmaiden ja kalustokeskuksen yhteistyössä on 

paljon parannettavaa. 

 

Kuvassa 4 on esitelty työntekijöiden piirretyt nuolet organisaatiokaavakkeeseen. Eri väreil-

lä olevat nuolet ovat eri työntekijöiden vastaukset. Vastaukset olivat muuten samat, mutta 

toinen työntekijästä tuntee antavansa tietoa kalustokeskukselle ja toinen saavansa tietoa. 

Todellisuudessa tieto menee luultavasti molempiin suuntiin. Työntekijät kertovat kaluston 

kunnosta kalustokeskukselle, ja kalustokeskus antaa ohjeita kaluston käytöstä työntekijöil-

le. 
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Kuva 4. Työntekijöiden täyttämä organisaatiokaavake. 

3.2.3 Työmaapäälliköt 

 

Työmaapäälliköitä haastateltiin yhteensä kaksi. Työmaapäälliköt ovat molemmat olleet 

töissä työmaalla, jossa poraustöitä on tehty, sekä työmaapäällikkönä, että työmaan vastaa-

vana. 

 

Ensimmäinen aihe joka käytiin läpi, oli tiedontarve. Työmaapäällikön tiedontarve riippuu 

monesti työmaan luonteesta, ja siitä minkälainen luottamus työmaapäälliköllä on työnjoh-

tajaan. Työmaapäälliköt kertoivat tarvitsevansa poraustöiden toteumataulukon, poraustöi-

den tarkemittaukset ja tapahtuneet poikkeukset. Tieto tarvittiin enimmäkseen laskutukseen 

ja aikatauluseurantaan, mutta myös muiden työvaiheiden yhteensovittamiseen ja mahdol-

listen lisätöiden laatimiseen. Työmaapäälliköt suunnittelevat useimmiten työvaiheet yhdes-

sä työnjohtajan kanssa, jolloin suunnitelmat ja pohjatutkimukset ovat osa tiedontarvetta. 

Mikäli työmaapäällikön luottamus työnjohtajaan on heikompi, työmaapäällikkö voi myös 

itse tarkistaa toteumien suunnitelmien mukaisuus. 

 

Toinen aihe mikä käytiin läpi, oli tiedonsiirto. Työmaapäällikkö saa tarkemittaukset mit-

tamieheltä sähköpostilla, toteumatiedot sähköpostilla työnjohtajalta tai hakemalla sisäiseltä 

verkkolevyltä, poikkeamat työntekijöiltä tai työnjohtajalta puhumalla ja laskutukseen liit-

tyvät tiedot sekä työmaainsinööriltä, että laskentaosastolta sähköpostilla. Työmaapäällikön 

ensisijainen tiedonvälitysmenetelmä on työmaakokoukset, mutta itse dokumenttipohjainen 

tieto toimitetaan useimmiten sähköpostilla. Työmaapäälliköt välittävät eteenpäin tietoa 

tilaajalle, laskentaan ja muille projektin osapuolille sekä sähköpostilla, että palavereissa. 
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Viimeisenä aiheena käytiin läpi nykytilanteen hyvät ja huonot asiat, sekä kehitysideat. 

Työmaapäälliköt olivat sitä mieltä, että nykymuodossa olevat dokumentit ja dokumentti-

pohjat ovat hyviä, mutta ne mitkä eivät ole vielä sähköisiä voitaisiin muuttaa sähköisiksi. 

Tämä siksi, koska käsin täytetyt dokumentit ovat usein vaikeita tulkita ja välillä käsin teh-

dyissä dokumenteissa minimoidaan informaatio. Informaation minimoiminen johtuu siitä, 

että kaikki teksti mahtuisi tietylle paperille. Työmaapäälliköiden mielestä mahdolliselle 

sähköiselle tiedonhallintajärjestelmälle pitäisi olla erillinen vastuuhenkilö, mikäli kyseessä 

on isompi työmaa. Jos kyseessä on pienempi työmaa, voi tiedonhallintavastaava hoitaa 

useampia työmaita. Tiedonhallintahenkilön tehtäviin ei kuitenkaan saisi sisältyä tiedon 

luomista, vaan ainoastaan järjestelmän ylläpitoa. Molemmat työmaapäälliköt ovat myös 

sitä mieltä, että porauksen työtehon seurantaa pitäisi parantaa. Mikäli työtehon seurantaa 

parannettaisiin, siitä olisi enemmän hyötyä ennustamisessa ja tulevien projektien lasken-

nassa. 

 

Kuvassa 5 on esitelty työmaapäälliköiden piirretyt nuolet organisaatiokaavakkeeseen. Eri 

väreillä olevat nuolet ovat eri työmaapäälliköiden vastaukset. Työmaapäälliköiden vasta-

uksien eroavaisuudet näkyvät asiakkaan suuntaan, ja yrityksen sisällä työntekijöiden, ka-

lustokeskuksen ja työmaainsinöörin suuntaan. Eroavaisuudet asiakkaan suuntaan johtuvat 

samasta asiasta kuin työnjohtajilla. Toiset asiakkaat haluavat enemmän yhteydenpitoa kuin 

toiset. Yrityksen sisällä löytyvät eroavaisuudet uskon johtuvat työmaapäälliköiden työta-

vasta. Toinen työmaapäällikkö hoitaa asiat enemmän paikanpäällä ja on näin ollen enem-

män yhteydessä työntekijöihin ja työmaainsinööreihin. Toisella työmaapäälliköllä on taas 

useita pieniä työmaita. Hän liikkuu näiden välillä ja on enemmän puhelimitse yhteydessä 

työnjohtajiin, jotka kertovat työmaan tilanteesta. Näissä pienissä projekteissa harvoin on 

erillistä työmaainsinööriä. Siksi kyseinen työmaapäällikkö ei ole piirtänyt viivaa tälle. 

 

 
 

Kuva 5. Työmaapäälliköiden täyttämä organisaatiokaavake. 
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3.2.4 Projektipäällikkö 

 

Projektipäälliköitä haastateltiin yhteensä kaksi. Toinen projektipäälliköistä oli aikaisemmin 

projektipäällikkönä ja nykyisin töissä ylemmässä johdossa. Toinen projektipäälliköistä on 

nykyisin projektipäällikön tehtävässä. 

 

Projektipäälliköiden kanssa käytiin ensimmäiseksi läpi tiedontarvetta ja tämän tiedon käyt-

tötarkoitusta. Projektipäälliköt tarvitsevat tiedot porauskaluston sijainnista, poraustöiden 

työtehoista, toteutuneet kustannukset ja määrät, sekä poikkeukset ja olosuhdemuutokset. 

Porakaluston sijaintitiedoilla projektipäälliköt voivat arvioida kaluston käyttöä mahdolli-

sissa uusissa projekteissa, ja hoitaa yhteensovitusta nykyisten projektien välillä. Tehoja, 

toteutuneita kustannuksia ja toteutuneita määriä käytetään uusien projektien laskennassa, 

vanhojen projektien jälkilaskennassa, kustannusseurannassa ja raportoinnissa. Poikkeuksia 

ja olosuhdemuutoksia tarvitaan enimmäkseen lisätöiden laadintaa varten. 

 

Toiseksi käytiin läpi tiedonsiirtoa. Keneltä he saavat tietoa, kenelle he lähettävät tietoa ja 

millä tavalla tieto välitetään. Projektipäälliköt saavat suurin osa tiedosta työnjohtajilta, 

työmaainsinööreiltä ja työmaapäälliköiltä. He antavat projektipäälliköille määrät, tehot, 

olosuhdemuutokset ja kustannukset. Tieto välitetään enimmäkseen sähköpostilla, mutta 

myös kokouksien kautta. Yksittäisiä asioita projektipäälliköt voivat katsoa yrityksen sisäi-

seltä verkkolevyltä, mutta enimmäkseen ne tulevat sähköpostilla. Eteenpäin projektipäälli-

köt välittävät tietoa laskentaan, kalustokeskukseen ja asiakkaille. Laskentaan välitetään 

työsaavutuksia ja toteutuneita kustannuksia. Kalustokeskukselle välitetään laskentavaiheen 

hinnoittelu ja toteutuneet kustannukset. Asiakkaille välitetään tieto lisätöistä, tieto olosuh-

demuutoksista ja tilanneraportteja. Tieto välitetään sähköpostilla ja kokouksien yhteydessä.  

 

Viimeisenä aiheena arvioitiin nykytilannetta ja käytiin läpi mahdollisia parannusehdotuk-

sia. Molemmat projektipäälliköt olivat sitä mieltä, että toteuman seuranta, sekä työsaavu-

tusten, kustannuksien että aikataulujen suhteen, tulisi olemaan reaaliaikaisempi kuin mitä 

on nykyään. Poikkeamien kuvauksessa on paljon parannettavaa, niiden pitäisi olla katta-

vampia ja yksityiskohtaisempia. Yleisesti he mainitsivat että projektien välillä ei ole mi-

tään esteitä miksi tiedonhallintaa ei voisi suorittaa samalla tavalla. Tämän hetkinen tilanne 

on se että samat tiedot kerätään porauksesta joka työmaalla, keräys- ja välitystapa vaihtelee 

kuitenkin erittäin paljon. 

 

Kuvassa 6 on esitelty projektipäälliköiden piirretyt nuolet organisaatiokaavakkeeseen. Eri 

väreillä olevat nuolet ovat eri projektipäälliköiden vastaukset. Erimielisyydet projektipääl-

liköiden välissä on selkeä. Toinen projektipäällikkö on enemmän yhteydessä melkein joka 

suuntaan, kuin toinen. Uskon tämän johtuvan johtamistyylistä. Toinen johtaa luottamalla 

että alaiset hoitaa homman, ja toinen johtaa varmistamalla että alaiset hoitaa homman. 
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Kuva 6. Projektipäälliköiden täyttämä organisaatiokaavake. 

3.2.5 Työmaainsinööri 

 

Työmaainsinöörejä haastateltiin yhteensä kaksi. Molemmat työmaainsinöörit ovat olleet 

Lemminkäisellä töissä poraustyömaalla työmaainsinöörinä, mutta kumpikaan ei ole tällä 

hetkellä siinä tehtävässä. 

 

Työmaainsinöörien kanssa käytiin läpi samat kolme aihetta kuin projektipäälliköiden kans-

sa, eli tiedontarve, tiedonsiirto ja nykytilan arviointi. Tämän lisäksi keskusteltiin myös me-

ta-datan laatimisesta ja tiedostojen järjestelytavoista.  

 

Tiedontarve työmaainsinööreillä oli porausten päivämäärät, reikien sijainnit, porauksen 

havainnot, toteumatiedot porauksesta, käytetty materiaali, työteho ja porauksen laskutuspe-

ruste. Toteumatiedot ja käytetyt materiaalit käytetään laskutukseen, sekä mahdollisesti 

lisätöiden laadintaa varten. Materiaalitietoja tarvitaan myös ainetodistuksien ja suoritus-

tasoilmoituksien hakua varten. Kaikki poraukseen liittyvät pöytäkirjat tarvitaan myös luo-

vutusaineiston laadintaa varten. Tehotietoja tarvitaan aikatauluseurantaa ja seuraavien työ-

vaiheiden ennakointia varten. 

 

Tiedonsiirto käy työmaainsinööreiltä niin, että pöytäkirjat joista saa toteumatiedot ja mate-

riaalitiedot saadaan työnjohtajalta. Tämä siirto on joko paperilla annettuna tai sähköpostin 

kautta. Tiettyjä toteumamääriä voidaan myös saada sähköpostilla mittamieheltä, mikäli on 

tarve. Suunnitelmista varmistetaan materiaalivaatimukset ja reikien sijainnit. Suunnitelmat 

haetaan useimmiten tilaajan projektipankista, mutta joskus ne saadaan myös paperisena 

postilla lähetettynä. Laskentaosastolta saadaan laskutusperusteet. Laskutusperusteet hae-
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taan sisäiseltä verkkolevyltä. Eteenpäin lähetetään sähköpostilla laskutustietoa tilaajalle ja 

mahdollisesti myös kalustokeskukseen, mikäli työnjohtaja ei ole sitä tehnyt. Materiaalito-

distukset ja luovutusaineisto välitetään tilaajalle. Näiden kanssa tiedonsiirto vaihtelee pro-

jektien välillä, mutta pääasiassa ne ladataan tilaajan projektipankkiin. Joskus ne voidaan 

myös toimittaa paperisena tai muistitikuilla. 

 

Meta-data ja tiedostojen järjestelyistä keskusteltiin työmaainsinöörien kanssa, koska heillä 

on usein vastuulla luovutusaineiston laadinta ja dokumenttien yleinen järjestely. Meta-

datan luonnissa työmaainsinöörit käyttävät päivämääriä, työlajeja ja pöytäkirjanumeroita. 

Tiedostojen järjestelyissä työmaainsinöörit luovat kansiorakenteen sisäiselle verkkolevylle. 

Kansiorakenteella yritetään luoda selkeä kokonaisuus, josta on helppo löytää kaikki tarvit-

tavat tieto. 

 

Työmaainsinöörien nykytilan arviointi oli, että paperisista pöytäkirjoista on luovuttava ja 

siirryttävä sähköisiin pöytäkirjoihin. Tämä vähentäisi työmäärää, sillä puhtaaksikirjoituksia 

ei tarvittaisi ja paperisten lappujen skannailusta päästäisiin eroon. He mainitsevat kuitenkin 

että sähköisten pöytäkirjojen tarkastusominaisuus pitää olla olemassa. Ja, että tarkastukses-

ta tulee jäädä kuittaus meta-tietoihin kuka on tarkastanut ja milloin. 

 

Kuvassa 7 on esitelty työmaainsinöörien piirretyt nuolet organisaatiokaavakkeeseen. Eri 

väreillä olevat nuolet ovat eri työmaainsinöörien vastaukset. Työmaainsinöörien vastaukset 

eroavat sen takia, että toinen työmaainsinööri on ollut useasti myös työnjohtajan roolissa 

samanaikaisesti. Hän näin ollen tuntee olevansa enemmän yhteydessä useaan osapuoleen. 

 

 
 

Kuva 7. Työmaainsinöörien täyttämä organisaatiokaavake. 
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3.2.6 Laskentaosasto 

 

Laskentaosastolta haastateltiin yhtä edustajaa. Edustaja on tällä hetkellä ainoa töissä oleva 

henkilö, joka laskee poraustyön urakoita yhdessä projektipäälliköiden kanssa. 

 

Laskentaosaston edustajan haastattelussa aiheena oli tiedontarve ja tiedonsiirto. Laskenta-

osaston henkilö kertoi myös lyhyesti mielipiteensä nykytilanteesta. 

 

Tiedontarve laskentaosastolla on työtehot, kaluston sijaintitiedot, kaluston hintatiedot ja 

kokonaiskustannukset. Työtehot tulisi ilmoittaa laskennalle työsaavutuksina, käytetyllä 

kalustolla, työryhmän koolla ja työvuorojen pituuksilla. Tämän lisäksi tulisi ilmoitta tehoi-

hin vaikuttavia tekijöitä, kuten sääolosuhteet ja tilarajoitukset. Laskentaosaston ainoa käyt-

tö tiedolle on tulevien urakoiden laskenta ja vertailu aikaisempien laskentojen täsmällisyy-

teen. 

 

Laskentaan toimitetaan tietoa ainoastaan sähköpostilla. Työtehot tulevat työnjohtajilta, 

kustannukset tulevat työmaapäälliköiltä tai projektipäälliköiltä. Kaluston sijainti- ja hinta-

tiedot tulevat kalustovastaavalta. Laskentaosaston edustaja mainitsi, että tietoa joutuu usein 

pyytämään koska niitä ei automaattisesti toimiteta. 

 

Nykytilanteen laskentaosaston henkilö kuvasi siten, että tarpeeksi tietoa porauksesta ei 

tule. Tieto olisi myös hyvä saada nopeammin, mieluiten reaaliaikaisesti. 

 

Kuvassa 8 on esitelty laskentaosaston edustajan piirretyt nuolet organisaatiokaavakkee-

seen. 

 

 
 

Kuva 8. Laskentaosaston edustajan täyttämä organisaatiokaavake. 
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3.2.7 Kalustovastaava 

 

Kalusto-osastolta haastateltiin yhtä edustajaa joka on tällä hetkellä vastuussa porakaluston 

ylläpidosta ja laskutuksesta. 

 

Kalustovastaavalta tiedusteltiin tiedontarvetta ja tiedonsiirtoa. 

 

Tiedontarve kalustovastaavalla on koneiden toimivuus, koneiden viat, työryhmän yhteen-

sopivuus kaluston kanssa, porauksen metritiedot, työvaiheen kesto, työvaiheen toteutus-

muoto ja työtehot. Koneiden toimivuutta ja vikoja tarvitaan huoltojen suunnittelua varten. 

Työryhmien yhteensopivuus kaluston kautta auttaa suunnittelemaan tulevia työsuorituksia. 

Porauksen metritiedot käytetään kaluston laskutuksessa. Työvaiheen kestoilla suunnitel-

laan kaluston logistiikkaa. Työvaiheiden toteutusmuodoilla valitaan sopiva kalusto sille 

työvaiheelle. Tehotiedoilla ei ole selkeätä kuvaa miten hyödyntäisi, mutta tieto kiinnostaa. 

 

Tiedonsiirto kalustovastaavalla toimii niin että kaluston viat ja koneiden toimivuustieto 

saadaan työnjohtajalta tai porarilta yleensä puhelimella ja sähköpostilla. Työvaiheeseen 

liittyvät kestotiedot ja toteutusmuodot mietitään yhdessä työnjohtajan kanssa. Porauksen 

metritiedot tulevat sähköpostilla työnjohtajalta. Työmaalta tulevan kaluston luovutuksen 

yhteydessä vikailmoitus toimitetaan paperisena kalustokeskuksen työnjohdolle. Eteenpäin 

kalustovastaava lähettää sähköpostilla porakaluston resurssilista, mistä näkee kaluston si-

jaintitiedot ja suunniteltu käyttö. Tämä resurssilista lähetetään sähköpostilla niille ketkä 

tarvitsevat sen. 

 

Kuvassa 9 on esitelty kalustovastaavan piirretyt nuolet organisaatiokaavakkeeseen.  

 

 
Kuva 9. Kalustovastaavan täyttämä organisaatiokaavake. 
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3.2.8 Suunnittelijat 

 

Suunnittelijoita haastateltiin yhteensä kaksi. Toinen suunnittelija on Lemminkäisellä töissä 

ja on suunnitellut useita kaivantoja joissa on tehty poraustyövaiheita. Toinen suunnittelija 

on tietyllä Lemminkäisen työmaalla, tilaajaa edustava asiantuntija. 

 

Suunnittelijoilta tiedusteltiin tiedontarvetta, tiedostonsiirtoa ja nykyisen tiedon laatua. 

 

Suunnittelijat tarvitsevat porauksesta toteutuneet sijainnit, kaltevuudet, kalliokoron, kalli-

oon tunkeutuminen ja porauksen havainnot. Tietoja käytetään tarkastaakseen että toteutu-

nut poraus vastaa suunnitelmien toleransseja. Poikkeamatiedot ja havaintoja käytetään 

suunnitellakseen uusia ratkaisuja ja seuraavia rakenteita. 

 

Tiedot saadaan enimmäkseen sähköpostilla, mikä ei ole mieluinen tapa. Sähköposteja tulee 

niin paljon, että on vaikeata priorisoida mitkä viestit vaativat nopeita toimenpiteitä ja mitkä 

eivät. Suunnittelijat haluaisivat saada tieto nopeammin, mieluiten reaaliaikaisesti. 

 

Nykyisen tiedon laatu on suunnittelijoiden mielestä vaihteleva. Useimmiten numerolliset 

tiedot kuten kalliokorot ja kaltevuudet ilmoitetaan hyvin, mutta havaintotiedot ja poikke-

ukset kuvataan heikosti. 

 

Kuvassa 10 on esitelty toisen suunnittelijan piirretyt nuolet organisaatiokaavakkeeseen. 

Toinen suunnittelija ei ehtinyt haastattelutilaisuudessa tekemään organisaatiokaavakepiir-

roksen. 

 

 
Kuva 10. Suunnittelijan täyttämä organisaatiokaavake. 
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3.3 Haastattelujen yhteenveto ja analysointi 

 

Haastatteluista selviää miten tiedonhallinta on nykyisin hoidettu. Pääasialliset tiedonväli-

tysmenetelmät ovat sähköposti ja kokoukset. Toisia menetelmiä ovat yrityksen sisäisen 

verkkolevyn käyttö, puhelinkeskustelut ja papereita kädestä käteen. Hankalaa tiedonväli-

tyksessä on se, että ei ole määrätty millä menetelmällä tietty informaatio kulkee. Tietoket-

jun osapuolet eivät voi tietää miten informaatio tulee, ja tämä lisää epävarmuutta. Koska 

tietoa välitetään paljon sähköpostin avulla, tieto on tallennettuna yksittäisten henkilöiden 

tietokoneilla, eikä niihin pääse käsiksi ilman näiden henkilöiden apua. Suuren sähköpostin 

käytön seurauksena on myös se, että tieto hukkuu muiden sähköpostien joukkoon eikä sitä 

välttämättä löydy vaikka se olisikin omalla tietokoneella saatavissa. Välttääkseen tiedon-

siirron ongelmia, pitäisi kehittää toinen menetelmä sähköpostin tilalle. Tiedonsiirrossa on 

myös huomattavissa paljon päällekkäisyyksiä, jossa sama tieto välitetään samoille henki-

löille eri polkujen kautta. Tämä saattaa johtua siitä että haastatteluissa käytettyä esimerkki 

organisaatiota, ei aina vastaa todellisuutta. Todellisuudessa tiettyjen henkilöiden tehtäviin 

kuuluu useamman organisaatiokaavakkeessa kuvatun henkilön tehtäviä. Esimerkiksi jos-

sain projektissa työnjohtaja voi olla sama henkilö kuin työmaainsinööri, tai työmaapäällik-

kö sama henkilö kuin projektipäällikkö. Päällekkäisyydet eivät ole pelkästään kiinni tehtä-

vien jaosta. Päällekkäisyydet voivat myös johtua siitä, että tiedonhallintatehtävien vastuu-

jako on puutteellinen. Ei tiedetä kenen tehtävänä on toimittaa tietty informaatio tietylle 

henkilölle.  

 

Haastatteluiden perusteella voidaan määrittää mitä tietoa osapuolet tietoketjussa tarvitse-

vat. Tämän tiedontarpeen perusteella voidaan paremmin suunnitella tiedonkeräystä, jolloin 

se palvelee paremmin kaikkia osapuolia. Tietyt tiedontarpeet eivät ole suoraan kirjattavissa 

ylös, vaan ne joudutaan työstämään toisista tiedoista. Esimerkiksi työtehot joudutaan las-

kemaan vertaamalla työsaavutuksia ja työvuorojen pituuksia. Kuka tämän työstämisen suo-

rittaa ei ole aivan selkeätä, mutta parhaimmassa tapauksessa tiedonhallintajärjestelmä voisi 

tehdä sen automaattisesti. Huomattavaa on se, että työnjohtajat ovat suuressa roolissa tie-

dontarpeen arvioinnissa. Heille pitää olla selvää kuka tarvitsee minkä tiedon, jotta tieto 

menee perille oikeille henkilöille. Tämä johtuu siitä että työntekijät antavat kaiken kerätyn 

tiedon työnjohtajalle, joka laittaa sen eteenpäin. Tiedontarpeen ongelmat voidaan välttää, 

kun tiedetään kuka tarvitsee mitä tietoa. Tiedonkeruu on suunniteltava niin, että kaikki 

oleellinen tieto kerätään. 

 

Meta-data ja primääri-data ongelmat johtuvat suurimmalta osalta siitä, että mitään määrät-

tyä tapaa hoitaa datan luontia ei ole. Dataa luodaan aikaisempien mallien mukaan, tai oman 

mieltymyksen mukaan. Meta-dataa ei hyödynnetä niin paljon kuin olisi mahdollista. 

Useimmiten osapuolet hakevat tietoa kansiopolkujen kautta. Hyvän meta-datan myötä tie-

toa voidaan järjestää, hakea ja ladata pelkästään tiettyjen hakusanojen avulla. Meta-data ja 

primääri-data ongelmat voidaan välttää luomalla sääntöjä joiden avulla kaikki tekevät da-

tan luonnit samalla tavalla. Kun yhtenäinen tapa on olemassa, meta-datan hyödyntäminen 

on myös helpompaa. 

 

Nykytilanteesta haastateltavat ovat sitä mieltä, että se on hieman sekava ja vanhanaikainen. 

Paperisista dokumenteista haluttaisiin luopua, mutta menetelmiä tämän tekemiseen ei ole 

heille vielä tehty mahdolliseksi. Sähköisten dokumenttien myötä tiedonsiirtoa voitaisiin 

myös nopeuttaa, ja parhaimmassa tapauksessa saada reaaliaikaisesti kaikille tietoketjun 

osapuolille. Nykytilanteen sekavuus johtuu enimmäkseen siitä että määrättyjä tiedonhallin-
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tatehtäviä ja toimenpiteitä on liian vähän. Osapuolet joutuvat jokaisessa projektissa sovel-

tamaan uusia ratkaisuja, jotka sopivat juuri siihen projektiin. 

 

Organisaatiokaavakkeeseen piirretyt nuolet ovat yhdistetty kuvassa 11. Kuvasta on poistet-

tu nuolet jotka ilmenivät useaan kertaan. Kuvan eriväriset nuolet edustavat yhdensuuntaista 

ja kahdensuuntaista tiedonliikkumista. Nuoli osoittaa aina siihen suuntaan mihin tietoa 

viedään. Kuvasta nähdään että tiedonsiirtorakenne on erittäin sekava, eikä kuvasta saa hy-

vää kokonaiskuvaa siitä miten eri henkilöt ovat yhteydessä toisiinsa. 

 

Kuva 11. Haastatteluun vastanneiden organisaatiokaavakkeeseen piirretyt nuolet yhdistet-

tynä.  
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4 Uusi tiedonhallintajärjestelmä 
 

Uusi tiedonhallintajärjestelmä vastaa kaikkiin tiedonhallintajärjestelmän kriittisiin tekijöi-

hin. Uusi järjestelmä huomioi myös haastatteluista saatua palautetta. 

 

4.1 Järjestelmän vaatimukset 

 

Uuden tiedonhallintajärjestelmän ensimmäinen kriittinen tekijä on osapuolten tiedontarve.  

Osapuolten tiedontarve, joka on kerätty haastatteluissa, on otettava huomioon sovelluksen 

laadinnassa. Sovelluksen pitää pyytää työntekijää täyttämään kaikkien osapuolten tarvitta-

vat tiedot. Täytettävä tieto voidaan määrätä pakollisiksi, jolloin toteumatiedoston luominen 

ei onnistu ilman tätä tietoa. Havaintotietoja parannetaan myös, vaatimalla että järjestel-

mään on mahdollista lisätä liitteitä, kuten kuvia tai ääninauhoitteita. 

 

Tiedonhallintajärjestelmän toinen kriittinen tekijä on primääri-datan ja meta-datan luomi-

nen. Uuden tiedonhallintamenetelmän on aina luotava primääri-datan ja meta-datan samal-

la tavalla. Tämä johtaa siihen, että vältytään henkilöiden välisistä eroavaisuuksista tiedon 

esittelytavoissa. Meta-data luodaan automaattisesti niin, että jokainen syötetty primääri-

data on ennalta määrätyn meta-datan alaisena. Esimerkiksi kun kallion korko on syötetty, 

arvo linkittyy meta-data-ryhmään kalliokorot. Kaikki kalliokorot löytyvät tästä ryhmästä. 

Haastatteluissa huomattiin, että työnjohtajilla on paljon eroavaisuuksia meta-datan laadin-

nassa. Automaattisen meta-datan luomisen etuna on, että se on aina samanlainen riippu-

matta käyttäjästä, tiedot järjestyvät aina samalla tavalla ja järjestelmään jää aina merkintä 

siitä kuka on muokannut tietoa. 

 

Tiedonhallintajärjestelmän kolmas kriittinen tekijä on tiedonjaon menettelytapa. Uuden 

järjestelmän tiedonjako on oltava nopeampi, jolloin vältetään vanhentuneen tiedon käyttöä. 

Uudessa järjestelmässä on siirryttävä perinteisestä sähköpostin ”push” muodosta, ”pull” 

muotoon. Vastuu tiedonsaannista on tällöin tietoa tarvitsevalla, joka voi milloin tahansa 

käydä hakemassa tietoa järjestelmästä. Järjestelmässä on myös syytä olla mahdollisuus 

ilmoittaa käyttäjälle kun uutta tietoa on saatavissa, joten järjestelmää ei tarvitse erikseen 

käydä valvomassa jos sinne olisi syötetty uutta tietoa. Haastatteluissa huomattiin, että tie-

donjako on erittäin vaihteleva projektien välillä. Uuden järjestelmän vaatimus on myös se, 

että ei tarvitse oppia kuka tarvitsee mitä tietoa eri projekteissa, tiedontarvitseva hakevat 

itse itselleen tarvittava tieto. 

 

Tiedonhallintajärjestelmän neljäs kriittinen tekijä on rakennusprojektin osapuolten roolit 

järjestelmässä. Uuden järjestelmän roolinjako pitää olla selkeämpi. Selkeys voidaan saada 

antamalla käyttöoikeudet järjestelmään kaikille osapuolille ketkä sitä tarvitsevat. Käyttäjät 

hoitavat tämän jälkeen itse tiedonhaun. Työntekijöille ja työnjohtajille annetaan vastuu 

luoda tietoa järjestelmään ja päivittää tieto mikäli on tarvetta. Järjestelmän ylläpitovastuu 

annetaan erilliselle järjestelmän luoneelle yritykselle. He pitävät huolen siitä, että järjes-

telmä ei kaadu, tieto säilyy ja auttavat käyttäjiä käyttämään sitä. 

 

Tiedonhallintajärjestelmän viides kriittinen tekijä on varmistaa järjestelmän tehokkaan 

käyttöönoton. Tehokkaan käytönoton varmistaminen suoritetaan yksilötasolla järjestele-

mällä koulutuksia järjestelmän käytöstä. Organisaatiotasolla luodaan mahdollisuudet käyt-
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tää järjestelmää ja rohkaistaan alaisia käyttämään sitä. Organisaatioiden välisellä tasolla 

annetaan muiden yritysten seurata töiden etenemistä nopeammin kuin aikaisemmin, jolloin 

heille kohdistuu oma hyöty järjestelmästä. Varmistaakseen että yrityksen sisäinen tieto ei 

päädy vääriin käsiin, järjestelmän käyttäjille voidaan määrätä rajoitettuja oikeuksia nähdä 

tietoa.  

 

4.2 Järjestelmän kuvaus 

 

Tiedon kerääminen tarkoittaa kaikkea tiedon kirjaamista ja muistiin laittamista mitä on 

tarkoitus myöhemmin joko käyttää itse, tai välittää jollekin tietoketjun osapuolelle. Työ-

maalta tulevan tiedon kirjaaminen alkaa perinteisesti työmaan maastossa. Tietoa kirjataan 

ylös kynällä vihkoon tai valmiille tulostetulle pohjalle, josta se myöhemmin siirrettään 

sähköiseen muotoon välitystä ja arkistointia varten. 

 

Uusi järjestelmä toimii niin, että työntekijälle annetaan mobiililaite (joko älypuhelin tai 

tablettitietokone). Mobiililaitteessa on sovellus, jonka avulla hän kerää tietoa. Tieto voi-

daan kirjata työmaan maastossa, tai vaihtoehtoisesti työpäivän päätteeksi sosiaalitiloissa. 

Sovellukseen kirjaudutaan omilla tunnuksilla, jotta tiedetään kuka käyttää järjestelmää. 

Sovellus toimii myös ilman verkkoyhteyttä. Pohjarakentamisessa tämä on tärkeätä, sillä 

usein ollaan maanalaisissa tiloissa johon normaalit datayhteydet eivät ulotu. Mikäli verk-

koyhteyttä ei ole, sovellus siirtää tiedon verkkopalvelimelle heti kun yhteys on jälleen saa-

tu. Tämä laite ja sovellus korvaavat aikaisemmin käytössä olleet pöytäkirjapohjat. Vihkoja, 

joihin toteumatiedot ennen kirjattiin, ei tarvita, mikäli laitetta käytetään työmaan maastos-

sa. Kun työntekijä on täyttänyt tiedot porauksesta, ne siirtyvät automaattisesti verkkopalve-

limelle. Verkkopalvelimesta tulee ilmoitus työnjohtajalle että uutta tietoa on tallennettu, 

jolloin työnjohtaja käy tiedot läpi ja täydentää ne tarvittaessa. Työnjohtajan tarkistuksen 

jälkeen, tiedolle annetaan ”vihreä valo”, jolloin verkkopalvelin muuttaa tiedot saataviksi 

muillekin osapuolille. Muut osapuolet voivat itse määrittää saavatko he ilmoituksen tästä 

vai ei. Järjestelmästä voi tämän jälkeen ladata haluamansa tiedot omalle tietokoneelle. Jär-

jestelmässä voi myös pelkästään käydä katsomassa tietoja. Kuvassa 12 on kuvailtu uusi 

järjestelmä aikaisemmin käytetyn organisaatiokaavakkeen avulla. 
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Kuva 12. Uuden tiedonhallintajärjestelmän kuvaus. 

 

Uudessa järjestelmässä käyttäjillä on myös mahdollisuus kommentoida järjestelmään tal-

lennettua tietoa. Kommenttien avulla voidaan helposti viitata tiettyyn tietoon ja kommen-

teilla luodaan mahdollisuus kahdensuuntaiseen keskusteluun. 

 

Uusi järjestelmä on vielä kehityksen alkuvaiheessa. Järjestelmä on erillisen IT-yrityksen 

olemassa oleva tiedonkeruujärjestelmä, joka muokataan poraustyölle toimivaksi. Tämän 

työn havaintoja huomioidaan järjestelmän muokkauksessa. Järjestelmän muokkaus on aloi-

tettu, mutta kaikkia muokkauksia ei ole vielä tehty. Järjestelmän kehityksessä päätettiin, 

että kokeillaan nykyisten muokkauksien toimivuutta, jonka jälkeen jatketaan muokkauksia. 

  



 

31 

5 Uuden tiedonhallintajärjestelmän simulointi 
 

5.1 Simuloinnin kuvaus 

 

Simulointi suoritetaan sekä uudelle, että vanhalle järjestelmälle. Simuloinnissa kirjataan 

ylös kymmenen porausreiän toteumatiedot ja siirretään toteumatiedot yhteenvetotauluk-

koon. Simuloinnissa valittiin kymmenen porausreiän tietojen kirjaus, koska se vastaa todel-

lisen työvuoron mahdollista saavutusta. Simulointi suoritetaan porapaalutuksen työlajille. 

Uuden järjestelmän sovellus on vielä kehitysvaiheessa ja tämä rajoittaa simuloinnin tekoa. 

Simulointi rajataan sovelluksen kapasiteettiin, tarkoittaen että kaikkia normaaleja toteuma-

tietoja ei kirjata. Samat toteumatiedot kirjataan kuitenkin molemmissa tapauksissa. To-

teumatiedot mitkä kirjataan, ovat: 

 

1. Porauksen kohde 

 

2. Porausputken numero 

 

3. Porauspöytäkirjan numero 

 

4. Porauspäivämäärä 

 

5. Maalajien lähtötasot ja tyypit 

 

6. Paalun kokonaispituus 

 

7. Paalun saumojen määrä 

 

8. Porauspöytäkirjan tekijä 

 

Uudessa järjestelmässä porauspöytäkirjan numero ja porauspäivämäärä täyttyy automaatti-

sesti. Automaattitäytön oletus on, että toteumatiedot kirjataan samalla päivällä kuin poraus 

on tehty ja että pöytäkirjat numeroidaan juoksevina kokonaislukuina. 

 

Simuloinnissa mitataan eri vaiheisiin käytetty aika. Ensimmäinen vaihe on tiedon syöttä-

minen kumpaankin järjestelmään. Uudessa järjestelmässä tieto syötetään sovelluksen avul-

la. Vanhassa järjestelmässä tieto kirjataan porauksen pöytäkirjapohjaan. Seuraavassa vai-

heessa tieto viedään koontitaulukkoon. Uudessa järjestelmässä tämä tapahtuu lataamalla 

tieto tietokoneelle verkkopalvelimesta. Vanhassa järjestelmässä tieto kirjataan käsin tieto-

koneella olevaan valmiiseen taulukkopohjaan. Simuloinnissa arvioidaan myös eri järjes-

telmien käyttäjäystävällisyyttä. Simulointi suoritetaan ensin kokonaisuudessa vanhalla jär-

jestelmällä, jonka jälkeen kokonaisuudessa uudella järjestelmällä.  

 

Simuloinnista on vielä mainittava, että simuloinnin suorittaja ei ole ennen käyttänyt kum-

paakaan järjestelmää. 
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5.2 Simulointi 

 

Simuloinnissa käytetyt lähtötiedot on haettu Lemminkäisen aikaisemman tehdyn työmaan 

tuloksista. Lähtötietoja on kuitenkin hieman muokattu, jotta ne sopisivat yhteen uuden so-

velluksen rajoituksien kanssa. Lähtötiedot ovat esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Simuloinnissa käytetyt lähtötiedot. 

 

 
 

Vanhan järjestelmän simulointi aloitettiin täyttämällä porapaalutuspöytäkirjaa. Porapaalu-

tuspöytäkirjapohja löytyy liitteessä 1. Pöytäkirjassa on värjätty harmaalla sellainen tieto 

joka normaalisti kerätään, mutta ei ole vielä mahdollista uuden järjestelmän sovelluksessa. 

Pöytäkirjojen täytön jälkeen, tieto siirrettiin valmiiseen taulukkopohjaan. Taulukkopohja 

löytyy liitteessä 2. Taulukkopohjaan on värjätty harmaalla sellainen tieto joka normaalisti 

kerätään, mutta ei ole vielä mahdollista uuden järjestelmän sovelluksessa. Sekä porapaalu-

tuspöytäkirja että taulukkopohja, ovat dokumentteja jotka ovat nykyisin käytössä Lemmin-

käisen työmailla. 

 

Uuden järjestelmän simulointi aloitettiin täyttämällä porauksen toteumatiedot älypuheli-

mella sovellukseen. Sovelluksen täyttönäkymästä otettuja kuvankaappauksia voidaan näh-

dä kuvassa 13. 
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Kuva 13. Kuvankaappaus uuden sovelluksen täyttönäkymästä. 

 

Toteumatietojen syöttämisen jälkeen, ladattiin koontitaulukko uuden järjestelmän verkko-

palvelimelta. Koontitaulukko saadaan palvelimelta CSV tiedostomuodossa. 

 

5.3 Simuloinnin tulokset 

 

Taulukossa 2 on esitetty simuloinnin eri vaiheista mitatut ajat. Kuvassa 14 on esitetty van-

han järjestelmän koontitaulukon näkymä. Kuvassa 15 on esitetty uuden järjestelmän koon-

titaulukon näkymä. 

 

 

Taulukko 2. Simuloinnin tulokset. 

 

Pöytäkirjojen täyttöaika 
(min) 

 

Tiedon vienti koontitaulukkoon 
(min) 

    Vanha järjestelmä 10 
 

4 

    

    Uusi järjestelmä 7,5 
 

1 
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Kuva 14. Vanhan järjestelmän täytetty koontitaulukko. 

 

 
Kuva 15. Uuden järjestelmän täytetty koontitaulukko.  
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6 Johtopäätökset 

6.1 Johtopäätökset 

 

Porauksen tietoketjun muodostaa kaikki projektin osapuolet ketkä tarvitsevat porauksesta 

tietoa. Tietoketjun osapuolet vaihtelevat projektista toiseen, mutta tietyt osapuolet ovat 

aina samat. Tietoketjussa olevat osapuolet tarvitsevat toteumatietoja, havaintoja, työtehoja 

ja kalustoon liittyviä huomioita. Tiedot voidaan useimmiten esittää taulukon avulla, mutta 

havaintojen liitteeksi tarvitaan myös kuvia. Porauksen tiedonhallinnan vaatimukset eivät 

olennaisesti muutu projektien ja työlajien välillä, joten samaa tiedonhallintatapaa voidaan 

käyttää kaikissa projekteissa, ja kaikissa porauksen työlajeissa. 

 

Kirjallisuuskatsauksesta voidaan tehdä johtopäätökset että tietomäärä rakennusprojekteissa 

on nousussa ja vanhat menetelmät käsitellä tietoa eivät ole enää riittävät. Uudet menetel-

mät jotka auttavat tiedonhallintaa, siirtävät informaation papereista sähköiseen muotoon. 

Tiedot tulee tallentaa verkkopalvelimille, josta kukin rakennusprojektin osapuoli voi hakea 

tietoa. Tämä voidaan kuvata sillä, että tiedonjako on siirtyvä ”push” muodosta ”pull” muo-

toon, jotta tiedonvälitys olisi tehokkaampaa. 

 

Haastatteluista selviää samoja asioita mitä kirjallisuuskatsauksessa löydettiin. Uusille me-

netelmille on tarvetta, mutta tieto mahdollisista menetelmistä on vielä heikko. Rakennus-

projektin osapuolet haluavat tietoa nopeammin, mutta kuitenkin sellaisella tavalla että tieto 

ei huku ison tietomäärän joukkoon.  

 

Simuloinnin tuloksista selviää että uusi tapa hoitaa porauksen toteumakirjausta säästä ai-

kaa. Ajan säästö on suurempi mitä enemmän tietoa syötetään. Suurempi etu, kuin toteuma-

kirjauksen ajansäästö, uudessa järjestelmässä on luultavasti tiedon nopeampi välitys ja tie-

donhallintajärjestelmän selkeämpi vastuunjako. Tätä ei kuitenkaan tämän simuloinnin puit-

teissa pystytty todistamaan. Käyttäjäystävällisyys on uudessa järjestelmässä parempi, sillä 

papereiden arkistointi ja toimittaminen on poistettu. Uudessa järjestelmässä on vielä paljon 

kehitettävää, sillä järjestelmään syötettävän tiedon määrä ei ole vielä tarpeeksi kattava. 

Uudessa järjestelmässä huomattiin myös virhe. Virhe aiheutti sen, että koontitaulukkoon ei 

tulostunut saumojen lukumäärä, eikä porapaalun kokonaispituus. Vanhassa järjestelmässä 

koontitaulukosta ei käy ilmi eri kerroksien maalajit ja tasot, pelkästään kallion korko. Tä-

mä johtuu siitä, että tietoa ei ole vanhaan koontitaulukkoon koottu kaikkien osapuolten 

tarvetta huomioiden. Mikäli nämä tiedot lisättäisiin koontitaulukkoon, olisi taulukon laa-

dinta-aika vielä pidempi. 

 

6.2 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Uuden järjestelmän lopullisen version kokeilu oikeissa olosuhteissa ei ollut tämän tutki-

muksen puitteissa mahdollista. Tämä on ensisijainen jatkotutkimuksen kohde. 

 

Rakennusprojekteissa on paljon muuta tietoa kuin pelkästään porauksen toteumatiedot. 

Toinen jatkotutkimuksen kohde on kehitetyn järjestelmän yhteensovittaminen rakennus-

projektien muun tiedon kanssa. Tämän jatkotutkimuksen on syytä huomioida sekä oman 
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organisaation tiedon yhteensovittaminen, että muiden organisaatioiden tiedon yhteensovit-

taminen järjestelmään. 

 

Esitelty ratkaisu on mietitty pelkästään poraustyön tiedonhallintaa varten. Kolmas jatkotut-

kimuksen kohde on ratkaisun periaatteiden soveltuvuus muihin työlajeihin. 

 

 

6.3 Työn kriittinen arviointi 

 

Tämä tutkimus vietiin loppuun lyhyemmässä ajassa kuin oli suunniteltu. Työn tulosten 

kannalta se näkyy parhaiten uuden sovelluksen rajoittavina tekijöinä ja siinä, että kumpaa-

kaan järjestelmää ei ehditty kokeilla käytännössä.  

 

Tutkimuksessa tehdyt haastattelut painottuvat vahvasti Lemminkäisen Pohjarakentamisyk-

sikön sisälle. Tutkimuksessa olisi voinut haastatella enemmän asiakkaan puolen edustajia, 

sekä muiden yrityksen edustajia jotka tekevät vastaavia pohjarakennusprojekteja. Haastat-

teluissa käytetty organisaatiokaavake huomattiin ohjaavan henkilöitä piirtämään tiettyjä 

nuolia, joita he luultavasti toisenlaisella organisaatiokaavakkeella ei olisi piirtänyt.  

 

Kirjallisuuskatsauksen laajuus oli suhteellisen pieni. Tämä johtuu siitä, että aihetta ei ole 

kauheasti tutkittu niin tarkalla tasolla kuin tämä tutkimus on rajattu. Kirjallisuudesta otettu 

tieto on paljolti samojen henkilöiden tuottamaa, eikä niissä näin ollen kauheasti ristiriitoja 

ollut.  
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