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Building information modeling is a continuously developing phenomenon. The usage of 
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Lyhenteet ja merkinnät 
 
 
AEC  Architecture, Engineering and Construction industry 
 
AECOO Architecture, Engineering, Construction, Owner and Operator 

industry 
 
BIM Building Information Modeling. Tietomallintaminen. Rakennet-

tavasta tai jo rakennetusta rakennuksesta tai rakenteesta luodaan 
malli, joka sisältää kolmiulotteisten dimensioitten lisäksi para-
metrista tietoa.  

 
bSF BuildingSMART Finland. Suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan 

omistajien ja palvelujen tuottajien muodostama yhteistyöfoo-
rumi. 

 
CAD Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu 
 
DGN Tiedostomuoto CAD-pohjaisten tiedostojen siirtoon 
 
DWG Tiedonsiirtoformaatti, jota käytetään CAD-pohjaisten 2- ja 3-

ulotteisten piirustusten tiedonsiirtoon 
 
DXF Drawing Exchange Format, tiedostomuoto tiedonsiirtoon eri 

CAD-ohjelmien välillä 
 
IFC Industry Foundation Classes. Kansainvälisesti käytetty tiedon-

siirtoformaatti tietomallien tiedonsiirtoon ja yhteiskäyttöön. 
 
InfraBIM Inframallintamiseen keskittyvä yhteisöfoorumi 
 
LandXML Kansainvälisesti käytetty XML-pohjainen määrittely infra- ja 

maanmittaustiedolle. 
 
YIV Yleiset inframallivaatimukset 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 
 
XML Tiedonsiirtoformaatti, jota käytetään muun muassa pintamallien 

tiedonsiirtoon 
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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 
Tietomallintaminen on levinnyt vahvasti koko AECOO-alan (Architecture, Engineering, 
Construction, Owner and Operator) valtavirtaan tuoden aivan uudenlaisia prosesseja ai-
kaisemmin totuttuihin käytäntöihin rakentamisessa sekä sen yhteydessä toimivien osa-
puolten yhteistyöhön. Tietomallinnus aihealueena on muodostunut yhdeksi keskeisim-
mistä kehityskohteista rakennusalalla ja tämän myötä se on laajentunut alueille, joihin 
sitä ei alun perin ollut suunniteltu. Saavuttaessaan infra-alan tietomallinnus on tuonut mu-
kanaan haasteita, mutta myös uusia työkaluja parantamaan nykyisiä toimintoja ja toimin-
tamalleja. (Bradley ym. 2016). 
 
Tietomallinnus on teknologian kehityksen tuottama työkalu, joka ensisijaisesti kehitettiin 
rakennushankkeiden suunnitteluun. Talonrakennushankkeissa tietomallinnus on otettu 
laajalti käyttöön myös hankkeiden rakentamisvaiheessa. Sen tuoma visuaalinen havain-
nollisuus on avannut rakennustyömaiden toimintaan täysin uusia toimintatapoja ja työka-
luja. Rakennushankkeissa käytettävät tietomallit ovat usein jo suunnittelun aikana luotuja 
tiedostokokonaisuuksia ja niitä käytetään joko sellaisenaan tai urakoitsijan tarpeisiin mo-
difioituina. Vaikka urakoitsijaosapuolen tarpeet poikkeavatkin verrattuna suunnittelijoi-
hin, tärkein ja suurin työ, tietomallin luominen, on kuitenkin jo tehty ennen rakentamis-
vaihetta. Tietomallipohjaisen rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa kaikkien eri tek-
niikkalajien mallipohjaiset suunnitelmat on luotu, tarkastettu ja lopulta viety yhdistelmä-
malliin. Tästä johtuen tietomallin käyttöönotto rakennusaikana on usein mahdollista il-
man erillistä uuden tietomallin luomista. 
 
Infrarakentaminen eroaa talonrakentamisesta merkittävästi. Suurimmat erot johtuvat ra-
kentamisen suunnasta ja laadusta. Infrarakenteet rakennetaan pääsääntöisesti vaakasuun-
nassa, kun taas rakennukset nousevat pystysuunnassa alhaalta ylös. Twort & Rees (2004) 
kertovat teoksessaan myös hankkeiden viivästymisten sekä budjettien ylitysten syiden 
osoittavan merkittäviä eroja näiden kahden alan välillä. Rakennusprojekteissa yksi mer-
kittävimmistä syistä viivästymisiin ja budjetin ylityksiin löytyy usein tilaajan tarpeiden 
muutoksista. Infrahankkeiden vastaavat muutokset puolestaan johtuvat useista eri sei-
koista, kuten esimerkiksi maanpinnan alapuolisten olosuhteiden muutoksista, rakenteiden 
luomisesta maa- ja kalliomassoista sekä paineellisen tai virtaavan pohjaveden hallinnan 
aiheuttamista hankaluuksista.  
 
Infrastruktuurin ja rakennusten rakentamisen välillä on lisäksi se merkittävä ero, että inf-
rarakenteet tulevat usein jonkin jo sillä sijainnilla olevan massan tilalle, kun rakennukset 
taas rakennetaan käytännössä tyhjään tilaan. Infrarakentaminen vaatiikin yleensä suuria 
massansiirtoja, kuten maa- ja kallioleikkauksia ennen varsinaista rakentamista. Nämä erot 
muodostavat eroavaisuuksia myös kahden eri alan tietomallinnukseen sekä tietomallien 
vaatimuksiin.  
 
Infra-alan rakennushankkeissa suunnittelun aikana luotu tietomalli jää edelleen liian 
usein käytettäväksi vain ja ainoastaan suunnitteluvaiheessa. Tietomallipohjaisesti suun-
niteltuja infrahankkeita toteutetaan edelleen käyttäen kaksiulotteisia toteutuspiirustuksia. 
Infra-alan urakoitsijat ovat vielä tällä hetkellä hyvin eri vaiheissa tietomallipohjaisten 
hankkeiden toteuttamisessa eikä yleisiä toimintatapoja ole muodostunut. Tietomallipoh-
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jaista infrarakentamista viedään kuitenkin eteenpäin koko ajan usean eri osapuolen toi-
mesta ja onkin visioitu, että tulevaisuudessa infrahankkeet toteutettaisiin täysin tietomal-
lipohjaisesti sen tuomien lukuisten hyötyjen takia. 
 
Liikennevirasto pyrkii aktiivisesti kehittämään infrahankkeiden tietomallipohjaista läpi-
vientiä, minkä vuoksi on tärkeää, että infra-alan urakoitsijoilla ja palveluntarjoajilla on 
käytössään riittävän tehokkaat työkalut vaadittujen toimenpiteiden toteutukseen. Diplo-
mityötä varten haastatellun Liikenneviraston Inframallintamisen kehittämispäällikön 
Tarmo Savolaisen mukaan Liikennevirasto pyrkii viemään ja kehittämään inframallin-
nusta Suomessa monin eri tavoin. Tilaajana Liikennevirasto vaatii hankkeiden toteuttajia 
käyttämään mallintamista niin rakennusvaiheessa kuin lopputuloksina. Lisäksi Liikenne-
virasto kouluttaa omaa henkilökuntaansa mallintamisen saralla. (Savolainen 2017). 
 
Liikenneviraston lisäksi Suomessa toimiva kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palvelu-
jen tuottajien yhteistyöfoorumi BuildingSMART Finland vie tietomallipohjaista suunnit-
telua, rakentamista ja ylläpitoa eteenpäin tuottamalla tietomallintamiselle yleisiä kansal-
lisia vaatimuksia sekä ohjeita.  
 
Kilpailu poikii kehitystä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että tulevaisuudessa tietomal-
lipohjaisissa infrahankkeissa toimivilla osapuolilla olisi käytössään riittävät resurssit kil-
pailla tietomallipohjaisista hankkeista ohjelmistoalustoistaan riippumatta. Tietomallien 
tuomia hyötyjä on listattu lukuisissa eri lähteissä ja yksi tärkeimmistä hyödyistä on osoi-
tettu olevan tietomallien pohjalta suunniteltavat sekä laadittavat aikataulut. Tämä diplo-
mityö käsittelee tietomallien tuomia hyötyjä infrahankkeiden ajalliseen hallintaan sekä 
erityisesti aikataulusuunnitteluun. 
 
Diplomityö tehdään SRV Infra Oy:n toimeksiantona. Kohdeyritys SRV Infra Oy:n tieto-
mallipohjainen rakentaminen on vielä hyvin projektikohtaista ja tilaajaosapuolen vaati-
muksista riippuvaista. Yhtä maanalaista rakennushanketta toteutetaan käyttäen ainoas-
taan tietomallipohjaista suunnittelua. Tässä hankkeessa myös tuotannossa käytettävät 
suunnitelmat ovat pääosin tietomallipohjaisia. Eräässä toisessa, maanpäällisessä, projek-
tissa on tietomallit otettu käyttöön vasta reilusti rakennusvaiheen aloituksen jälkeen. Tu-
levaisuuden näkymät kuitenkin pakottavat infrastruktuurin rakentajat ja palvelujentuotta-
jat valmistautumaan täysin mallipohjaisten hankkeiden läpivientiin.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Diplomityön tavoitteena on tutkia ja selvittää tietomallinnuksen hyödyntämisen nykytilaa 
ja kehitystarpeita infrahankkeissa keskittyen erityisesti tuotantovaiheen tietomallipohjai-
seen aikataulusuunnitteluun.  
 
Tämä diplomityö koostuu kirjallisuus- ja teoriatutkimuksesta sekä käytännön tutkimuk-
sesta. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena oli selvittää infrahankkeen tuotannonhallintaa 
painottaen ajallista hallintaa sekä aikataulusuunnittelua ja -seurantaa. Lisäksi kirjallisuus-
tutkimuksessa tutkittiin tietomallinnusta yleisellä tasolla sekä ennen kaikkea sen käyttöä 
infrahankkeissa. Tavoitteena on selvittää tietomallinnuksen tuomia uusia ja vaihtoehtoi-
sia työkaluja infrahankkeiden läpivientiin.  
 
Diplomityön käytännön tutkimusosuuden tärkein tavoite oli selvittää infrahankkeen tie-
tomallipohjaisen aikataulusuunnitteluprosessin kulku tietomallin tuonnista ohjelmistoon 
aina varsinaisen aikataulun laatimiseen ja optimoimiseen. Työssä käydään läpi tietomal-
lipohjaisen aikataulun laadintaprosessin eri vaiheet sekä arvioidaan prosessin kulkua eri 
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vaiheissa. Diplomityössä pyritään löytämään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyk-
siin: 

• Minkälainen prosessi aikataulusuunnittelu tietomallipohjaisesti on infrahank-
keessa? 

• Mitä tarkoittaa infrahankkeiden ajallinen hallinta ja miten tietomallinnusta voi-
daan siinä hyödyntää? 

• Mitä tietomallinnuksen osa-alueita tulisi painottaa tulevaisuuden kehityksessä ja 
tutkimuksessa suomalaisten tietomallinnuksen parissa työskentelevien henkilöi-
den mielestä? 

 
Lisäksi työssä tutkitaan infrahankkeiden projektinhallintaan tarkoitetun Tilos-aikataulu-
tusohjelmiston soveltuvuutta kohdeyrityksen tulevaisuuden hankkeisiin. Tähän asti koh-
deyrityksellä on ollut käytössään pääosin rakennusprojekteihin yleisesti suunnattuja oh-
jelmistoja. Tilos-aikataulusuunnitteluohjelmisto on vielä Suomessa melko vähän käy-
tetty. Ohjelmisto on kuitenkin ollut jo laajalti käytössä muualla maailmassa, kuten esi-
merkiksi Norjassa, Yhdysvalloissa, Alankomaissa, Tanskassa, Etelä-Afrikassa sekä Sak-
sassa (www.tilos.org). 

1.3 Työn rajaus ja tutkimusmenetelmät 
Diplomityössä keskitytään tietomallinnuksen hyödyntämiseen infrahankkeiden ajalli-
sessa hallinnassa painottaen tietomallipohjaista aikataulusuunnittelua. Työssä toteutettiin 
kolme eri tutkimusta. Aluksi tutkittiin kirjallisuuslähteiden pohjalta infrahankkeiden ajal-
lista hallintaa sekä tietomallien käyttöä infrarakentamisessa. Tämän jälkeen suoritettiin 
varsinainen tutkimus, jossa testattiin tietomallipohjaisen aikataulusuunnitteluprosessin 
eri vaiheita työtä varten käyttöön otetuilla ohjelmistoilla ja aineistoilla. Näiden lisäksi 
työssä suoritettiin kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää tietomallinnuksen pa-
rissa työskentelevien henkilöiden mielipiteitä liittyen tietomallinnuksen eri osa-alueiden 
tulevaisuuden tutkimukseen ja kehitykseen.  
 
Työn kirjallisuustutkimuksen muodostaa aiheeseen liittyvä kirjallisuuskatsaus. Kirjalli-
suuskatsauksessa selvitettiin infrahankkeen läpivientiä keskittyen hankkeen ajalliseen 
hallintaan erityisesti rakentamisvaiheessa. Lisäksi tutkimuksessa tutkittiin tietomallin-
nusta yleisesti sekä sen nykytilaa infra-alan rakennushankkeissa ja tietomallinnuksen 
käyttöä hankkeiden tuotantovaiheessa.  
 
Diplomityön tutkimusosuudessa selvitettiin, minkälainen prosessi on väylähankkeen tie-
tomallipohjainen aikataulusuunnittelu. Käytettävissä oli mallinnusohjelmisto Tekla Civil, 
jolla suoritettiin mallin tarkastelu, massa- ja määrälaskenta sekä massalaskennan tulok-
sena saadun massataulukon tulostaminen ulos ohjelmasta. Tietomallinnusohjelmiston li-
säksi käytössä oli lineaariseen aikataulusuunnitteluun tarkoitettu ohjelmisto Tilos, johon 
Tekla Civilillä luotu massataulukko vietiin ja tämän jälkeen suoritettiin varsinainen aika-
taulusuunnittelu. Näiden lisäksi tutkimuksessa tutkittiin aikatauluja ja tietomalleja yhdis-
tävän Viasys VDC Explorer-ohjelmiston käyttöä tietomallipohjaisten aikataulujen ha-
vainnollistavana työkaluna.  
 
Kyselytutkimuksessa kyselylomake jaettiin niin infra- kuin rakennusalalla työskentele-
ville henkilöille. Tärkeimpänä ehtona vastaajakunnan valinnassa oli tietomallinnuksen 
käyttökokemus työelämässä. Vastaajia tavoitettiin esimerkiksi buildingSMART Finlan-
din infrajaoksen jäsenille toimitetulla sähköpostiviestillä. Lisäksi vastauksia kerättiin 
kohdeyrityksen työntekijöiden verkostojen avulla sekä diplomityöhön osallistuneiden oh-
jelmistotoimittajien työntekijöiltä ja heidän kollegoiltaan. Aiheen vuoksi jakelu painottui 

http://www.tilos.org/
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selkeämmin infra-alalle. Vastaajakuntaan sisältyi sekä rakennusurakoitsijoilla, konsultti-
toimistoilla että ohjelmistotoimittajilla työskenteleviä tietomallintamisen ammattilaisia ja 
asiantuntijoita. Kyselyn päätavoite oli selvittää asiantuntijoiden mielipiteitä tulevaisuu-
den tutkimuksen ja kehityksen kannalta. Lisäksi pyrittiin saamaan eri näkökulmia liittyen 
tietomallipohjaiseen aikataulutukseen ja sen tärkeyteen.  

1.4 Tutkimuksessa käytettävä aineisto  
Diplomityön kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin aiheeseen liittyviin kirjallisuuslähtei-
siin. Kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin löytämään aiheesta jo olemassa olevaa tutkimusta 
sekä opinnäytetöitä. Kirjallisuustutkimuksessa perehdyttiin niin suomalaisiin kuin kan-
sainvälisiin lähteisiin. Aineiston perusteella pyrittiin luomaan mahdollisimman kattava ja 
monipuolinen kuva infrahankkeiden aikataulusuunnittelusta sekä tietomallinnuksesta inf-
rarakentamisessa. Diplomityötä varten suoritettiin myös haastattelu, jonka vastauksia 
sekä tuloksia hyödynnettiin työn kirjallisuustutkimuksessa sekä johtopäätöksissä ja lop-
pupohdinnassa.  
 
Työn varsinainen tutkimusosuus toteutettiin työtä varten saaduilla aineistoilla. Aineistot 
olivat peräisin ohjelmistotoimittajien esimerkki- ja koulutusmateriaalikirjastoista. Käy-
tössä oli yksi väylähankkeen pintamalli sekä samalle alueelle sijoittuvan sillan rakenne-
malli. Väyläosuuden pintamallin eri osat olivat kaikki XML-muotoisia tiedostoja ja sillan 
tietomalli oli IFC-muodossa. VDC Explorer-ohjelmistoa varten käytössä ollut aineisto oli 
ohjelmistolle valmiiksi luotu projektikokonaisuus. Aineistoa tutkittiin ja käytiin läpi dip-
lomityötä varten erikseen saaduilla ohjelmistoilla.  
 
Lisäksi aineistona käytettiin työn aikana tehdyn kyselyn tuottamaa dataa. Vastaukset luo-
kiteltiin henkilöiden työnkuvan sekä alan perusteella. Vastausten perusteella pyrittiin luo-
maan yleiskuva mallinnusasiantuntijoiden näkökulmista ja mielipiteistä koskien mallin-
nuksen tutkimuksen ja kehityksen suuntalinjoja tulevaisuuden kannalta.  
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2 Infrahankkeen ajallinen hallinta 

2.1 Infra-alan rakennushanke 
Infra-alan rakennushanke tarkoittaa infrastruktuurin luomista, parantamista, korjaamista 
tai ylläpitoa. Infrastruktuurilla Bradleyn ym. (2016) mukaan tarkoitetaan yhteiskunnan 
tai yhtiön toimimiseen tarvittavia fyysisiä ja organisoituja rakenteita sekä laitteistoja. 
Nämä voivat olla esimerkiksi tie- ja rautatieverkostoja, lento- tai rautatieasemia, voima-
laitoksia, kaivoksia, vesi- ja kaasulinjoja, puistoja ja stadioneita tai esimerkiksi suuria 
aallonmurtajia tai meluvalleja.  
 
Vorster ym. (1992) toteavat julkaisussaan, että projektit, joissa on erittäin merkittävä yk-
sidimensioinen laajuus, kuten pitkät moottori- tai rautatiehankkeet, ovat hankalia suunni-
tella, aikatauluttaa ja tahdistaa, sillä työt ovat usein levittäytyneet fyysisesti erittäin laa-
jalle alueelle. Yang & Ioannou (2004) vertaavat lineaarisesti pitkiä rakennusprojekteja 
teollisuudessa tapahtuvaan liukuhihnatuotantoon sillä merkittävällä erolla, että toisin kuin 
liukuhihnalla tapahtuvassa työssä, jossa tuote liikkuu työryhmältä toiselle, lineaarisesti 
pitkässä projektissa työryhmä liikkuu tuotteen pituussuunnassa työkohteesta toiseen. Inf-
rarakentaminen koostuu suurelta osin maa-, vesi- ja kalliorakentamisesta, mutta infrara-
kentamiseen kuuluu myös tärkeänä osana betoni- ja teräsrakentaminen sekä sähkö- ja tie-
toliikenneyhteyksien rakentamista.  
 
Infrahankkeet ovat yleensä suuria, kalliita, pitkäkestoisia ja monimutkaisia toteuttaa. Li-
säksi ne sisältävät hyvin monen eri tekniikkalajin osa-alueita. Infrahankkeet vaikuttavat 
rakennusaikana hyvin vahvasti myös lähiympäristöönsä sekä lähialueella asuviin tai asi-
oiviin ihmisiin, jotka eivät suoranaisesti ole osallisena hankkeessa. Nämä vaikutukset 
johtuvat esimerkiksi väliaikaisten liikennejärjestelyiden aiheuttamista ruuhkista, kallio-
rakentamisessa tehtävien louhintojen aiheuttamista tärinöistä sekä lähes jokaisessa hank-
keessa aihetuvista meluhaitoista. 
  
Infrahankkeet ovat suurelta osin julkisia hankkeita. Toisin kuin talonrakennushakkeissa, 
infra-alan rakennushankkeissa tilaajana toimii yleensä julkinen taho, kuten valtion ja kun-
tien eri liikelaitokset. Joissain tapauksissa tilaajana voi toimia myös yksityisen sektorin 
taho, kuten telakka-, tietoliikenne- tai muu teollisuusyhtiö. Infrahankkeet jaetaan käyttö-
tarkoituksensa mukaisesti uusinvestointeihin sekä kapasiteetinlisäys- ja parantamisinves-
tointeihin (Siipo 2004). 
 
Rakennusprojektien päätöksentekoprosesseissa on usein mukana lukuisia eri osapuolia ja 
näin ollen myös osapuolten intressejä. Näiden intressien yhteensovittaminen ei aina ole 
mahdollista ja infrahankkeen päätöksenteon lopputulos on lähes aina kompromissi. On-
nistunut hanke riippuu hyvin pitkälti hankkeen eri osapuolten tarpeiden täyttymisestä, 
minkä vuoksi projektinhallinnan kannalta on äärimmäisen tärkeää selvittää ja tunnistaa 
jokaisen osapuolen tarpeet ennakkoon. (Olander 2007, Nguyen ym. 2009). 
 
Rakennushankkeiden eri osapuolten eri intressien lisäksi heidän näkemyksensä, vaati-
muksensa sekä tavoitteensa koskien valmista hanketta poikkeavat usein suuresti riippuen 
siitä, mitä tahoa kukin osapuoli edustaa. Walker (2007) on teoksessaan havainnoinut ra-
kennushankkeen eri osapuolten näkemyseroja kuvastavan hahmotelman (kuva 1). 
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Kuva 1. Rakennushankkeen eri osapuolten näkemyserot voivat olla merkittäviä (Walker 
2007) 
 
Yksi infrahankkeiden käynnistämisen keskeisimmistä mittareista on hyöty-kustannus-
analyysi, jonka avulla tarkastellaan hankkeen tuomia hyötyjä ja sen toteuttamiseen vaa-
dittavia kustannuksia. Tämän analyysin avulla voidaan myös arvioida eri hankkeiden kii-
reellisyyttä ja tehdä päätöksiä sen suhteen, mitkä suunnitteilla olevista hankkeista toteu-
tetaan välittömästi ja mitkä voidaan toteuttaa myöhemmin. Infrahankkeen päätöksente-
koprosessin tuloksena syntyvät hankkeen tavoitteet, ja hanketta voidaan kuvailla laaduk-
kaaksi, mikäli päätöksentekovaiheessa asetetut tavoitteet toteutuvat. (Lindholm & Junno-
nen 2012) 

2.2 Infrahankkeen vaiheet 
Infrahankkeen eri vaiheet ovat yleisellä tasolla hyvin samankaltaisia kuin minkä tahansa 
muun rakennusprojektin vaiheet. Vaihejako ja eri vaiheiden nimet vaihtelevat hankkeen 
luonteesta, sijainnista, koosta ja osapuolista riippuen. Infrahanke käynnistyy kuitenkin 
aina kehitystarpeesta tai -ideasta, jonka pohjalta hanketta lähdetään kehittämään ja vie-
mään eteenpäin. Hankkeen eri vaiheet yleisellä tasolla ovat tarveselvitys, ohjelmointi, 
suunnittelu, rakentaminen sekä käyttö ja ylläpito (kuva 2).  
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Kuva 2. Infrahankkeen eri vaiheiden ylätason käsitteet (muokattu lähteestä Lindholm & 
Junnonen 2012) 
 
Hankkeen alkuvaiheessa on usein todettu jokin syy tai tilanne, jonka myötä on muodos-
tunut tarve rakentaa uutta, muokata tai vaihtoehtoisesti korjata jo olemassa olevaa infra-
struktuuria. Tätä vaihetta kutsutaan tarveselvitysvaiheeksi. Tarveselvitysvaiheessa hanke 
perustellaan tarvelähtöisesti ja tarpeiden kannalta luodaan kuvaus tarkoituksen mukai-
sesta ympäristöstä. Kyseisen vaiheen tuottama tulos esitetään eteenpäin tarveselvityksenä 
ja alustavina hankeohjelmina, jotka toimivat ohjelmointi- ja suunnitteluvaiheiden lähtö-
tietoina sekä tilaajan tavoitteiden kuvaajina. (Lindholm & Junnonen 2012). 
 
Tarveselvitysvaiheessa muodostettuja hankeohjelmia tarkennetaan hankkeen ohjelmoin-
tivaiheessa. Lisäksi ohjelmointivaiheessa karsitaan eri vaihtoehtoja, jotta päästäisiin lä-
hemmäs tarveselvitysvaiheessa määritettyjä tavoitteita. Tärkeimmät selvitykset ja pää-
tökset pyritään tekemään hankkeen ohjelmointivaiheessa, jolloin tavoitteena on saada ai-
kaan strategiset päätökset toteutusmuodosta, hankkeen ajallisista ja taloudellisista tavoit-
teista ja lopputuotteelle asetettavista vaatimuksista. Ohjelmointivaiheessa pyritään teke-
mään päätöksiä eri vaihtoehtojen sopivuudesta rakennussuunnittelun ja toteutuksen läh-
tökohdiksi. Lopulta parhaaksi valituista vaihtoehdoista laaditaan yleissuunnitelmatasoiset 
suunnitelmat sekä hankeohjelma. (Lindholm & Junnonen 2012). 
 
Hankeohjelmaa käytetään yleisesti hankkeen laajuuden ja tavoitteiden suunnittelun läh-
tökohtana. Laajuuden ja tavoitteiden hallintaan kuuluvat hankkeen määrittely, laajuuden 
ja tavoitteiden suunnittelu sekä hankkeen osittelu. Lisäksi pyritään optimoimaan muutos-
ten hallinta sekä hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen valvonta. Hankeoh-
jelma toimii tilaajan apuvälineenä hankkeen toiminnallisten ja laadullisten vaatimusten 
määrityksessä. (Lindholm & Junnonen 2012). 
 
Ohjelmointivaiheessa tarkennetaan hankeohjelmassa tehtyä hankkeen osittelua. Hank-
keen osittelu muodostuu ohjelmointivaiheen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi ja osittelun 
on tarkoitus toimia lähtökohtana lähes kaikille tuleville hankkeen läpiviennin eri osa-alu-
eille. Hankkeen osittelu on tärkeä vaihe hyvän, tehokkaan ja onnistuneen projektinjohta-
misen kannalta. (Lindholm & Junnonen 2012). 
 
Infrahankkeen suunnitteluvaihe jakaantuu hankkeen luonteesta riippuen useampaan eri 
vaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa hankkeessa on mukana useita eri tekniikka-alojen suun-
nittelijoita ja asiantuntijoita, joita yleensä ohjaa hankkeeseen nimetty pääsuunnittelija. 
Suunnitteluvaiheen päällimmäisenä tavoitteena on laatia hankkeelle lopulliset toteutus-
suunnitelmat rakennusvaihetta varten. Suunnittelu jatkuu vahvasti koko infrahankkeen 
elinkaaren ajan aina rakennusvaiheesta käyttöönottoon ja ylläpitovaiheeseen. Itse suun-
nittelun lisäksi suunnitteluvaiheen yksi tärkeimmistä osa-alueista on suunnittelunohjaus 
suunnittelun tilaajan tai tilaajan nimeämän konsultin toimesta. 
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Rakentamisvaiheessa hankkeelle valitut pää-, sivu- ja alaurakoitsijat toteuttavat hankkeen 
suunnitelmien mukaisesti pyrkien pysymään rakentamisvaiheelle asetetuissa taloudelli-
sissa, ajallisissa ja laadullisissa tavoitteissa. Erityisesti infrahankkeille on ominaista suun-
nittelun jatkuminen vahvasti rakentamisen aikana, sillä olosuhdemuutosten määrä ja laatu 
voi olla hankkeesta riippuen huomattava ja ne vaikuttavat merkittävästi rakentamisen ko-
konaiskestoon. Olosuhdemuutosten määrä ja laatu riippuvat esimerkiksi hankkeen alku-
vaiheessa tehtyjen selvitysten ja tutkimusten määrästä ja luotettavuudesta sekä mahdol-
listen alkuperäisten tarpeiden muutoksista. 
 
Infrahankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta rakennusvaiheen tärkeim-
mät tehtävät ovat hankkeen hallinta, ohjaus ja valvonta. Infrahankkeen hallinta ja ohjaus 
koostuvat eri osa-alueista. Merkittävimpiä tarkasteltavia osa-alueita ovat laatu, aikataulu, 
kustannukset sekä materiaali- ja aliurakkahankinnat. Lisäksi nykypäivänä korostetaan en-
tistä laajemmin työturvallisuutta ja sen toteutumista rakennushankkeissa. Onnistuneen 
infrahankkeen kannalta jokainen osa-alue tulee olla projektinjohdon hallinnassa koko 
hankkeen läpiviennin ajan.  
 
Tämän diplomityön kannalta tärkein tutkittava yksittäinen osa-alue on infrahankkeen 
ajallinen hallinta. Hankkeen aikataulusuunnittelu ja sen toteutuminen ovat lähes jokaisen 
osapuolen tärkeimpiä tekijöitä hankkeen onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen nä-
kökulmasta. Infrahankkeiden vaikutus ympäristöönsä sekä hankkeen ulkopuolisiin osa-
puolisiin tekevät hankkeelle määritettyjen ajallisten tavoitteiden toteutumisesta eriarvoi-
sen tärkeää. 

2.3 Ajallinen hallinta infrahankkeessa 

2.3.1 Ajallisen hallinnan merkitys ja tavoitteet 
Infrahankkeen ajallinen hallinta on merkittävä osa koko projektia. Ajallisen hallinnan teh-
tävänä on hankkeen alkuvaiheessa määritetyn aikataulun toteuman seuranta sekä sen ta-
voitteiden saavuttamisen varmistus. Ajallinen hallinta koostuu useista eri osa-alueista, 
kuten tehtävien määrityksestä, tehtävien toteutusjärjestyksen määrityksestä, tehtävien 
keston arvioimisesta, eri vaiheiden aikataulujen laatimisesta sekä aikataulujen seuran-
nasta ja valvonnasta. Infrahankkeissa, joissa ennen varsinaista rakentamista suoritetaan 
maa- ja kallioleikkauksia, massansiirtosuunnitelma muodostaa yhden tärkeimmistä läh-
tökohdista koko hankkeen aikataulusuunnittelulle. Doloin (2012) mukaan rakennuspro-
jektien aikataulun viivästyminen sekä alkuperäisen budjetin ylittyminen johtuvat pääosin 
suunnittelun sekä aikataulutuksen puutteellisuudesta.  
 
Infrahankkeen ajallinen hallinta on äärimmäisen tärkeä osa hanketta jokaisen osapuolen 
kannalta. Tilaaja asettaa hankkeen ohjelmointivaiheessa ajalliset tavoitteet hankkeelle. 
Tilaajan asettamat ajalliset tavoitteet muodostavat kehykset suunnitteluvaiheen sekä eri-
tyisesti rakennusvaiheen aikataulutukselle. Suunnittelu- ja rakennusvaiheessa käytössä 
on useita eri aikatauluja ja aikataulutasoja. Rakennusvaiheessa käytettävien aikataulujen 
hierarkiassa ylimpänä on yleisaikataulu, jossa on yleensä esitetty eri hankeosien aikatau-
lut ja niiden kriittiset polut. Yksi hankeosa voi olla esimerkiksi silta tai louhittava tunne-
liosuus. Hankeosa jaetaan edelleen pienempiin osiin ja lopulta aina yksityiskohtaisiin ra-
kenneosiin. Hierarkian alin taso on yleensä yksityiskohtainen tehtäväaikataulu jollekin 
pienemmälle rakenneosalle, kuten esimerkiksi sillan maatuelle tai tunnelin yhdelle kat-
kolle. (Lindholm & Junnonen 2012). 
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Hankkeen aikataulullisten tavoitteiden ja ajallisen keston saavuttamiseen voidaan vaikut-
taa monin eri tavoin. Eri tehtäväkokonaisuuksien kestoja voidaan hallita esimerkiksi re-
sursseja lisäämällä ja poistamalla tai teknisillä ratkaisuilla. Hankkeen kokonaiskestoon 
voidaan vaikuttaa resurssienhallinnan lisäksi esimerkiksi jakamalla hanke järkevästi pe-
rusteltuihin osakokonaisuuksiin ja näiden osakokonaisuuksien suunnitelluilla jaoilla ja 
limityksillä.  
 
Infrahankkeille hyvin luonteenomainen piirre on olosuhdemuutosten todennäköisyys. 
Olosuhdemuutokset muuttavat ajallisten tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksia. Tä-
män vuoksi hankkeen alussa määritettävät alustavat aikataulut usein hieman muuttuvat. 
Hankkeen edetessä ja olosuhteiden, kuten esimerkiksi kallionpinnan sijainnin ja laadun, 
varmistuttua hankkeen tarkempi ja yksityiskohtaisempi aikataulu tarkentuu. Hankkeen 
etenemistä suhteessa aikatauluun seurataan läpi hankkeen rakennusvaiheen. Lisäksi tuo-
tantoa ja eri tehtäväkokonaisuuksia ohjataan, mikäli huomataan ristiriitoja aikataulun ja 
toteutumisen välillä. 

2.3.2 Ajallisen hallinnan suunnittelu 
Hankkeen alkuvaiheessa määritetty lopullinen aikatavoite ohjaa kaikkea aikataulusuun-
nittelua. Aikatavoitteen ja hankkeen valmistumispäivämäärän asettaa tyypillisesti tilaaja. 
Tilaajan alla toimivat muut osapuolet suunnittelevat hankkeen ajankäytön siten, että ti-
laajan asettamat ajalliset tavoitteet toteutuvat. Aikataulusuunnittelun onnistumisen kes-
keisin tekijä on kaiken saatavilla olevan tiedon hyödyntäminen hankkeen edetessä ja sen 
mukaisen ajallisen suunnittelun tarkentaminen. Infrahankkeiden luonteenomaisiin olo-
suhde- ja suunnitelmamuutoksiin tulee varautua aikataulusuunnittelussa sekä osapuolten 
välissä sopimuksissa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2012). 
 
Aikataulusuunnittelu koostuu monista eri vaiheista. Aikataulusuunnittelussa edetään ylei-
seltä tasolta kohti tarkempaa tasoa aina viikko- ja jopa päiväkohtaisiin tehtäväaikataului-
hin. Taulukossa 1 on esitetty aikataulusuunnittelun eri vaiheet.  
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Taulukko 1. Aikataulusuunnittelun eri vaiheet (muokattu lähteestä Koskenvesa & Sahl-
stedt 2012) 

Vaihe Selitys 

Hankkeen kesto Hankkeelle määritetään sen rakennusaika 
tilaajan määrittämien vaatimusten perus-
teella 

Kohteen osittelu Kohde jaetaan osakohteisiin ja valitaan 
osille toteutusjärjestys 

Tuotannon jakaminen tehtäviin Jaetaan osakohteissa tehtävät työt han-
kinta- ja toteutuskokonaisuuksiin 

Tehtävien mitoitus Määritetään eri tehtävien toteutusajat 

Työjärjestysten määrittäminen Määritetään tehtäville toteutusjärjestys 

Tehtävien tahdistus ja rytmitys Tarkistetaan ja muokataan tehtävien to-
teutusaikoja- ja järjestyksiä siten, ettei työ-
kohteissa tule päällekkäisyyksiä  

Aikataulun laadinta Määritetään aikataulu ja tarkistetaan sen 
toteutuskelpoisuus 

Aikataulun optimointi Muokataan resursseja ja käytettäviä teknii-
koita aikataulun ja tuotannon optimoi-
miseksi 

 
Hankkeen rakentamisajan määrittää rakennuttajana toimiva osapuoli siten, että tilaajan 
asettamat tavoitteet täyttyvät. Aikataulua suunniteltaessa pyritään löytämään työn realis-
tinen toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen ja resurssien perusteella. Toteutusmal-
lissa määritetään aikataululliset tavoitteet hankkeelle ja yksittäisille tehtäville. Mille ta-
hansa rakennushankkeelle voidaan laskea kustannusten perusteella teoreettinen optimi-
aika. Teorian mukaan pidentynyt rakennusaika kasvattaa aikasidonnaisia kustannuksia ja 
laskee eri työvaiheiden kustannuksia. Optimiaikaa määritettäessä tulee pyrkiä minimoi-
maan näiden yhteissumma (kuva 3). (Koskenvesa & Sahlstedt 2012). 
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Kuva 3. Rakennushankkeen teoreettinen ja käytännön optimiaikataulu (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2012) 
 
Hankkeen osittelu eli jakaminen pienempiin hankeosiin tapahtuu yleensä rakenteellisesta 
näkökulmasta. Osittelun kaksi päätarkoitusta on kuvata selvemmin projektin sisältö sekä 
luoda edellytykset projektin ohjaukselle. Infrahankkeen aikataulusuunnittelussa lähtö-
kohtana käytetään usein massatalousalueisiin jakoa ja sen myötä tehtävää massansiirto-
suunnitelmaa. Massansiirtosuunnitelma toimii lähtökohtana koko hankkeen ajoitukselle 
ja tehtäville. (Kankainen ym. 1998). 
 
Osittelun jälkeen tuotanto jaetaan edelleen tehtäviin. Yksi tehtävä tarkoittaa työkokonai-
suutta, jota varten on varattava optimoitu määrä aikaa ja resursseja ja joka voi muodostua 
yhdestä tai useammasta työlajista. Tehtävän suorittaa pääurakoitsijan oma työryhmä tai 
kyseiseen tehtävään hankittu aliurakoitsija. Infrahankkeen tyypillisiä tehtäviä ovat esi-
merkiksi maankaivu, louhinta ja paalutus. Kaikista tehtävistä muodostetaan tehtäväluet-
telo, jossa yleensä esitetään tehtävän nimi sekä suoritemäärä ja sen yksikkö. (Koskenvesa 
& Sahlstedt 2012). 
 
Tehtävien mitoitus on yksi aikataulusuunnittelun kriittisimpiä vaiheita, sillä se määrittää 
yksittäisten tehtävien keston, joiden avulla taas määritetään lopulta koko rakennushank-
keen kesto. Tehtävän kesto lasketaan tahdistavan työryhmän työmenekkitiedon tai tah-
distavan työsaavutustiedon avulla. Työmenekki- tai työsaavutustiedot saadaan kokemus-
peräisesti, yrityksen aikaisempien hankkeiden tuottamasta aineistosta tai yleisistä kaik-
kien käytössä olevista aineistoista. Tehtävälle määritetään kokonaistyömenekki, kun työ-
ryhmä, määrät ja työmenekki ovat tiedossa. Kokonaistyömenekki kertoo kuinka paljon 
työn suorittamiseen kuluu aikaa yhteensä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2012). 
 
Eri tehtävien välillä on usein riippuvuuksia riippuen tehtävien luonteista ja sijainneista. 
Tehtävien väliset riippuvuudet määräävät työjärjestyksen ja sen tahdistuksen. Riippuvuu-
det johtuvat tehtävien välisistä suhteista, olosuhteista tai resursseista. Työjärjestyksen 
muodostuttua, tehtävistä laaditaan aikataulu. Aikataulu tahdistetaan siten, että tehtävät 
etenevät häiriöittä osakohteesta toiseen. Tahdistus tapahtuu yleensä säätämällä eri tehtä-
vissä käytettäviä resursseja, kuten työvoiman tai kaluston määrää. (Koskenvesa & Sahl-
stedt 2012). 
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2.4 Aikataulut 

2.4.1 Yleisaikataulu 
Tässä diplomityössä tutkitaan infrahankkeen aikataulua keskittyen rakentamisvaiheen 
yleisaikatauluun eli työaikatauluun. Yleisaikataulun tehtävänä on kuvata koko hankkeen 
suunniteltu työnkulku ja siihen varattu aika. Päätoteuttajan yleisaikataulu toimii työmaan 
toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen mallina. Yleisaikataulua käytetään myös lähtötietona 
resurssisuunnittelulle sekä tarkemman tason aikataulusuunnittelulle, kuten rakentamis-
vaihe- ja viikkoaikatauluille sekä tehtäväsuunnittelulle. Termillä yleisaikataulu on kolme 
eri merkitystä hankkeen vaiheesta riippuen: alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaika-
taulu sekä työaikataulu. (Kivimäki ym. 2016). 
 
Alustava yleisaikataulu laaditaan yleensä kohteen tarjousvaiheessa ja sen tarkoituksena 
on selvittää tärkeimmät työvaiheet ja -menetelmät, hankkeen kesto sekä tärkeimpien re-
surssien kuormitus. Alustavassa yleisaikataulussa tulee esittää eri tehtävien tunnus tai 
juokseva numero, aikataulutehtävä, suoritemäärä ja -yksikkö, mitoitustyöryhmä, työme-
nekki tai -saavutus sekä tehtävän kesto ja ajoitus. (Kivimäki ym. 2016). 
 
Alustavan yleisaikataulun toimivuuden takaaminen edellyttää huolellista perehtymistä ra-
kennuskohteeseen ja sen suunnittelun lähtötietona toimiviin hankkeen tarjouspyyntöasia-
kirjoihin. Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät yleensä tarjouspyyntökirjeen, urakkaohjel-
man, tekniset suunnitelma-asiakirjat, urakkarajaliitteen, yksikköhintaluettelon sekä tar-
jouslomakkeen. (Koskenvesa & Sahlstedt 2012). 
 
Sopimusyleisaikataulu on sopimusneuvotteluissa muokattu ja tarkennettu versio hank-
keen alustavasta yleisaikataulusta. Sopimusyleisaikataulu liitetään sopimukseen, kun so-
pimusosapuolet ovat sen hyväksyneet. Kuten alustavassa yleisaikataulussa, myös sopi-
musyleisaikataulussa tehtävien kestot esitetään kokonaisaikoina. Ennen sopimuksen alle-
kirjoittamista tulee varmistaa, että rakennusvaiheiden arvioitu kesto on realistinen, sillä 
rakennusvaiheen aloitus- ja valmistumispäivämääriä voidaan harvoin muuttaa yksimieli-
sesti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimusyleisaikataulu ohjaa pääurakoitsijan 
toimia ja toimii lisäksi rakennuttajan valvontatyökaluna. Allekirjoitettuun sopimusyleis-
aikatauluun määritettyjä tehtävien kestoja ja työjärjestyksiä on vaikea muuttaa, sillä nii-
den välitavoitteisiin sidotaan usein sakkoja. (Kivimäki ym. 2016). 
 
Työaikataululla tarkoitetaan työmaalla rakennusaikana käytettävää yleisaikataulua. Työ-
aikataulu toimii keskeisimpänä informaatiovälineenä eri osapuolten välillä sekä hankkeen 
työnaikaisen valvonnan perustana. Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin ja 
ositellaan lohkoittain. Työaikataulun lähtötietoina käytetään alustavaa yleisaikataulua, 
sopimusyleisaikataulua, tarjouspyyntöasiakirjoja, sopimusasiakirjoja, määrälaskelmia ja 
kustannusarvioita, työmenetelmävalintoja, tuotantotiedostoja, käytettävissä olevia resurs-
seja sekä rakennuspaikan olosuhdetietoja. Lisäksi työaikataulun avulla suunnitellaan ja 
arvioidaan työnaikaista suunnitelma-aikataulua. Työaikataulun on toimittava yhteen 
hankkeen suunnitelma- sekä hankinta-aikataulujen kanssa, jotta hankkeella on edellytyk-
set saavuttaa sille asetetut tavoitteet. (Koskenvesa & Sahlstedt 2012). 

2.4.2 Osa-aikataulut 
Infrahankkeen rakennusvaiheessa tarvitaan yleis- eli työaikataulua täydentäviä ja tarken-
tavia osa-aikatauluja. Näiden osa-aikataulujen tarkoitus on tarkentaa pienempien yksi-
tyiskohtaisempien hankeosien vaatimia kestoja. Työmaan muut aikataulut pohjautuvat 
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yleisaikatauluun. Infrahankkeissa yleisaikataulun lisäksi muita rakennusvaiheessa käytet-
täviä aikatauluja ovat suunnitelma-, hankinta-, resurssi-, rakentamisvaihe- sekä viikkoai-
kataulu.  
 
Suunnitelma-aikataulu laaditaan suunnittelun johtamisen ja suunnittelunohjauksen työ-
kaluksi. Suunnitelma-aikataulussa määritetään tarkat ajankohdat, jolloin eri tekniikka-
alojen suunnittelijoiden on toimitettava valmiit suunnitelmat. Oikein mitoitettuna suun-
nitelma-aikataulu mahdollistaa toimivan suunnittelunohjauksen koko hankkeen ajan. 
Suunnitelma-aikataulu on vahvasti sidoksissa hankinta-aikatauluun, joka määrittää, mil-
loin suunnitelmien tulee olla valmiina kutakin hankintakokonaisuutta koskien. Suunnitel-
mien valmistumisen määritetty ajankohta riippuu tehtävän tai hankinnan luonteesta. 
Suunnitelmien tulee olla valmiina joko ennen tarjouspyynnön lähettämistä, sopimusvai-
heessa tai vaihtoehtoisesti suunnitelmia voidaan luoda vasta toteutuksen kanssa yhtäai-
kaisesti. (Koskenvesa & Sahlstedt 2012). 
 
Hankinnat muodostavat merkittävän osan niin rakennus- kuin infrahankkeiden kokonais-
kustannuksista ja hankintojen toimiva suunnittelu sekä hallinta ovat edellytyksiä tuotan-
non ajallisen hallinnan onnistumiselle. Hankintasuunnitelma laaditaan heti työmaan al-
kuvaiheessa yleisaikataulun pohjalta ja yksi hankintasuunnitelman tärkeimmistä osista on 
hankinta-aikataulu. Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat yleisaikatauluun ja sillä 
ajoitetaan hankkeen yhtenäiset suuret hankintakokonaisuudet ja yksittäiset kriittiset han-
kinnat. Hankinta-aikatauluun tulee kirjata hankinnoittain suunnitelmien tarveajankohdat, 
ajankohdat tarjouspyyntöjen lähetykselle, tarjousten jättöajat sekä tilaus- ja toimitusajan-
kohdat. Itse aikataulutehtävää koskevat hankintatoimenpiteet ajoitetaan siten, että tarjous-
pyynnölle, tarjouksen antamiselle sekä tarjousten käsittelylle ja päätöksille on varattu riit-
tävästi aikaa. Tarvittavaan aikaan vaikuttavat sen hetkinen markkinatilanne, hankinnan 
merkittävyys ja toimitukseen sisältyvän suunnittelun määrä. (Lindholm & Junnonen 
2012). 
 
Resurssi- ja kalustoaikataulu ovat tärkeitä osia infrahankkeen tuotannonhallinnassa, sillä 
hankkeen koosta ja vaiheesta riippuen yhdellä työmaalla voi olla kymmeniä, jopa satoja 
työkoneita sekä työntekijöitä. Resurssiaikataulusta nähdään hankkeen eri vaiheissa tar-
vittavat resurssit ja kalusto. Resurssiaikataulu on suunniteltava samanaikaisesti massojen 
siirron suunnittelun sekä yleisaikataulun kanssa. Resurssien aikataulusuunnittelussa py-
ritään optimoimaan resurssien käytön jatkuvuus ja tasaisuus siten, ettei mikään resurssi 
ole hukkakäytössä tai joudu tulemaan ja lähtemään työmaalta useita kertoja. (Lindholm 
& Junnonen 2012). 
 
Rakentamisvaiheaikataulu on tarkennettu versio työaikataulusta ja se laaditaan eri raken-
tamisvaiheille ja ajanjaksoille. Yleensä yksi rakentamisvaiheaikataulun ajanjakso on noin 
2-6 kuukautta hankkeen luonteesta ja koosta riippuen. Rakentamisvaiheaikataulun lähtö-
tietoina käytetään työaikataulua, mutta prosessi toimii myös toisinpäin eli työaikataulua 
voidaan tarvittaessa tarkentaa rakentamisvaiheaikataulusta saatujen tietojen perusteella. 
Rakentamisvaiheaikataulun laatii aina työmaalla toimiva päätetoteuttaja mahdollisten ali-
urakoitsijoiden kanssa. Aikataulun työjärjestykset suunnitellaan yleisaikataulun mukaan 
siten, että nimikkeet jaetaan työlajeittain tai työkokonaisuuksin. Aikataulussa tulee esittää 
nimikkeistötunnus, aikataulutehtävä, sen suoritemäärä ja yksikkö sekä työmenekki tai 
työsaavutus. Lisäksi aikatauluun tulee määrittää tehtävään valittu työtyhmä ja kalusto 
sekä tehtävän kesto, ajoitus ja eri tehtävien väliset riippuvuudet. (Kivimäki ym. 2016). 
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Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä ajanjaksolla töiden ajallisten ta-
voitteiden toteutuminen sekä resurssien riittävyys ja tehokas käyttö. Viikkoaikataulun ta-
voitteet selvitetään rakentamisvaihe- tai työaikataulusta ja se laaditaan usein 1-3 viikoksi 
eteenpäin. Viikkotasolla suunniteltujen ja toteutuneiden tehtävien vertailulla voidaan te-
hokkaasti arvioida aikataulujen ja suunnitelmallisten toimintojen tasoa. (Kivimäki ym. 
2016). 

2.5 Infrahankkeen aikataulujen esitysmuodot 
Infrahankkeiden aikataulusuunnittelussa ja -seurannassa käytetään useita eri aikataulujen 
esitysmuotoja. Aikataulujen esitysmuodot määräytyvät pitkälti hankkeen tai tehtävän 
luonteen, monimutkaisuuden ja keston perusteella. Hankkeissa käytettäviä aikataulujen 
esitysmuotoja ovat esimerkiksi jana-aikataulu, paikka-aikakaavio sekä aika-etäisyyskaa-
vio. Kyseisiä aikataulumuotoja voidaan tarvittaessa soveltaa ja yhdistellä monin eri ta-
voin.  

2.5.1 Jana-aikataulu 
Jana-aikataulu (Gantt chart, bar chart) on yleisimmin eri projekteissa käytetty aikataulu-
jen esitysmuoto. Jana-aikataulussa pystyakselille listataan hankkeen eri tehtävät ja vaaka-
akselille aika. Näiden perusteella aikataulukaavioon muodostetaan janoja tai palkkeja ku-
vaamaan eri tehtävien kestoa. Janan alku- ja loppupisteet kuvaavat tehtävän alku- ja lop-
puajankohtia.  
 
Jana-aikataulu perustuu hankkeen niin sanottuun kriittiseen polkuun (Critical Path). Kriit-
tinen polku muodostetaan linkittämällä tehtäviä toisiinsa luomalla riippuvuuksia tehtä-
vien välille. Lindholm & Junnosen (2012) mukaan riippuvuuksia voi olla neljää eri tyyp-
piä: 

1. Luonnolliset riippuvuudet, jotka kuvaavat teknisesti mahdollista suoritusjärjes-
tystä. 

2. Olosuhderiippuvuudet, jotka määräytyvät esimerkiksi sääolosuhteiden tai sopi-
musten perusteella.  

3. Tekniset riippuvuudet, jotka määräytyvät toteutusteknisistä seikoista. 
4. Resurssiriippuvuudet, jotka kuvaavat eri resurssien, esimerkiksi työryhmän tai 

työkoneen, siirtymistä tehtävästä toiseen.  
 
Jana-aikataulu on yksinkertainen ja selkälukuinen. Se on erittäin käyttökelpoinen hank-
keissa, joissa on vain vähän tehtäviä tai jos hankkeen kaikki tehtävät sijoittuvat samalle 
alueelle. Lisäksi sitä voidaan käyttää suurissa hankkeissa päätehtävien aikataulutuksessa, 
jossa päätehtäville on laadittu omat yksityiskohtaisemmat aikataulut. Kuvassa 4 on esi-
tetty esimerkki yksinkertaisen projektin jana-aikataulusta. 
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Kuva 4. Jana-aikataulussa on esitetty projektin eri tehtävät janoina, joista jokaisella on 
alku- ja loppuajankohta (Planet Plus) 
 
Jana-aikataulu ei kuitenkaan anna tietoa eri tehtävien sijainneista eli fyysisistä paikoista 
työmaalla, joissa varsinainen työ tapahtuu. Tämän vuoksi jana-aikataulu ei välttämättä 
sovellu monimutkaisiin, lohkoihin tai alueisiin jaettuihin projekteihin. Kyseisiä projek-
teja varten on kehitetty hieman informatiivisempi ja moniulotteisempi ratkaisu, paikka-
aikakaavio, jossa jokaiselle tehtävälle tai suoritteelle on annettu sijainti. 

2.5.2 Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaaviosta selviää tehtävän laadun ja aikataulun lisäksi myös tehtävän sijainti. 
Paikka-aikakaaviosta käytetään myös termejä lineaarinen aikataulutus (LSM, Linear 
Scheduling Method) tai vinoviiva-aikataulu. Kyseisessä aikataulussa toisella akselilla on 
esitetty hankkeen paikat tai sijainnit ja toisella aikajänne. Tehtävät on sijoitettu näiden 
kahden muuttujan luomaan kaksiulotteiseen kenttään. Kuvassa 5 on esitetty esimerkki 
yksinkertaisen projektin aikataulusta paikka-aikakaaviona. Paikka-aikakaavion mahdol-
lisesti tuoma suurin etu verrattuna jana-aikatauluun on työvaiheiden rytmittäminen ja tätä 
kautta aikataulun optimointi. Paikka-aikakaaviosta nähdään myös mahdolliset törmäys-
kohdat, eli ajan hetket, jolloin samassa kohteen sijainnissa suoritetaan kahta tai useampaa 
eri työvaihetta. 
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Kuva 5. Paikka-aikakaaviossa jokaisella työvaiheella tai tehtävällä on alku- ja lop-
puajankohdan lisäksi sijainti (Vico Schedule Planner) 
 
Yleisimmin, erityisesti talonrakennushankkeissa, pystyakselilla on kuvattu hankkeen pai-
kat ja sijainnit ja vaaka-akselilla aikajänne. Tähän lienee syynä se, että talonrakennus-
hankkeissa rakentaminen etenee nimenomaan pystysuunnassa alhaalta ylös. Kyseisessä 
paikka-aikakaaviossa on yleensä tehty useampi eritasoinen alue- tai lohkojako. Paikka-
aikakaavio, jossa paikat on esitetty pystyakselilla, ei kuitenkaan havainnollista eikä pal-
vele lineaarisesti vaakasuunnassa toteutettavia infrahankkeita yhtä tehokkaasti kuin ta-
lonrakennushankkeita.  

2.5.3 Aika-etäisyyskaavio 
Suurimmassa osassa infrahankkeita varsinainen rakentaminen etenee vaakasuunnassa. 
Esimerkiksi tunneli-, rata- tai väylähankkeissa edetään lineaarisesti vaakasuunnassa ja 
siksi havainnollistamisen vuoksi on järkevämpää, että tehtävien sijainnit on esitetty 
vaaka-akselilla ja näin ollen aikajänne on siirretty pystyakselille. Sharman ym. (2016) 
mukaan aika-etäisyyskaavion hyötynä on myös se, että suunnittelun alla olevan projektin 
aikataulun vertailu projektin muiden kaavioiden, kuten pituusleikkauksen sekä massan-
siirtokaavion, välillä onnistuu tehokkaammin. Kyseisessä aikataulumuodossa vaaka-ak-
selilla esitetään usein sijaintina etäisyys nollapaalusta eli urakka-alueen alkupisteestä. 
Tässä muodossa esitettävää aikataulua kutsutaan aika-etäisyyskaavioksi tai vaihtoehtoi-
sesti tie-aikakaavioiksi (kuva 6).  
 
Lineaariseen aikataulusuunnitteluun on olemassa siihen erikseen tarkoitettuja ohjelmis-
toja, kuten esimerkiksi Dynaroad Schedule sekä Tilos. Molemmat näistä ohjelmistoista 
on kehitetty aika-etäisyys-muotoisten aikataulukaavioiden suunnitteluun. Shah (2014) to-
teaa tutkimuksessaan, etteivät kyseiset ohjelmistot ole riittävän tarkkoja päivä- tai edes 
viikkokohtaiseen aikataulusuunnitteluun. Tässä diplomityössä tarkastellaan kuitenkin 
pääsääntöisesti infrahankkeiden aikatauluhierarkian ylimmän tason aikataulua eli yleis-
aikataulua. Tämän vuoksi aika-etäisyyskaaviopohjainen aikataulusuunnittelu vastaa työn 
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tarpeita. Kaavion vaaka-akselilla on esitetty etäisyys alkupisteestä ja pystyakselilla aika-
jänne. 
 

 
Kuva 6. Aika-etäisyyskaaviossa eri tehtävien sijainnit on esitetty vaaka-akselilla ja aika-
jänne pystyakselilla (Tilos) 
 
Kyseisen aikataulumuodon suunnitteluun, laadintaan ja tarkasteluun käytetään tässä 
työssä erityisesti infra-alalle kehitettyä Tilos-aikataulutusohjelmistoa. Kyseistä aikatau-
lusuunnitteluohjelmistoa on käytetty Suomessa hyvin vähän, mutta sen käyttö on ollut 
yleistä muualla maailmassa, kuten esimerkiksi Norjassa, Saksassa, Alankomaissa, Yh-
dysvalloissa sekä Etelä-Afrikassa (www.tilos.org). 
 

http://www.tilos.org/
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3 Tietomallinnus infrahankkeessa 

3.1 Tietomallinnus yleisesti 

3.1.1 Historia 
Tietomallintamisen historia ulottuu aina 1970-luvulle asti. Kehitys sai aikoinaan alkunsa 
Yhdysvalloissa toimineen auto- ja lentokoneteollisuudessa kehitettyjen tietokonepohjais-
ten suunnitteluohjelmien pohjalta. Tuohon aikaan ei puhuttu vielä tietomalleista, vaan 
ensimmäiset suunnitteluohjelmat olivat kaksiulotteisia piirustusohjelmia, joiden käyttö 
eri suunnittelualoilla on edelleen melko yleistä. Tästä suunnittelutyylistä käytetään nimeä 
CAD (Computer Aided Design, suom. tietokoneavusteinen suunnittelu). Tietokoneavus-
teinen suunnittelu toimi välikätenä paperille suunnittelun ja tietomallipohjaisen suunnit-
telun välillä (kuva 7). (Eastman ym. 2011, Korpela, 2011). 
 
Suomessa tietomallintaminen otti ison edistysaskeleen vuonna 1997, kun Tekes käynnisti 
kuusivuotisen teknologiaohjelman, VERA:n. Hankkeen aikana Suomessa toimineet oh-
jelmistotalot kehittivät omia tietomallipohjaisia ohjelmistojaan. Yksi ensimmäisistä tie-
tomallipohjaisista pilottiprojekteista oli vuonna 2001 aloitettu silloisen Teknillisen kor-
keakoulun päärakennuksen luentosalin saneeraushanke. Tietomallinnus rakennusalalla 
on kehittynyt Suomessa kuluneen 15 vuoden aikana merkittävästi niin suunnittelu- kuin 
urakoitsijapuolellakin. (Korpela, 2011). 
 
Tietomallinnuksesta on sen kehityksen aikana käytetty kansainvälisesti useita eri nimi-
tyksiä. Suomessa yleisimmät vaihtoehtoiset nimitykset tietomallille ovat olleet tuote- tai 
tuotantomalli. Nykypäivänä puhutaan kuitenkin enää lähes yksinomaan rakennusten tie-
tomallinnuksesta (englanniksi building information modeling, BIM). 
 

 
Kuva 7. Suunnittelutyökalujen kehittyminen (Korpela, 2011) 
 
Tietomallinnus on yleistynyt suuressa määrin kuluneen vuosikymmenen aikana. Kehi-
tystä vievät eteenpäin sekä yksityiset että julkiset tilaajat, jotka haluavat käyttöönsä tie-
tomallien tuomat edut ja hyödyt tulevissa hankkeissaan. Tutkimusten mukaan tietomal-
lien käyttö maailmanlaajuisesti kasvoi vuodesta 2009 vuoteen 2012 mennessä useita 
kymmeniä prosenttiyksiköitä. Lisäksi huomattiin tietomallien käytön olevan ensimmäistä 
kertaa yleisempää rakennusurakoitsijoilla kuin arkkitehdeillä. (Hardin & McCool 2015, 
McGraw-Hill Construction 2014). 
 
Tietomallien käyttö on kuitenkin edistyneempää sekä yleisempää talonrakennusalalla 
kuin infra-alalla. Talonrakennushankkeiden tietomallien, ja nykyään myös infrahankkei-
den taito- ja siltarakennemallien, tiedonsiirrossa käytettävää yleistä tiedonsiirtoformaat-
tia, IFC-formaattia (Industry Foundation Classes), alettiin kehittää Yhdysvalloissa jo 
vuonna 1994. Kehitystyö alkoi, kun 12 Yhdysvalloissa toimivaa yhtiötä liittyivät yhteen 
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tutkiakseen mahdollisuutta kehittää avoin standardi palvelemaan kasvavaa tietomallin-
nusohjelmistomaailmaa. (Kiviniemi & Laakso 2012). 
 
Bradley ym. (2016) osoittivat tietomallinnukseen liittyvässä kirjallisuustutkimuksessaan, 
kuinka merkittävä ero rakennus- ja infra-alojen tietomallintamiseen liittyvien tutkimusten 
ja julkaisuiden kokonaismäärässä on. Tutkimuksessa käytettiin neljää eri tietokantaa, joi-
den avuilla haettiin tietomallintamisesta kirjoitettuja artikkeleita ja teoksia. Rakennusalan 
tietomallintamisesta (BIM construction) löytyi yhteensä 2816 artikkelia, kun infra-alan 
tietomallintamisen (BIM infrastructure) vastaava luku oli 178 kappaletta.  
 
Tietomallinnuksen painottumisesta talonrakennusalalle kertoo vahvasti myös se, että 
Suomessa käytössä olevat ohjeet tietomallinnukseen tehtiin ja julkaistiin talonrakennus-
puolelle alun perin jo vuonna 2007 Senaatti-kiinteistöjen toimesta. Myöhemmin nämä 
tietomallivaatimukset päivitettiin ja vuonna 2012 julkaistiin teoksen päivitetty versio 
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV 2012). Infra-alan vastaava julkaisu, Yleiset inf-
ramallivaatimukset 2015 (YIV 2015), valmistui vasta vuonna 2015.  

3.1.2 Määritelmä 
Termille tietomallintaminen ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Bradleyn ym. 
(2016) mukaan tietomallinnus-konsepti on muodostettu neljästä avainasemassa olevasta 
elementistä, joista jokainen toimii yhdessä toistensa kanssa luoden innovatiivisen ja te-
hokkaan ympäristön projektin toteuttamiseen. Nämä neljä elementtiä ovat yhteistyö, esi-
tys, prosessi sekä elinkaari.  
 
Azharin ym. (2012) mukaan tietomallinnus on samanaikaisesti sekä teknologia että pro-
sessi. Miettinen & Paavola (2014) taas kehottavat käsittelemään tietomallintamista mo-
niulotteisena, historiallisesti kehittyvänä, monimutkaisena ilmiönä. Ajoittain tietomallin-
nus määritellään myös teknologiana, joka käsittelee rakennettavan, tai jo rakennetun, 
kohteen tietoja kolmiulotteisessa mallissa, jossa kohteen eri objekteille on sisällytetty pa-
rametrista tietoa. Parametrinen tieto tarkoittaa tässä yhteydessä objektiin (yleensä raken-
nusosa) sisällytettyä tarkkaa tietoa, kuten esimerkiksi rakennusosan tarkkoja mittoja, 
ulottuvuuksia sekä materiaalitietoja. Pelkkä kolmiulotteinen tietokoneavusteisesti suun-
niteltu (3D CAD) rakennusmalli ei siis varsinaisesti ole vielä tietomalli, vaan kolmiulot-
teista piirustusta voidaan kutsua tietomalliksi vasta, kun sen sisältämät objektit sisältävät 
paikan ja koon lisäksi yksityiskohtaista informaatiota. Lisäksi tietomallintamisen tunnus-
merkkeihin kuuluu tiedon jakaminen yhteisellä alustalla hankkeen eri osapuolten kesken 
läpi hankkeen koko elinkaaren. (Mäki ym. 2012, Eastman ym. 2011). 
 
Tietomallinnus on määritelty myös alustana tai tilana jakaa tietoa ja kommunikoida pro-
jektin muiden osapuolten kanssa (Hergunsel, 2011). Tämä tiedonjakoprosessi mahdollis-
taa aikaisemmin käytössä olleiden eri suunnittelualojen (esimerkiksi rakenne, LVI ja 
sähkö) suunnitelmien yhdistämisen yhteen tiedostoon, tietomalliin. Suomiston (2014) 
mukaan tietomallinnus on esimerkki sosioteknisestä järjestelmästä, johon on lisätty tek-
nistä ydintä täydentäviä sosiaalisia komponentteja.  
 
Tietomallinnus on yksi suurimmista ja lupaavimmista kehitysaskelista, joita rakennus-
alalla on otettu, vaikka sen käyttöönotto sisältääkin vielä haasteita. Tietomalliteknologian 
yleistymisen ansiosta yhä useampi rakennus- ja infra-alan kohde rakennetaan, tai ainakin 
suunnitellaan, nykypäivänä tietomallipohjaisesti. Tietomallinnus tukee rakennushankkei-
den suunnittelua hankkeen jokaisessa vaiheessa ja sallii tarkemman analysoinnin sekä 
paremman hallinnan kuin manuaaliset prosessit. Tietomallinnus ei kuitenkaan ole työkalu 
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pelkästään rakennuskohteiden suunnitteluun vaan sitä hyödynnetään rakennettavien koh-
teiden koko elinkaaren ajan. (Eastman ym. 2011, YTV 2012). 

3.1.3 Tavoitteet ja hyödyt 
Tietomallinnuksen päätavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, tur-
vallisuuden sekä kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen. 
Lisäksi tietomallinnuksen uskotaan tuovan lisähyötyjä esimerkiksi hankkeen suunnittelu-
ratkaisujen havainnollistamiseen sekä hankkeen eri vaiheiden päätöstentekoprosesseihin. 
(YTV 2012). 
 
Khosrowshahi & Arayici (2012) käy läpi tietomallinnuksen tuomia hyötyjä sekä ongel-
makohtia, joita tietomallinnuksen käyttö ratkaisee tai vähentää. Hankkeissa, joissa tieto-
mallinnusta hyödynnetään, pystytään vähentämään tehtyjen virheiden määrää, hukkaa 
sekä eri toimenpiteiden toistoja. Tietomallinnuksen tuoma mahdollisuus luoda rakenne 
virtuaalisesti ennen varsinaista rakentamista mahdollistaa eri vaiheiden läpikäymisen ja 
simuloinnin ennen varsinaista rakentamista. Muutosten tekeminen ennen varsinaista ra-
kentamista virtuaalisessa mallissa on riskitöntä sekä huomattavasti edullisempaa. Lisäksi 
projektin riskienhallinta, kanssakäyminen tilaajan kanssa sekä laitteistojen, järjestelmien 
ja resurssien hallinta paranee. (Khosrowshahi & Arayici 2012, Hardin & McCool 2015). 
 
McGraw-Hill Constructionin (2014) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin tietomallin käy-
tön tuomia hyötyjä rakennusurakoitsijoiden näkökulmasta. Tulosten perusteella suurim-
mat hyödyt muodostuivat suunnitelmavirheiden- ja puutosten vähentymisestä sekä paran-
tuneesta yhteistyöstä tilaajan ja suunnitteluryhmien kanssa. Lisäksi tutkimuksen mukaan 
tietomallien käyttö projekteissa pienentää rakennuskustannuksia, vähentää korjaustoi-
menpiteitä sekä tehostaa kustannusten seurantaa ja arviointia.  
 
Tietomallintamiseen asetetaan ja on asetettu paljon suuria odotuksia. Eastman ym. (2011) 
esimerkiksi listaa taulukossa 2 tietomallinnuksen käytön tuomia hyötyjä rakennushank-
keen eri vaiheissa. 
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Taulukko 2. Tietomallin käytön tuomat hyödyt rakennushankkeen eri vaiheissa (Eastman 
ym. 2011) 
 

Hankkeen vaihe       Hyödyt 

Ennen rakenta-
mista 

• Tarkempi kohteen soveltuvuuden arviointi 
• Tarkempi kohteen taloudellinen arviointi 
• Tarkempi kohteen toimivuuden arviointi 

 

Suunnitteluvaihe • Aikaisempi ja tarkempi suunnitelmien visualisointi 
• Korjaustarpeiden vähentyminen 
• Kaksiulotteisten piirustusten nopea saatavuus  
• Aikaisempi yhteistyö eri suunnittelualojen välillä 
• Kustannusarvion määrittäminen suunnitteluvai-

heen aikana 
• Mahdollistaa kohteen paremman energiatehokkuu-

den ja pitkäikäisyyden suunnittelun 

 

Rakennusvaihe • Suunnittelumallin käyttö rakennusosien esivalmis-
tuksessa 

• Nopea reagointi suunnitelmien muutoksiin 
• Suunnitteluvirheiden havaitseminen ennen raken-

tamista 
• Toteutussuunnitelmien ja työsuunnitelmien synkro-

nointi 
• Suunnittelumallin käyttö määrälaskennassa ja han-

kinnoissa 

 

Rakentamisen jäl-
keinen vaihe  

• Parantunut kohteen materiaali- ja laitetietojen luo-
vutus 

• Parempi kohteen laitteistojen hallinta 
• Laitteistojen ja hallintajärjestelmien yhteensovitus 

 

3.1.4 Haasteet 
Tietomallinnus ja erityisesti sen käyttöönotto tuovat mukanaan myös haasteita. Haasteita 
aiheuttavat muun muassa uuden teknologian ja työtapojen oppiminen ja omaksuminen 
työyhteisöissä sekä uuden teknologian luomien uusien tehtävänkuvien ja vastuualueiden 
selkeä jako. 
 
Eastman ym. (2011) esittävät teoksessaan tietomallinnuksen tuomia haasteita. Ne liittyvät 
esimerkiksi eri suunnittelualojen yhteistyöhön, tuotetun mallin omistajuuteen sekä uuden 
teknologian käyttöönoton ymmärtämiseen. Ei riitä, että vanhat asiat tehdään uudella ta-
valla, vaan tehokas tietomallinnuksen käyttö vaatii yhtiöltä tai käyttäjäryhmältä toimin-
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tatapojen muuttamista sekä uusien ja kalliiden ohjelmistojen hankintaa. Uusien toiminta-
tapojen sekä täysin uudenlaisten ohjelmistojen koulutus henkilöstölle on lisäksi aikaa vie-
vää ja kallista. (Eastman ym. 2011, Khosrowshahi & Arayici 2012). 
 
Haasteita syntyy myös siitä, että usein varsinaisten tietomallien luojat ja mallista hyötyjät 
toimivat eri tahoilla, mikä johtaa konfliktitilanteissa mahdollisten korvausten vastuuky-
symyksiin. Rakennusalan yleinen hajanaisuus, osapuolten välinen vastakkainasettelu, 
projektien epäjatkuvuustekijät sekä organisaatioiden rakenteelliset tekijät haittaavat tie-
tomallien ja -mallinnuksen käyttöönoton sujuvuutta. Tietomallinnus saatetaan nähdä suu-
rempana ja parempana työkaluna, kuin se oikeasti vielä on. Lisäksi tietomallipohjainen 
suunnittelu voi olla hitaampaa ja kalliimpaa kuin kaksiulotteisten piirustusten tuottami-
nen. (Korpela 2011, Värri 2015). 
 
Liikennevirasto pyrkii vahvasti kehittämään tietomallinnusta infra-alalla. Savolainen 
myöntää haastattelussaan uskovansa, että Suomessa päästään tulevaisuudessa toteutta-
maan infrahankkeita täysin tietomallipohjaisesti, kunhan itse tietomallintamisen lisäksi 
tiedonhallinta digitalisoidaan ja integroidaan mallin kanssa toimivasti. Haasteita tämän 
kyseisen kehitysaskeleen ottaminen kuitenkin sisältää. On pystyttävä muuttamaan totut-
tuja sekä muodostamaan täysin uusia työtapoja. Lisäksi haasteita tuo uusien ohjelmistojen 
käyttöönotto sekä niiden käytön oppiminen. (Savolainen 2017). 

3.1.5 Tulevaisuus 
Tietomallintamisen kehityksen potentiaali on suuri. Tällä hetkellä jo käytössä olevat tek-
nologian kehityksen mahdollistamat työtavat ja -tekniikat muuttuvat arkipäiväisiksi, ja 
uutta kehitystä tapahtuu koko ajan. Uusi teknologia luo uusia työtehtäviä hankkeiden eri 
organisaatioiden sisälle, niin kuin se on jo tehnyt viime vuosina. Tästä hyvä esimerkki on 
tietomallipohjaisissa hankkeissa nykypäivänä toimiva tietomallikoordinaattori. Lisäksi 
niin rakennus- kuin infrahankkeiden tilaajat ja omistajat tulevat teknologian kehityksen 
myötä vaatimaan hankkeitaan toteutettavaksi tietomallipohjaisesti.  
 
Tulevaisuudessa ei enää pelkästään mallinneta yksittäisiä rakennuksia tai muita rakennet-
tavia hankkeita, vaan tietomallinnuksen kehityksen myötä tietomallinnusta hyödynnetään 
kokonaisten kaupunkien mallinnuksessa. Tämä kyseinen prosessi on jo hyvää vauhtia 
käynnissä suurissa kaupungeissa, kuten Berliinissä, Münchenissä, Hampurissa, Wienissä 
ja Rotterdamissa, joissa jo tällä hetkellä ylläpidetään 3D-kaupunkimalleja. Suunnittelu-
työn kehityksessä toiminnallisista tarpeista pohjautuva työmenetelmien muutos ja uuden 
teknologian luoma uudelleenajattelu ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa (kuva 8). 
(Suomisto 2014). 
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Kuva 8. Työtapojen ja teknologian kehitys suunnittelutyön evoluutiossa (Suomisto 2014) 
 
Myös Liikennevirastolla on meneillään hanke kehittää digitalisaatiota koko Suomen inf-
rastruktuurin osalta. Nimeä Digitaliosaatiohanke 2016–2018 kantavan projektin on tar-
koitus lisätä digitalisaatiota niin tietomallinnuksen kuin muidenkin teknologian mahdol-
listamien työkalujen sekä prosessien avulla. Hanke on jaettu kuuteen osahankkeeseen 
(Liikennevirasto 2016): 
 

1. Liikenne ja liikkumistiedot 
2. Rataverkon kapasiteetinhallinta 
3. Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta 
4. Rataverkon ennaltaehkäisevä kunnonhallinta ja ylläpitojärjestelmät 
5. Merenkulun älyväylä 
6. Asiakasvuorovaikutuksen digitalosointi  

 
Hanke lupaa uudistaa liikenne-, väylä, sekä liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen 
ja jakelun. Teknologian tuomien hyötyjen avulla Liikennevirasto saa käyttöönsä aikai-
sempaa ajantasaisempaa tietoa väylien kunnosta, käytettävyydestä sekä käytöstä. Tieto-
mallinnusta hyödynnetään väylien osalta niiden koko elinkaaren ajan ja tietomallipoh-
jaisten väylähankkeiden rakentamisvaiheessa saadaan hyvin kattavat lähtötiedot omai-
suudenhallinnalle. (Liikennevirasto 2016). 

3.2 Inframallinnus 
Infrahankkeet eroavat luonteeltaan ja laadultaan rakennushankkeista monella tapaa. Suu-
rin ero infrastruktuurin ja rakennusten rakentamisen välillä muodostuu siitä, että raken-
nukset rakennetaan pääsääntöisesti tyhjään tilaan ja ylöspäin, kun taas infrastruktuuria ja 
infrarakenteita rakennetaan usein jonkin jo olemassa olevan massan tilalle. Lisäksi infra-
struktuurin rakentaminen tapahtuu vaakasuunnassa tai joissain tapauksissa pystysuun-
nassa, mutta alaspäin. Nämä seikat tekevät myös infrahankkeiden tietomallintamisesta 
hyvin erilaista verrattuna rakennusten tietomallintamiseen.  
 
Infra-alalla suunnittelu on perinteisesti perustunut kaksiulotteiseen suunnitteluun ja pa-
peristen suunnitelmien tuottamiseen. Teknologian kehittymisen myötä suunnittelu on 
siirtymässä koko ajan vahvemmin tietomallipohjaiseen suunnitteluun ja tätä kautta myös 
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tietomallipohjaiseen rakentamiseen. Tietomallille infra-alan rakennushankkeissa on se-
kaannusten välttämiseksi annettu oma termi: inframalli. (Puuperä 2015). 
 
Inframallintamiselle Suomessa on esitetty useita eri tavoitteita (Niskanen 2015)  

• Eri suunnittelualojen yhteensovittaminen 
• Kommunikointi projektin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa 
• Päätöksenteon tukeminen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa 
• Rakentamisen laadun varmistaminen kytkemällä rakennusosien laatuvaatimukset 

malliin 
• Hankintojen laadun parantaminen 
• Tuotannonsuunnittelun- ja ohjauksen parantaminen yhdistämällä hankkeen aika-

taulu tietomalliin 
• Tiedonhallinta hankkeen koko elinkaaren ajan. 

3.3 Inframallin muodot hankkeen eri vaiheissa 

3.3.1 Esi- ja tarveselvitysvaihe 
Infrahankkeissa käytettävistä tietomalleista käytetään eri nimityksiä riippuen mallin luon-
teesta ja hankkeen vaiheesta. Pääsääntöisesti hankkeen tarveselvitysvaiheessa lähdetään 
luomaan lähtötietomallia (kuva 9). Lähtötietomalli tarkoittaa digitaalisessa muodossa ole-
via eri lähteistä saatuja ja mitattuja tuotteiden, toimintojen ja palveluiden suunnittelua 
varten hankituttuja lähtötietoja. Lähtötietomallissa yhdistetään yleensä maaperämalli, 
maastomalli, kaavamalli, nykyisten rakenteiden malli sekä tarvittava viiteaineisto, kuten 
viranomaisluvat. Lähtötietomalli on osana suunnitteluaineistoa ja se päivittyy hankkeen 
edetessä. Päivityksiä voivat olla esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tehtävät pohjatutki-
mukset tai muut maastomittaukset. (Liukas & Virtanen 2015). 
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Kuva 9. Lähtötietomallissa näkyvät muun muassa nykyinen maanpinta esimerkiksi kol-
mioverkkona sekä alueella jo sijaitsevat rakennukset 

3.3.2 Suunnitteluvaihe 
Lähtötietomalli toimii lähtötietona infrahankkeen suunnittelulle ja se päivittyy suunnitte-
luvaiheen edetessä. Tavoitteena on, että suunnittelijalla on käytössään riittävän kattavat 
lähtöaineistot ennen varsinaisen suunnitteluprosessin aloitusta. Lähtötietomallin laatimi-
nen voi olla yksi osa suunnitteluprosessia tai se voidaan tilata erikseen tuotettuna ja luo-
vutettuna suunnittelijalle hankkeen alussa. Suunnitteluvaiheen edetessä lähtötietomallin 
pohjalta tehtyjen suunnitelmien perusteella luodaan suunnittelumalli.  
 
Inframalli on yleissuunnitteluvaiheessa melko pelkistetty ja yksinkertaistettu. Mallin 
avulla pyritään määrittään rakennettavan infrastruktuurin sovittaminen ympäristöön ja ar-
vioimaan hankkeen massataloutta. Tämän vuoksi suunnitteluvaiheen alussa tehtävä väy-
lämalli, ja sen geometria, ohjaa muuta suunnittelua. Väylämallin lisäksi suunnitteluvai-
heessa luodaan useita eri tekniikkalajien tietomalleja, joita kutsutaan osamalleiksi. Eri 
tekniikkalajien suunnittelijoiden luonnosvaiheessa muokkaamia malleja kutsutaan työ-
malleiksi. (Mäkinen ym. 2015). 
 
Työmallit pyritään jakamaan projektin yhteisessä tietovarastossa. Työmallit ovat nimensä 
mukaisesti suunnittelutyön aikaisia malleja ja niitä käytetään lähinnä suunnitteluratkaisu-
jen arvioimiseen. Työmallit toimivat osana joustavaa tiedonvaihtoa ja ne kuvaavat tule-
vaa suunnitteluratkaisua ja tilanvarauksia. Ennen varsinaista rakentamisvaihetta työmallit 
viimeistellään ja hyväksytetään. Eri tekniikkalajien työmalleista muodostetaan suunnitte-
luvaiheen tietomallikoordinaattorin toimesta yhdistelmämalli. Infrahankkeen yhdistelmä-
malliin on tuotu yleensä maan- ja kallionpinnat, pohjarakennussuunnitelmat, väyläsuun-
nitelmat, rakennesuunnitelmat sekä suunnitellun infran vaatimat tekniikkasuunnitelmat 
(kuva 10 ja 11). (Mäkinen ym. 2015). 
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Kuva 10. Väylähankkeen yhdistelmämallissa on yhdistettynä eri tekniikkalajien suunni-
telmat (Vt12 Lahden eteläinen kehätie, yhdistelmämalli) 
 

 
Kuva 11. Suuri osa infrahankkeen pohjarakennussuunnitelmista sijoittuu yhdistelmämal-
lissa maanpinnan alapuolelle (Vt12 Lahden eteläinen kehätie, yhdistelmämalli) 
 
 
Yhdistelmämallin tarkoitus on varmistaa eri tekniikkalajien suunnitelmien yhteensopi-
vuus ja ristiriidattomuus. Tietomallikoordinaattori tarkastaa, etteivät osamallit sisällä 
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päällekkäistä informaatiota ja että osamallit ovat yhteensopivia rajapinnoissaan. Ristirii-
doilta ja ylimääräiseltä työltä vältytään, kun eri tekniikkalajien väliset rajapinnat on mää-
ritetty tarkasti jo suunnittelun alkuvaiheessa. Yhdistelmämallia käytetään usein myös 
hankkeen määrälaskennassa. Yhdistelmämallista lasketaan massat ja erilliset rakenteiden 
osat ja laitteet sekä tarvittaessa määritetään tilantarve eri hankeosille. Suunnitteluvaiheen 
lopputuloksena syntyy toteutusmalli, joka tehdään siinä tarkkuudessa, että suunniteltu ra-
kenne voidaan toteuttaa. (Mäkinen ym. 2015). 

3.3.3 Rakentamisvaihe 
Suunnitteluvaiheen eri tekniikkalajien osamalleista ja yhdistelmämalleista luodaan toteu-
tusmalleja, joita käytetään hankkeen rakentamisvaiheessa. Toteutusmalleja hyödynne-
tään rakennusaikana monin eri tavoin. Yksi osa inframallinnusta on työkoneautomaatio 
eli koneohjausjärjestelmä. Työkoneet on varustettu koneohjauslaitteistoilla, joihin data 
siirtyy digitaalisessa muodossa tähän tarkoitukseen laaditusta toteutusmallista. Työko-
neautomaatio on nykyaikainen tapa tehostaa ja tarkentaa massansiirtoa infrahankkeissa. 
Työkoneautomaatio poistaa merkittävän osan mittamiehen tarpeesta varsinaisella työkoh-
teella ja näin ollen tehostaa työkoneiden jatkuvaa toimintaa. (Snellman 2015). 
 
Rakentamisvaiheessa toteutusmallia käytetään myös muussa tuotannon suunnittelussa ja 
ohjauksessa, kuten esimerkiksi aikataulutuksessa, kustannusten arvioinnissa, työturvalli-
suudessa sekä toteutuneiden töiden seurannassa. Rakennusaikana käytettävää tietomallia 
päivitetään töiden etenemisen mukaan ja toteutunutta hanketta kuvaavaa mallia kutsutaan 
toteumamalliksi. Toteumamalli tarkoittaa infrarakenteen tietomallin tietosisällön osa-
joukkoa, joka kattaa suunnitelmien ja toteutuksen lopullisen toteuman. Toteumamallia 
käytetään hankkeen etenemisen seurantaan sekä visuaaliseen havainnollistamiseen hank-
keen eri osapuolille. Mallin avulla havainnollistaminen voidaan toteuttaa kahdella tavalla: 
teknisenä havainnollistamisena tai esittävänä havainnollistamisena (kuva 12). (Luoma 
2015, Palviainen 2015). 
 
Tekninen havainnollistaminen tarkoittaa tietomallien hyväksikäyttöä eri rakenneosien tai 
muiden objektien erottelussa siten, että osat voidaan silmämääräisesti erotella toisistaan. 
Esimerkiksi eri materiaalit kuvataan usein eri värein havainnollisuuden tehostamiseksi. 
Myös eri vaiheessa olevia objekteja kuvataan eri värein. Valmistunut objekti voi olla vih-
reä, keskeneräinen keltainen ja aikataulusta myöhässä oleva objekti taas punainen. Tek-
nistä havainnollistamista käytetään työkaluna projektin aikana projektin sisällä työsken-
televien osapuolten kesken. Usein se toimii apuvälineenä kommunikoinnin helpotta-
miseksi suunnittelijoiden, tilaajan ja projektin johdon välillä. (Luoma 2015). 
 
Esittävä havainnollistaminen luodaan yleensä hankkeen ulkopuolisten osapuolten käyt-
töön. Sitä käytetään hankkeen esittelyssä esimerkiksi yleisölle ja medialle. Esittävä ha-
vainnollistaminen pyrkii kuvaamaan valmista hanketta mahdollisimman visuaalisesti ja 
todenmukaisesti. Siitä on poistettu objektien sisällä oleva tekninen tieto ja siihen on usein 
lisätty todenmukaisuutta parantavia tehosteita, kuten liikennemerkkejä, liikennettä, kas-
villisuutta ja valaistusta. Tietomallin pohjalta laaditaan usein kuvia tai animaatioita esit-
tävää havainnollistamista varten. (Luoma 2015). 
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Kuva 12. Tietomalliteknologian avulla hankkeen havainnointitapoja on kaksi; tekninen 
havainnointi (vas.) sekä esittävä havainnointi (oik.) (Luoma 2015) 
 
Varsinaisten havainnollistavien tietomallien lisäksi teknologian kehityksen ansiosta työ-
maita voidaan ”skannata” eli ilmakuvata rakennusaikana. Kuvaus tapahtuu esimerkiksi 
kauko-ohjattavilla koptereilla ja kuvauksen avulla rakennustyömaasta saadaan päivitetty 
todellinen ilmakuva. Ilmakuva (kuva 13) voidaan toteuttaa halutulta alueelta ja halutulla 
kuvaustiheydellä. Lisäksi ilmakuvauksessa otettavien kuvien tarkkuutta voidaan muuttaa 
säätämällä kuvaavan kopterin lentokorkeutta. Ilmakuvauksen lopputuloksena saadaan 
kaikista otetuista kuvista luotu yhtenäinen aluekuva, jossa pystytään liikkumaan eri koh-
teiden välillä. Lisäksi ilmakuvauksella luotu kuva helpottaa rakennusalueen hahmotta-
mista ja tilantarpeen optimoimista. Tämä sovellus on hyvin käyttökelpoinen erityisesti 
laajoissa, mutta ahtaissa kaupunkialueelle rakennettavissa aluehankkeissa.  
 
Ilmakuvauksen tuloksena saatavasta kuvakokoelmasta voidaan kuvattujen kohteiden pin-
noista luoda erityistä algoritmia hyväksi käyttäen pistepilvi (kuva 14). Pistepilvi on kol-
miulotteiseen avaruuteen luotu, miljoonista pisteistä muodostettu pinta kuvatusta koh-
teesta. Pistepilven jokaisella pisteellä on x-, y- ja z-koordinaatti ja sen todellinen tarkkuus 
on tällä hetkellä noin 100mm. Ilmakuvauksen avulla luotua pistepilveä voidaan hyödyn-
tää rakennusaikana esimerkiksi korkeuserojen hahmottamisessa suunniteltaessa erilaisia 
rakenteita.  
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Kuva 13. Rakennusvaiheessa otettu ilmakuva helpottaa alueen hahmottamista 
  

 
Kuva 14. Ilmakuvauksen tuottaman kuvakokoelman avulla voidaan kolmiulotteiseen ava-
ruuteen luoda pintoja kuvaava pistepilvi  

3.3.4 Käyttöönotto- ja ylläpitovaihe 
Käyttöönotto- ja ylläpitovaiheissa käytetään hankeen toteumamallia sekä ylläpitomallia. 
Toteumamallilla tarkoitetaan rakennetun infrastruktuurin- tai järjestelmän tuotemallin 
tietosisällön osajoukkoa, joka kattaa projektin suunnitelmien ja lopullisen toteutuksen si-
sällön. Sitä käytetään kokoamaan hankkeen rakentamisen mittaamisessa ja koneohjauk-
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sessa käytetty tietosisältö. Lopullinen toteumamalli pitää rakenteessaan sisällään toteu-
tuksen toteumamallit, tarkemittaukset, toteumamittaukset sekä erityiset kartoitustiedot. 
Toteumamalli on tarkoitettu käytettäväksi rakenteen geometrisen laadun ja vaatimusten 
mukaisen toteutuksen todentamiseen tilaajalle sekä omaisuuden hallintaan ylläpitopro-
sesseissa. (Palviainen 2015). 
 
Ylläpitomallilla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän ylläpitoon laadittua tieto-
mallia. Ylläpidossa käytettävällä tietomallilla voi olla useita käyttötarkoituksia. Tieto-
mallipohjaisesti toteutetuille hankkeille on luonnollista, että ylläpidossa käytettävä malli 
periytyy suunnittelu- ja rakentamisvaiheista. (Mäkinen ym. 2015, Mäläskä 2011). 

3.4 Tehtävät ja roolit tietomallipohjaisessa infrahankkeessa 
Tietomallipohjaisessa infrahankkeessa on tietomallin ja -mallinnuksen kannalta useita eri 
tehtäviä ja rooleja. Ne vaihtelevat laadultaan ja kooltaan hyvin paljon projektista riippuen. 
Tietomallipohjaisen infrahankkeen tehtävät on esitetty kuvassa 15. (Niskanen 2015). 
 

 
Kuva 15. Tehtävät yleisesti tietomallipohjaisessa infrahankkeessa (Niskanen 2015) 
 
Inframallin ohjaus ja koordinointi infrahankkeessa kuuluvat pääsääntöisesti tietomalli-
koordinaattorille, jonka tehtävänä on suunnitella, aikatauluttaa ja yhteen sovittaa tieto-
mallintaminen hankkeessa sekä varmistaa, että tilaajan asettamia vaatimuksia ja tavoit-
teita noudatetaan. Tietomallikoordinaattori on mukana tietomallipohjaisessa hankkeessa 
niin suunnittelu- kuin rakentamisvaiheessakin, mutta edustaa usein eri tahoja hankkeen 
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eri vaiheissa. Ohjaus ja koordinointi kuuluvat myös hankkeen projektinjohdolle, erityi-
sesti projektipäällikölle, joka viime kädessä vastaa esimerkiksi eri tekniikkalajien yhteen-
sopivuudesta. (Niskanen 2015). 
 
Hankkeen lähtötietojen hankinta tapahtuu yleensä useiden eri organisaatioiden kautta. 
Lähtötiedot hankitaan riittävällä laajuudella tilaajan tarpeiden mukaan ja lähtötietojen 
avulla muodostetaan lähtötieto- sekä nykytilamalli. (Niskanen 2015, Liukas & Virtanen 
2015). 
 
Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa tietomallipohjaisessa infrahankkeessa on mukana 
useita eri osapuolia. Pääsuunnittelija vastaa suunnitteluvaiheessa tietomallinnuksen ko-
konaisorganisoinnista sekä aikataulutuksesta ja yhteen sovittaa usein eri tekniikkalajien 
suunnitelmat. Pääsuunnittelijan lisäksi hankkeen suunnittelussa on mukana eri tekniikka-
lajien suunnittelijat tai suunnitteluryhmät. Suunnittelijat laativat oman alueensa suunni-
telmat suunnitteluperusteita ja -ohjelmaa noudattaen. (Niskanen 2015). 
 
Rakennusvaiheessa suunnittelijoiden lisäksi hankkeessa toimii pääurakoitsija ja usein 
monia eri ala- tai sivu-urakoitsijoita. Tietomallipohjaisen hankkeen rakennusvaiheessa 
urakoitsijat käyttävät tietomallia toteutussuunnitelmana. Urakoitsijalla on yleensä käy-
tössään tietomallin katseluohjelma, eikä urakoitsija itse tee tietomalliin muutoksia. Poik-
keuksena, riippuen mallisisällön ja koneohjausjärjestelmien yhteensopivuudesta, hank-
keen mittauspäällikkö tai tietomallikoordinaattori voi tarvittaessa muokata toteutusmal-
lista saatuja tietoja koneohjausjärjestelmiin sopiviksi.  
 
Tietomallipohjaisen infrahankkeen aikana on eri osapuolten välinen vuorovaikutus tär-
keää hankkeen onnistumisen ja laadunvalvonnan kannalta. Erityisesti yhteistyö tilaajan 
ja tuottajan välillä on tärkeää, mutta myös projektipäällikön ja eri suunnittelijoiden väli-
nen vuorovaikutus edesauttaa hankkeen onnistumista ja toimivuutta. Laadunvarmistuk-
sessa käytetään yleensä sekä visuaalisia että teknisiä menetelmiä. (Niskanen 2015). 

3.5 Inframallin ohjeet ja vaatimukset 
Infrahankkeiden toteuttamista ja rakentamista Suomessa ohjaa alan toimijoiden yhdessä 
toteuttamat Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset eli InfraRYL, jonka tavoitteena 
on määrittää työn lopputuloksen rakennustekninen laatu. Ohjekirjassa valmiiden raken-
teiden toleranssit ja yleiset laatuvaatimukset esitetään lähes jokaiselle lopputuotteelle. 
Kyseistä ohjeistoa päivitetään jatkuvasti Rakennustietosäätiön toimesta. InfraRYL:in 
ohella alalle on luotu infra-alan yhteinen nimikkeistö Infra2015. Näiden valtakunnallisten 
ohjeiden lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa paikallisia ohjeita ja 
määräyksiä, joita infran omistajatahot ovat asettaneet. (InfraRYL 2010, Puuperä 2015). 
 
Infra-alan hankkeisiin, jotka suunnitellaan tai toteutetaan tietomallipohjaisesti, on luotu 
kolmeosainen ohjekokonaisuus. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat Yleiset inframallivaati-
mukset 2015, InfraBIM -nimikkeistö sekä Inframodel -tiedonsiirtoformaatti. Kyseiset 
kolme ohjekokonaisuuden osaa sekä hankkeiden paikalliset ohjeet muodostavat inframal-
lin yhteensopivuuden vaatimukset (kuva 16). (Liukas & Kemppainen 2015, Puuperä 
2015). 
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Kuva 16. Inframallin kansalliset vaatimukset yhteensopivuuden kannalta (Puuperä 2015) 
 
Yleiset inframallivaatimukset julkaistiin toukokuussa 2015 Rakennustietosäätiön erityis-
päätoimikunnan, buildingSMART Finlandin (bFS) toimesta. Tarve inframallin yleisille 
vaatimuksille oli syntynyt suurimpien infra-alan tilaajien tavoitteesta siirtyä tietomallien 
käyttöön hankkeissaan. Infrahankkeiden osapuolilla on oltava yhteinen näkemys siitä, 
miten ja mitä mallinnetaan hankkeiden eri vaiheissa. Julkaisun valmistelu- ja kirjoitus-
työssä oli mukana lukuisia infra-alan merkittäviä toimijoita. (Mäkelä 2015). 
 
Yleiset inframallivaatimukset 2015 koostuu seuraavista 12 osasta: 
 

1. Tietomallipohjainen hanke 
2. Yleiset mallinnusvaatimukset 
3. Lähtötiedot 
4. Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 
5. Rakennemallit; Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet ja maa-

rakennustöiden toteutusmallin (koneohjausmalli) ja toteutumamallin laadintaohje 
6. Rakennemallit; Järjestelmät 
7. Rakennemallit; Rakennustekniset rakennusosat 
8. Inframallin laadunvarmistus 
9. Määrälaskenta, kustannusarviot 
10. Havainnollistaminen 
11. Infran hallinta 
12. Inframallin hyödyntäminen eri suunnitteluvaiheissa ja infran rakentamisessa. 
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Yleisten inframallivaatimusten lisäksi Suomessa on käytössä oma nimikkeistö infra-alan 
tietomallintamiseen: InfraBIM -nimikkeistö. Tällä hetkellä nimikkeistöstä on käytössä 
versio 1.6. Nimikkeistö perustuu Infra2015-rakennusosanimikkeistöön ja sen tavoitteena 
on saada yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö tietomallipohjaisille infrahank-
keille niiden koko elinkaaren ajaksi.  
 
BuildingSMART Finland on julkaissut myös erillisen Inframodel-nimisen tiedonsiirto-
formaatin inframallien jakamista varten. Vuoden 2017 alussa käytössä on vielä versio 3, 
mutta vuonna 2016 julkaistu Inframodel 4 on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 ai-
kana. Inframodel on kansainväliseen LandXML-tiedonsiirtoformaattiin perustuva kansal-
linen versio. Inframodel-formaatin on tarkoitus toimia yleisenä tiedonsiirtoformaattina 
inframallien siirrossa ja käytössä.  
 
Infrahankkeiden tietomallinnuksen yksi suurimmista haasteista muodostuu malleihin si-
sällytettävien monien eri tiedostomuotojen yhteen sovittamisesta. Mallit sisältävät 
yleensä vähintään kahta tiedostomuotoa: IFC-muotoisia rakenteita sekä XML-muotoisia 
väylämalleja. BuildingSMART on koonnut työryhmän nimeltään ”Infrastructure Align-
ment & Spatial Reference System”, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisu, jolla myös 
väylämallit voidaan toteuttaa käyttämällä IFC-muotoista mallia. (Amann ym. 2015). 
 
Samaa ongelmaa on lähdetty selvittämään Etelä-Koreassa, jossa IFC-tiedonsiirtoformaa-
tin pohjalta pyritään luomaan uusi, kehitetty version. Tämän kehitystyön tarkoituksena 
on luoda uusi IFC-muotoinen standardi, IfcRoad, jonka avulla samaan malliin pystytään 
sisällyttämään väylärakenteiden lisäksi myös sillat ja tunnelit. (Lee & Kim 2011, Moon 
ym. 2014). 
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4 Aikataulusuunnittelu tietomallipohjaisesti 

4.1 Tausta 
Tietomallipohjainen aikataulu ei varsinaisesti ole erityisen uusi käsite rakennusalalla. Esi-
merkiksi McKinney & Fischer (1998) julkaisivat noin 20 vuotta sitten artikkelin koskien 
4-ulotteista rakennustensuunnittelua. Vielä siihen aikaan käytössä ei ollut nykyisiä mo-
derneja termejä, kuten BIM tai tietomallinnus, mutta ajatus ja idea olivat jo lähes samoja. 
Tarkoituksena oli yhdistää CAD-pohjainen kolmiulotteinen malli kyseisen projektin ai-
kataulun kanssa ja näin ollen poistaa suunnittelijoilta tarve joutua erottelemaan suunni-
teltu malli aikaulottuvuudesta.  
 
Tietomallipohjaisesta aikataulusuunnittelusta on tehty useita tutkimuksia ja aiheesta löy-
tyy lukuisia artikkeleita. Büchmann-Slorup & Andersson (2010) mainitsee tutkimukses-
saan 4D-mallintamisen tuovan paremmat mahdollisuudet tunnistaa ja ennaltaehkäistä 
odottamattomia ongelmia sekä epäjatkuvuuskohtia hyvissä ajoin ennen rakentamisen 
aloitusta. Koo & Fischerin (2000) mukaan malliin yhdistetty aikataulu auttaa havainnol-
listamaan projektia, ymmärtämään aikataulusuunnittelun tulosta sekä tunnistamaan mah-
dollisia aika-paikka-konflikteja.  
 
Mahalingam ym. (2010) arvioivat 4D-mallintamisen olevan erittäin käyttökelpoinen 
etenkin hankkeiden rakennusvaiheessa. Yhdeksi merkittävimmäksi hyödyksi luokitellaan 
töiden toteutusvaihtoehtojen vertailu konfliktien ja törmäysten ennaltaehkäisemiseksi. 
Lisäksi 4D-mallintaminen toimii tehokkaana työkaluna hankkeen eri osapuolille rakenta-
misen tarkasteluun sekä etenemisen suunnitteluun.  
 
Suurin osa tehdyistä tutkimuksista käsittelee kuitenkin aihetta rakennusprojektien näkö-
kulmasta. Infrahankkeen aikataulusuunnittelu, varsinkin tietomallipohjaisesti, on edel-
leen hyvin vähän tutkittu aihe. Se voi johtua inframallien moniulotteisuudesta ja siitä, että 
lopulliset infrahankkeiden yhdistelmämallit sisältävät usein monia eri tiedostomuotoja 
(XML, IFC tai muita suljettuja tiedostomuotoja). Tästä syystä määrälaskenta muuttuu 
monimutkaisemmaksi ja työläämmäksi verrattuna talonrakennusprojektien vastaavaan 
prosessiin.  
 
Tietomallien hyödyntämistä tuotannossa on tutkittu myös Suomessa tehdyissä diplomi-
töissä. Ranta (2015) on tutkinut tietomallipohjaista aikataulusuunnittelua toimitilaraken-
tamisessa. Tutkimuksessa huomattiin tietomallipohjaisen aikataulusuunnittelun tuovan 
etuja verrattuna perinteiseen käsin tehtävään aikataulusuunnitteluun. Rannan mukaan ai-
kataulutuksen nopeus ja määrätietojen tarkkuus paranivat. Lisäksi rakennuksen rungon 
oikea asennusjärjestys pystyttiin varmistamaan 4D-simulaatiolla.  
 
Tutkimuksessa havaittiin myös haasteita, jotka liittyivät natiivimuotoisten mallien tuon-
tiin käytettävään ohjelmistoon sekä aikataulutusta palvelevien aktivointiasetusten määrit-
tämiseen. Lisäksi kerros- ja lohkojako saattaa aiheuttaa yksittäisten rakennusosien pääty-
misen väärään lohkoon tai toisaalta ne saattavat sijaita kahdessa eri lohkossa. Rakennus-
osien väärä sijainti aiheuttaa vääristymiä hankkeen määräluetteloon ja sitä kautta myös 
aikatauluun. (Ranta 2015). 
 
Infrahankkeiden tietomallipohjaista aikataulusuunnittelua ei voi vielä tällä hetkellä rin-
nastaa vastaavaan prosessiin rakennushankkeissa. Tiedonsiirtoformaatit, ohjelmistot sekä 
toimintatavat eroavat huomattavasti näiden kahden eri alan välillä. Esimerkiksi sillat ja 
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muut taitorakenteet voidaan mallintaa samoilla ohjelmistoilla kuin rakennusten rakenne-
suunnittelu ja niiden tiedostot kulkevat yleensä IFC-muotoisina. Tämän vuoksi näiden 
rakenteiden tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu onnistuisi samoilla työkaluilla. On-
gelmaksi muodostuu kuitenkin jo edellä mainittu infrahankkeiden ominaisuus: rakenta-
minen tapahtuu usein vasta maa- tai kallioleikkausten jälkeen. Maa- ja kallioleikkaukset 
sekä niiden jälkeiset täyttötyöt mallinnetaan eri ohjelmistoilla ja eri tavoin kuin esimer-
kiksi betonirakenteiden, minkä vuoksi kokonaisten suurten infrahankkeiden tietomalli-
pohjainen aikataulusuunnittelu on äärimmäinen hankalaa vain yhtä ohjelmistokokonai-
suutta käyttäen. Kun betonirakenteet mallinnetaan objekteina tai elementteinä, maa- ja 
kalliorakenteet mallinnetaan lähes poikkeuksetta pintoina, kolmioverkkoina tai näiden 
yhdistelminä.   
 
Tässä diplomityössä keskitytään infrahankkeiden väyläosuuksien mallien tarkasteluun. 
Työssä tutkitaan väyläosuuksien leikkaus- ja täyttötöiden mallipohjaisia suunnitelmia ja 
niiden hyödyntämistä aikataulusuunnittelussa. Rannan (2015) tekemän tutkimuksen mu-
kaan tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu toimitilarakentamisessa sisälsi haasteita ja 
ongelmia. Tästä syystä voidaan olettaa, että infrahankkeiden vastaavat prosessit tulevat 
sisältämään kohteiden luonteiden vuoksi vähintään yhtä paljon erilaisia haasteita proses-
sin eri vaiheissa.  

4.2 Ohjelmistot 

4.2.1 Aikataulusuunnittelu 
Diplomityön toimeksi antaneella kohdeyrityksellä on pääsääntöisesti ollut käytössään 
kaksi aikataulusuunnitteluohjelmistoa: Planet Plus sekä Vico Schedule Planner. Koh-
deyrityksen käyttämät ohjelmistot on kuitenkin suunniteltu rakennushankkeita varten, jo-
ten tässä diplomityössä pyrittiin löytämään nimenomaan infrahankkeiden lineaariseen ai-
kataulusuunnitteluun tarkoitettu ohjelmisto.  
 
Planet Plus -ohjelmistoa käytetään pääsääntöisesti jana-aikataulujen laadintaan niin ta-
lonrakennus- kuin infrahankkeissakin. Jana-aikataulu on kuitenkin hyvin yksinkertainen 
esitystapa mille tahansa aikataululle, vaikka onkin hyvin käyttökelpoinen sellaisenaan. 
Vico Schedule Planner sekä Tilos ovat perusidealtaan hyvin samantapaisia: aikataulussa 
on esitetty sijainti sekä aika. Lisäksi valinnassa otettiin huomioon ohjelmiston yhteenso-
veltuvuus jonkin tietomalliohjelmiston kanssa. Tilos-ohjelmalla luotuun projektiin on 
mahdollista siirtää tietomallista massoja Tekla Civilin avulla. Massojen ja määrien siirto 
tietomallista aikatauluohjelmistoon onnistuisi myös Vico Office -ohjelmistokokonaisuu-
della. Vico Office on kuitenkin vahvasti suunnattu talonrakennushankkeille ja sen käyttöä 
aikataulusuunnittelussa on jo tutkittu (Ranta 2015). Diplomityössä päädyttiin käyttämään 
Tilos-ohjelmistoa, sillä se on ensisijaisesti suunniteltu infrahankkeille eikä ohjelmaa ei 
ole Suomessa vielä laajemmin käytetty.  
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Kuva 17. Tilos-ohjelmalla laadittuun aikatauluun voidaan liittää resurssikuvaajia, maan-
pinnan korkeuskäyriä sekä massansiirtokaavio 
 
Tilos -aikatauluohjelmisto on Saksassa kehitetty infrahankkeiden aikataulusuunnitteluun 
luotu kokonaisuus. Se perustuu lineaariseen aikataulusuunnitteluun, jossa tehtävät esite-
tään aika-etäisyyskentässä erivärisinä ja -muotoisina objekteina. Balajin (2015) tekemän 
selvityksen mukaan lineaarinen aikataulun esitysmuoto on yksinkertaista jana-aikataulua 
parempi vaihtoehto infrahankkeen aikataulusuunnittelussa sekä -havainnoinnissa. Tilos-
ohjelmistolla laadittu esimerkkiaikataulu on esitetty kuvassa 17. Varsinaisen aikataulun 
lisäksi ohjelma mahdollistaa samaan näkymään liitettäväksi esimerkiksi resurssikuvaajia, 
maanpinnan korkeuskäyrän sekä esimerkiksi massansiirtokaavioita. Tilos luo myös aika-
etäisyyskaavion pohjalta automaattisesti jana-aikataulun suunnitellusta projektista. 
 
Tilos on erittäin informatiivinen ohjelmisto suunniteltaessa lineaaristen projektien aika-
taulutusta ja esimerkiksi resurssien käyttöä. Laajuus ja monipuolisuus tuovat aikatau-
lunäkymään paljon tietoa samanaikaisesti, mikä voi koitua myös ongelmaksi. Mikäli ky-
seessä on erittäin laaja projekti, jonka aikataulu on suunniteltu tarkasti, aikataulunäky-
mästä muodostuu nopeasti äärimmäisen monimutkainen ja sen havainnollistavat sekä vi-
suaaliset hyödyt kärsivät (kuva 18). Liian suuren määrän tietoa sisältävää aikataulunäky-
mää on hyvin hankala hahmottaa erityisesti ulkopuolisen osapuolen näkökulmasta.  
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Kuva 18. Tilos-aikatauluohjelman näkymä voi muuttua erittäin monimutkaisesti luetta-
vaksi, mikäli kyseessä on laaja projekti, jonka aikataulu on laadittu tarkasti (www.ti-
los.org) 

4.2.2 Tietomallien tarkastelu 
Tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu vaatii ohjelmiston, jonka avulla määrälaskenta 
ja massoittelu on mahdollista suorittaa suoraan tietomallin pohjalta. Lisäksi massalasken-
nan tuloksena saatava data on pystyttävä tulostamaan ohjelmasta ulos, jotta sitä voidaan 
hyödyntää jatkotoimenpiteissä. 
 
Tekla Civil on infrarakenteiden suunnitteluun kehitetty tietomallinnusohjelmisto. Se on 
ensisijaisesti kehitetty hankkeiden tietomallien suunnitteluun ja luomiseen, mutta tässä 
diplomityössä sitä käytetään tietomallin tarkasteluun, määrä- ja massalaskentaan sekä da-
tan siirtoon toiseen ohjelmistoon. Tekla Civilistä löytyy kolme eri ”työskentelytilaa”. 
Varsinaiseen suunnitteluun ja mallien luomiseen tarkoitettu suunnittelutoimistotila on 
yleisesti suunnittelijoiden käytössä. Jo valmiiden mallien tarkasteluun ja esimerkiksi juuri 
massa- ja määrälaskentaan löytyy työmaatoimistotila. Suunnittelutoimisto ja työmaatoi-
mistotilan lisäksi ohjelmasta löytyy maastotila.  
 
Tekla Civilin lisäksi diplomityössä testataan Viasys VDC Explorer-nimistä ohjelmistoa. 
Ohjelmisto on suunnattu infra-alan urakoitsijapuolelle eli siinä ei ole ollenkaan suunnit-
telutoimintoa. Ohjelmistossa on mallien tarkastelutoiminnon lisäksi Schedule-toiminto, 
joka mahdollistaa aloitus- ja valmistusajankohtien sekä kustannustietojen lisäämisen tie-
tomallin eri osille, minkä avulla päästään jo lähelle 4D- ja jopa 5D-mallinnusta. Viasys 
VDC Explorerilla on myös mahdollista havainnollistaa hankkeen toteutus animaation 
avulla. Animaatiossa mallin osat ilmestyvät näkyviin niille asetettuna ajankohtana ja 
niille syötetyt kustannukset kumuloituvat kokonaiskustannussarakkeeseen.  

4.3 Tietomallipohjainen aikataulun laadinta 
Tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu on moniosainen prosessi. Esimerkkiprosessissa 
tutkitaan ja esitetään tietomallipohjaisen aikataulusuunnittelun perusidea käyttöön vali-
tuilla ohjelmistoilla. Prosessin alkuvaiheessa tietomalli tuodaan Tekla Civiliin useassa 
osassa ja tämän jälkeen mallin pohjalta suoritetaan määrä- ja massalaskenta. Tietomallin 
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pohjalta saatavat massat siirretään Tekla Civilistä Excel-taulukon kautta Tilos-aikatau-
luohjelmaan. Massojen siirron jälkeen aikatauluohjelmassa suoritetaan varsinainen aika-
taulusuunnittelu.  

4.3.1 Mallin tuonti Tekla Civiliin 
Esimerkkiprosessissa tutkitaan väylämallia. Väylällä tarkoitetaan Tekla Civilissä useista 
linjoista koostuvaa kokonaisuutta. Linjalla taas tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu 
elementtiketjuista, joilla on jokin tietty järjestys. Koko prosessi aloitetaan tuomalla malli 
Tekla Civil -ohjelmistoon. Malli tuodaan ohjelmistoon useammassa osassa. Tässä tapauk-
sessa kaikki tuotavat mallin osat ovat XML-muotoisia tiedostoja ja ne tuodaan käyttä-
mällä Lue InfraModel-tiedostosta -ominaisuutta. Ensimmäinen tuotava mallin osa on pin-
tamalli, eli suunnitellun väyläosuuden pinnat. Kuvassa 19 on esitetty Tekla Civilin nä-
kymä pintamallin tuonnin jälkeen.  
 

 
Kuva 19. Pintamalli tuotuna Tekla Civiliin 
 
Pintamallia, kuten mitä tahansa kohdetta, voidaan tarkastella myös 3D-näkymässä. 3D-
näkymä on pääsääntöisesti tarkasteluun tarkoitettu sovellus. Väylistä ja muista rakenteista 
saadaan lisäksi pituus- ja poikkileikkauksia halutuista kohdista ja niiden avulla voidaan 
tarkastella rakennekerroksia tarkemmin. Poikkileikkauksen sijainti voidaan valita mitta-
linjalta (kuva 20). 
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Kuva 20. Tekla Civilin 3D-näkymän avulla voidaan valita haluttu piste, josta ohjelma 
näyttää poikkileikkauksen 
 
Pintamallin tuonnin jälkeen ohjelmistoon tuodaan mittalinjat. Mittalinjojen tuonti on hy-
vin samantapainen prosessi kuin pintamallin tuonti. Ennen mittalinjojen tuontia, tiedos-
toon on kuitenkin luotava ”uusi suunnitelma”. Suunnitelma Tekla Civilissä tarkoittaa loo-
gista kokonaisuutta, joka luodaan aina ennen varsinaisen geometrian suunnittelua. Ker-
rallaan aktiivisena on aina vain yksi suunnitelma. Suunnitelma sisältää yhden tai useam-
pia väyliä ja siihen voidaan lisätä väyliä myös jälkikäteen. Suunnitelma luodaan käyttä-
mällä ohjelmiston Rakenne-sovellusta. 
 
Uuden suunnitelman luomisen jälkeen ohjelmistoon tuodaan mittalinjat. Yhdellä väylällä 
voi olla useita linjoja, mutta yksi niistä on aina mittalinja. Mittalinja määrää väylän koor-
dinaatiston eli käytännössä väylän rakenne kytketään yleensä mittalinjaan. Mittalinjat tu-
levat näkyviin pintamallin päälle (kuva 21). Pintamallin ja mittalinjojen tuonnin jälkeen 
väylästä löytyvät riittävät tiedot massalaskentaa varten.  
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Kuva 21. Pintamalli ja mittalinjat tuotuna Tekla Civiliin 
 
Pintamallin ja mittalinjojen lisäksi malliin voidaan lisätä lukuisia erimuotoisia element-
tejä, kuten esimerkiksi pohjatutkimuksia, tekniikkavarusteita tai nykyisen maan- ja kalli-
onpinnan tasoja. Pelkällä pintamallilla ja mittalinjoilla saadaan kuitenkin jo laskettua eri 
rakennekerrosten paksuudet, ja sitä kautta massalaskenta voidaan suorittaa. Tuomalla 
malliin nykyinen maanpinta saadaan massalaskentasovelluksen avulla laskettua myös tar-
vittavat maa- ja kallioleikkaukset.   

4.3.2 Massalaskenta 
Massalaskenta Tekla Civilissä tarkoittaa poistettavien tai lisättävien massojen määrien 
laskemista. Massat voidaan laskea yhdeltä tai useammalta väylältä, suunnitelmalta tai 
urakka-alueelta. Väylien massalaskenta tapahtuu paaluväleittäin halutulla tiheydellä. 
Tiettyä paalulukua vastaava massa lasketaan alueelta, joka ulottuu edellisen paalun puo-
liväliin ja vastaavasti seuraavalle paalulle. Ennen massalaskentaa eri massalajit ja pinta-
alat tulee olla määritettynä rakennetyypissä.  
 
Massalaskenta Tekla Civilissä tapahtuu avaamalla ikkuna ”Pintojen välinen massalas-
kenta” (kuva 22) ja sen jälkeen osoittamalla alue tai mittalinjat, josta massat halutaan 
laskea. Massalaskennassa ohjelmistoon voi syöttää massalaskennan raportointi-interval-
lin, jolloin ohjelma laskee massat annetulla välitiheydellä. Lisäksi tulee määrittää, kuinka 
leveältä alueelta massalaskenta suoritetaan. Tässä tapauksessa raportointi-intervallina 
käytettiin 20 metriä ja poikkileikkauksen leveytenä 10 metriä mittalinjalta molempiin 
suuntiin.  
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Kuva 22. Pintojen välinen massalaskentaikkuna Tekla Civilissä 
 
Massalaskentaa varten voidaan lisäksi valita monikulmio tai näytön alue, mutta linjape-
rusteinen massalaskenta on tehokkain tapa väylämallin pohjalta tehtävässä massalasken-
nassa. Massalaskennan tulos voidaan näyttää joko listana tai matriisina. Ulos kirjoitetta-
vaksi taulukoksi valitaan matriisimuotoinen taulukko, sillä sen vieminen Excel-tauluk-
koon on loogisempaa ja se tukee tulevia vaiheita listamuotoista taulukkoa paremmin.   

4.3.3 Massojen siirto tietomallista aikatauluohjelmistoon 
Massalaskennan tuloksena saatu matriisi voidaan tulostaa ulos Tekla Civilistä. Taulukko 
tulostuu tekstitiedostoon (kuva 23), josta data on vielä erikseen siirrettävä Excel-tauluk-
koon (kuva 24). Excel-taulukko toimii välikätenä itse aikatauluohjelmalle niin vienti ja 
kuin tuontitoiminnoille. Tämän vuoksi kaikki aikatauluohjelmaan viety data tulee siirtää 
Excel-taulukon kautta. Aikatauluohjelmassa pääsee muokkaamaan ja valitsemaan tuota-
van datan muotoa eli sarakkeiden määrää sekä laatua. Aikatauluohjelmiston tuotavan da-
tan taulukko tulee muokata samaan muotoon leikepöydälle kopioidun Excel-taulukon 
kanssa, jotta oikea tieto siirtyy oikeaan paikkaan. 
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Kuva 23. Tekla Civilistä ulos kirjoitettu data tekstitiedostona 
 

 
Kuva 24. Massalaskennasta saatu data vietynä Excel-taulukkoon 
 
Tässä esimerkissä Tekla Civilillä tehtävä työ on melko yksinkertaista eikä vaadi käyttä-
jältä varsinaista mallinnusosaamista. Seuraava vaihe eli datan siirto Excel-taulukosta ai-
katauluohjelmaan on monimutkaisempi prosessi. Tässä esimerkissä keskitytään kyseisen 
väyläosuuden maaleikkaukseen sekä sen jälkeisiin täyttöihin. Ensimmäinen vaihe on 
tuoda massadata taulukkomuodossa aikatauluohjelmistoon, jonka jälkeen datasta luodaan 
massaprofiilit niin maaleikkauksille kuin väylän täytöille. Massaprofiili luodaan saman-
aikaisesti datan tuonnin eli Import-toiminnon kanssa. Maaleikkausten massaprofiilia var-
ten tuodaan Excel-taulukosta ainoastaan etäisyys- sekä leikkaussarakkeet (kuva 25). 
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Kuva 25. Väylän maaleikkausten määritystä varten massoista tulee luoda massaprofiili 
 
Massaprofiilin luonnin jälkeen luodaan väyläosuuden maaleikkausmassoista diagrammi 
sekä histogrammi pituusleikkauksen suhteen (kuva 26). Kuvaajat havainnollistavat maa-
leikkausten määrää graafisesti. Molemmat kuvaajat on luotu käyttämällä Tekla Civilistä 
saadun taulukon tietoja sarakkeelta ”Leikkaus m3” etäisyyden funktiona.  
 

 
Kuva 26. Aikatauluohjelmaan luodut kuvaajat maaleikkausmassoista pituusleikkauksen 
suhteen 
 
Tässä vaiheessa aikatauluohjelmistoon on viety maaleikkausmassat sekä eri rakenneker-
rosten massat. Massat on tallennettu aikatauluohjelmiston kirjastoon massaprofiileina. 
Seuraavassa vaiheessa massojen perusteella on luotava eri tehtäviä ja niille on määritet-
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tävä suorittamiseen vaadittavat resurssit. Ennen tehtävien vientiä varsinaiseen aikatau-
luun, on ohjelmistoon luotava tehtävärekisteri, josta löytyvät kaikki hankkeen suorittami-
seen vaadittavat tehtävät resursseineen.  

4.3.4 Aikataulusuunnittelu 
Ennen varsinaisten aikataulutehtävien luontia aikatauluohjelmaan tulee määrittää projek-
tin asetukset ja tiedot. Asetuksissa muun muassa asetetaan projektin alku- ja lopetuspäi-
vämäärät, viikossa tehtävien työpäivien määrä sekä työpäivien kesto tunteita. Lisäksi oh-
jelmaan voi syöttää kansallisten loma- ja pyhäpäivien tiedot, jolloin ohjelma automaatti-
sesti poistaa ne ajankohdat työpäivistä. Arkipyhät ja muut kansalliset pyhäpäivät näkyvät 
aikataulukaaviossa valitulla värillä, tässä tapauksessa vaaleansinisellä (kuva 27). 
 

 
Kuva 27. Aikatauluohjelman näkymään voidaan tuoda kansalliset vapaa- ja pyhäpäivät 
 
Tehtävien varsinainen luominen aikatauluun on yksinkertaista, kun tehtävärekisteri on 
olemassa. Ohjelmassa on valmiina melko kattava rekisteri, mutta tehtävien nimet ovat 
englanniksi, joten ne tulee tarvittaessa muuttaa. Tehtävät luodaan vetämällä ensin tehtä-
väjana aikataulukaavioon, minkä jälkeen tehtävän ominaisuuksia tarkennetaan. Tehtä-
västä riippuen tehtävän määrä, teho ja kesto tulevat eri perustein. Tässä tapauksessa ne 
muutetaan kuitenkin siten, että jokaisen tehtävän määrät luetaan suoraan aikaisemmin 
luodusta massaprofiilista, jolloin jokaisella tehtävällä on automaattisesti oikeat tiedot. 
Tehtävän kesto määräytyy täten tehtävälle syötetyn työtehon tai työmenekin perusteella. 
Tehtävät voidaan syöttää mielivaltaisesti kokemuksen perusteella tai käytössä voi olla 
jokin kansallinen tai yrityksen oma tehtävärekisteri. 
 
Tehtävien luonnin ja niiden asetusten sekä ominaisuuksien määrittämisen jälkeen tehtä-
vien välille luodaan linkit eli tehtävät muodostetaan toisistaan riippuvaisiksi. Riippuvuu-
det voivat olla erimuotoisia, mutta tässä projektissa jokainen linkki eli riippuvuus on 
loppu-alku-riippuvuus, eli seuraava tehtävä voi alkaa vasta kun edellinen on päättynyt. 
Tehtävät näytetään aikataulukaaviossa erivärisinä ja -muotoisina janoina. Tehtävien vä-
liset linkit näkyvät aikataulukaaviossa punaisina nuolina (kuva 28). 
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Kuva 28. Tehtävät näkyvät aikataulukaaviossa erivärisinä janoina ja tehtävien väliset 
linkit punaisina nuolina 
 
Samaan aikataulunäkymään voidaan lisätä lisäksi resurssikaavioita, joista selviää käytet-
tävät resurssit tietyllä ajan hetkellä. Lisäksi kaavioon voidaan lisätä jo aikaisemmin lisätyt 
leikkaus- ja täyttökuvaajat. Resurssikaaviota varten jokaiselle tehtävälle tulee ensin mää-
rittää resurssit. Resurssit ovat pääsääntöisesti työkoneita, koneiden kuljettajia, muita 
työntekijöitä tai esimiehiä. Ohjelmistosta löytyy valmiiksi resurssirekisteri, josta löytyy 
kaikki yksinkertaiseen työhön riittävät resurssit. Lisäksi kohteesta riippuen rekisteriin 
voidaan lisätä eri resursseja ja näin ollen resurssikuvaajia voidaan tehdä useita eri tarkoi-
tuksiin. Käyttökelpoisimmat resurssikuvaajat ovat usein esimerkiksi kokonaisresurssiku-
vaaja sekä miestyötuntikuvaaja (kuva 29).  
 
Jokaisen resurssin kustannukset voidaan lisäksi määrittää erikseen. Kustannuksia sisältä-
vien resurssien avulla ohjelmalla voidaan hahmottaa ja seurata myös resurssien vaatimia 
kokonaiskustannuksia hankkeen eri vaiheissa. Resurssien aiheuttamia kustannuksia ha-
vainnollistavan kuvaajan saa lisättyä muiden resurssikaavioiden tapaan samaan aikatau-
lunäkymään (kuva 29). 
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Kuva 29. Aikataulukaavioon voidaan lisätä erilaisia resurssikuvaajia kuvaamaan eri re-
sursseja, kuten kokonaisresursseja (vas.), miestyötunteja (kesk.) ja kustannuksia (oik.) 

4.3.5 Lopullinen aikataulu 
Lopullinen aikataulunäkymä sisältää varsinaisen aikataulun lisäksi paljon muutakin tietoa 
(kuva 30). Tehtävät optimoidaan parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi resurssien 
määriä muokkaamalla. Aikatauluohjelmistolla voidaan aika-etäisyyskaavion lisäksi tar-
kastella projektin aikataulua jana-aikakaaviona (kuva 31). Jana-aikakaavio muodostuu 
ohjelmistossa automaattisesti, eikä sitä tarvitse erikseen luoda.  
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Kuva 30. Lopullinen aikataulunäkymä 
 

 
Kuva 31. Aikatauluohjelma luo automaattisesti jana-aikakaavion aika-etäisyyskaavion 
lisäksi 
 
Mikäli käsiteltävällä väyläosuudelle on suunniteltu rakennettavaksi esimerkiksi silta, se 
voidaan tuoda aikataulukaavioon erillisenä objektina. Sillat ja muut erityiset taitoraken-
teet väylähankkeissa voidaan aikataulukaaviossa kuvata esimerkiksi suorakulmion muo-
toisena laatikkona (kuva 32). Laatikon saa avattua ja sillalle voidaan laatia oma yksityis-
kohtainen aikataulu esimerkiksi jana-aikakaaviona. Laatikon kolme eri väriä kuvaavat 
rakennettavan siltaosuuden eri työvaiheita.  
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Kuva 32. Varsinaiseen aikataulukaavioon voidaan lisätä erillisiä rakenteita, kuten sil-
toja. Kuvassa näkyvä suorakulmion muotoinen alue havainnollistaa 50 metrin pituista 
siltaa 
 
Lisäksi Tilos mahdollistaa massansiirtokaavion luomisen, joka tapahtuu varsinaisen ai-
kataulun luonnin jälkeen. Massansiirtokaavio (kuva 33) toimii havainnollistavana kaa-
viona, sillä siitä nähdään eri sijainneista siirrettävät kokonaismassamäärät, massojen laa-
dun sekä massojen lopullisen sijoituspaikan. 
 

 
Kuva 33. Massansiirto kaaviosta nähdään siirrettävien massojen määrät, laatu sekä alku- 
ja loppusijainnit (Linear Project. Tilos 8 - Mass Haulage Training) 
 

4.3.6 Rakenteiden tuonti Tekla Civiliin 
Tähän mennessä Tekla Civiliin on tuotu vain pintamalleja ja mittalinjoja, jonka suunnit-
teluun ja luomiseen ohjelmisto on alun perin tarkoitettu. Ohjelmistoon voidaan kuitenkin 
näiden lisäksi tuoda niin sanottuja referenssikarttoja DWG-, DGN- sekä DXF-muodossa 
olevina karttatiedostoina. Lisäksi referenssikarttoja voidaan lisätä PDF-formaatissa, 
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mutta tällöin PDF-tiedoston hakemistoon syntyy vastaavan niminen DXF-tiedosto, johon 
PDF-tiedoston sisältö on konvertoitu. Referenssikarttoja voivat esimerkiksi olla eri kau-
punkien ja kuntien arkistoista saatavia tavallisia maastokarttoja.  
 
Varsinaisten karttatiedostojen tuominen ei kuitenkaan ole ainoa referenssikartta-toimin-
non sovelluksista. Sen avulla voidaan karttojen lisäämisen lisäksi ohjelmistoon tuoda te-
räs- ja betonirakenteiden tietomalleja IFC-muotoisina tiedostoina. Referenssikarttana 
tuotu IFC-muotoinen rakennemalli tuodaan ensin ohjelmistoon, jonka jälkeen sille on 
syötettävä parametrit, joiden avulla määritetään rakenteen sijainti. Tämän jälkeen pinta-
mallit, mittalinjat sekä tuodut IFC-muotoiset rakenteet näkyvät samanaikaisesti sekä pää- 
että 3D-näkymissä (kuva 34). 
 

 
Kuva 34. IFC-muodossa oleva rakenne voidaan tuoda Tekla Civiliin, jonka jälkeen se 
saadaan näkymään sekä pää- että 3D-näkymässä 
 
Tekla Civilin avulla IFC-muodossa tuotujen rakenteiden massa- tai määrälaskentaa ei 
voida suorittaa siten, että ohjelmisto tulostaisi lista- tai taulukkorakenteista määräluette-
lona. 3D-näkymässä jokainen objekti voidaan valita ja sen yksityiskohtaiset tiedot, kuten 
tyyppitiedot, dimensiot, materiaalitiedot sekä luomispäivämäärä saadaan näkyviin (kuva 
35). Tämän avulla mallista saadaan kaikki kyseisen rakenteen massat, mutta käsin tehty 
työ kasvaa merkittävästi verrattuna esimerkiksi Tekla Civilillä tehtyyn pintojen väliseen 
massalaskentaan. Kyseinen puute on merkittävä, kun verrataan rakennusten tietomalleista 
yhdellä ohjelmalla saatavaa kokonaista määräluetteloa ja tämän työn edellä läpikäytyä 
prosessia. Edelleen kokonaisten, eri tiedostomuotoja sisältävien inframallien määrä- ja 
massalaskentaan vaaditaan vähintään kaksi ohjelmistoa, ellei jopa useampia.  
 



50 
 

 
Kuva 35. Tekla Civilin 3D-näkymän avulla IFC-muotoisesta mallista saadaan näkyviin 
rakenteen jokaisen objektin yksityiskohtaiset tiedot 

4.3.7 Aikataulun ja kustannusten havainnollistaminen 
Varsinaisessa rakennusvaiheessa tietomalleja voidaan hyödyntää aikataulusuunnittelun 
lisäksi myös esimerkiksi aikataulujen havainnollistamiseen. Kun varsinaiseen tietomal-
liin yhdistetään aikataulu, puhutaan 4D-mallintamisesta ja kun tähän lisätään vielä viides 
ulottuvuus, kustannukset, käytetään termiä 5D-mallinnus. Infra-alan urakoitsijaosapuo-
lelle tarkoitettu ohjelmisto Viasys VDC Explorer mahdollistaa aika- sekä kustannusdi-
mensioiden integroimisen tietomalliin.  
 
Viasys VDC Explorer-ohjelmiston käyttöönotto on melko vaivatonta. Ohjelmistossa ei 
ole esimerkiksi Tekla Civiliin tai muihin varsinaisiin mallipohjaisiin suunnitteluohjelmis-
toihin verrattuna suurta määrää eri toimintoja, sovelluksia ja kuvakkeita. Ohjelmiston 
avaamisen jälkeen siihen on luotava uusi tai avata jo olemassa oleva projekti. Ohjelma 
avaa projektin mallin tarkastelu- eli Explorer-tilassa. Tarkastelutilan lisäksi ohjelmasta 
löytyy muun muassa Analyze- sekä Schedule-sovelluksen. Analyze-toiminnolla voidaan 
suorittaa esimerkiksi mallin törmäystarkastelua sekä säätää sääolosuhteita. Schedule-toi-
minnolla malliin voidaan syöttää aika- ja kustannustietoja.   
 
Viasys VDC Explorer-ohjelmistolla päästään hyödyntämään 4D- sekä 5D-mallinnusta. 
Ohjelmaan tulee tuoda jo valmiita malleja ja mallit on oltava jaettu järkeviin osakokonai-
suuksiin, jotta eri osakokonaisuuksille voidaan syöttää aika- ja kustannustietoja. Syöttä-
mällä aika- ja kustannustietoja mallin eri osille, ohjelmistolla voidaan luoda erittäin ha-
vainnollistavia 4D- ja 5D-animaatioita, joissa rakenteiden osat ilmestyvät näkyviin niiden 
suunnitelluille sijainneille niille syötettynä ajankohtana ja lisäksi osille syötetyt kustan-
nukset kumuloituvat kokonaiskustannuksiin (kuva 36). 
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Kuva 36. Viasys VDC Explorer-ohjelmistolla voidaan tietomallianimaation avulla ha-
vainnollistaa rakennusvaiheen kulkua. Mallin osat ilmestyvät näkymään niille syötetyllä 
ajankohtana 
 
Havainnollisuuden tehostamiseksi ohjelmisto sallii sääolosuhteiden ja kellonajan säätä-
misen manuaalisesti. Lisäksi ohjelmistossa voidaan säätää varjon käyttäytymiseen liitty-
viä yksityiskohtia. Ohjelmistotoimittajan diplomityötä varten luovuttamassa tietomalliai-
neistossa malliin on sisällytetty lähtötietomallin osia, kuten maastomalleja sekä erillisiä 
havainnollistavia ympäristön yksityiskohtia, kuten puita ja pensaita. Lisäksi tietomallin 
eri objekteista löytyvät yksityiskohtaiset mitta- ja tilavuusulottuvuudet, sijaintikoordinaa-
tit sekä materiaalitiedot. 
 
Ohjelmisto ei kuitenkaan ole varsinainen aikasuunnitteluohjelmisto vaan palvelee pää-
sääntöisesti käyttäjäkuntaansa parhaiten havainnollistavana työkaluna. Syötettävien mal-
lien tulee olla järkevästi etukäteen ositeltu, jotta 4D- tai 5D-animaatioista saadaan järke-
vässä järjestyksessä rakentuva kokonaisuus. Lisäksi aikataulu- ja kustannustiedot tulee 
olla määritettynä tai arvioituna ennen niiden syöttämistä ohjelmistoon. Lopullisessa nä-
kymässä voidaan samanaikaisesti nähdä mallin lisäksi yksittäisen valitun objektin tiedot, 
aikataulu sekä hankkeen kyseiseen ajankohtaan kertyneet kustannukset (kuva 37). 
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Kuva 37. Viasys VDC Explorer-ohjelmiston näkymään saadaan mallin lisäksi aikataulu, 
kumuloituneet kustannukset sekä yksittäisen valitun objektin yksityiskohtaiset tiedot 
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5 Kyselytutkimus 

5.1 Tutkimuksen toteutus 
Tämän diplomityön kolmas tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jolla pyrittiin saa-
maan vastauksia mahdollisimman laajalta vastaajakunnalta. Kyselyssä oli yhteensä viisi 
kysymystä, joista kolmen ensimmäisen tarkoitus oli selvittää vastaajan tausta ja sitä 
kautta luokitella vastaaja. Luokittelu tapahtui alan ja tietomallinnuskokemuksen perus-
teella. Kysymykset neljä ja viisi olivat varsinaisia kyselyn tietoa tuottavia kysymyksiä. 
Niiden avulla pyrittiin kartoittamaan alan eri osapuolien välisiä suhtautumisia tietomal-
linnuksen tulevaisuuteen ja potentiaaliin sekä tietomallipohjaiseen aikataulutukseen. Ky-
selytutkimuksen kysymysrunko oli seuraava: 
 

1. Työskenteletkö tällä hetkellä rakennusurakoitsijalla / konsulttitoimistolla / ohjel-
mistotoimittajalla? 

 
2. Työskenteletkö infra- vai rakennusalalla? 

 
3. Oletko tekemisissä tietomallien kanssa: 

a. päivittäin 
b. harvemmin, kuinka usein? 
c. en ollenkaan 

 
4. Tietomallinnusta on hyödynnetty monilla rakennustuotannon eri osa-alueilla 

(esim. määrä- ja massalaskenta, koneohjaus, aikataulusuunnittelu ja -seuranta, 
suunnitelmien yhteensovittaminen, suunnittelunohjaus, suunnitelmien törmäys-
tarkastelu, tiedonsiirto, havainnollistaminen, työturvallisuus, työmaan aluesuun-
nittelu, ym.). Listaa mielestäsi kaksi tärkeintä osa-aluetta, johon tietomallin-
nukseen liittyvä tutkimus ja kehitys tulisi Suomessa tulevaisuudessa suun-
nata? 

 
5. Mikäli sinulla on kokemusta tietomallipohjaisesta aikataulusuunnittelusta: Mitä 

mieltä olet tietomallipohjaisen aikataulusuunnittelun ja aikataulutuksen potenti-
aalista? Toisin sanoen, näetkö tietomallipohjaisen aikataulutuksen tuovan riittä-
västi hyötyjä sen käyttöönoton vaatimien toimenpiteiden määrään nähden? 

 
Tutkimuksen kysymyslista jaettiin infra- sekä rakennusalalla niin urakoitsijoilla, konsult-
titoimistoilla kuin ohjelmistotoimittajillakin työskenteleville henkilöille. Jakelun laajuu-
della pyrittiin selvittämään myös sitä, onko kyseisten alojen välillä suuria mielipide-eroja 
ajateltaessa tietomallinnuksen tulevaisuuden kehityksen ja tutkimuksen suuntausta.  
 
Tutkimuksen alkuperäisen tavoitteen saavuttaminen ei täysin onnistunut vastausten lo-
pullisen kokonaismäärän jääden hyvin vähäiseksi. Tästä huolimatta kysely tuotti suuntaa-
antavan kuvan tietomallin parissa työskentelevien ammattilaisten näkökulmista. Lisäksi 
esille nousi näkökulmia ja havaintoja tietomalleihin ja tietomallipohjaiseen aikataulu-
suunnitteluun liittyen, joita tässä diplomityössä ei aikaisemmin ollut vielä käsitelty.  

5.2 Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennus- ja infra-alojen tietomalliasiantuntijoiden 
mielipiteitä liittyen tulevaisuuden tutkimukseen. Tarkoitus oli luoda kattava kuva eri alo-
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jen näkökulmista ja eroavaisuuksista. Kyselytutkimuksen kysymyslomake jaettiin yh-
teensä 137 henkilölle. Kyselyn laajasta jakelusta huolimatta vastauksia palautui ainoas-
taan 21 kappaletta, minkä vuoksi toivotun kaltaista luotettavaa ja kattavaa kokonaiskuvaa 
ei voitu luoda tässä tutkimuksessa. Vastanneiden henkilöiden jakaantuminen alojen vä-
lillä on esitetty taulukossa 3. 
 
Taulukko 3. Kyselytutkimuksen vastaajakunnan jakauma 

 
 
Vastausten kokonaismäärän jääminen alhaiseksi johti siihen, että vastauksien perusteella 
ei voitu suorittaa kattavaa ja luotettavaa analyysia. Tästä huolimatta vastausten perus-
teella voidaan kuitenkin tehdä useita johtopäätöksiä ja nostaa esille vastaajien yksittäisiä 
näkökulmia.  

5.2.1 Tietomallinnuksen kehittäminen 
Kyselyn neljännessä kysymyksessä vastaajilta kysyttiin heidän näkemyksiään tietomal-
lien eri osa-alueiden kehityksen suuntaukseen. Selvästi yleisin esille nostettu kehitystä 
vaativa tietomallintamisen osa-alue vastausten perusteella oli tietomallipohjaisten suun-
nitelmien yhteensovittaminen. Lisäksi vastausten perusteella voidaan todeta, että kysei-
nen osa-alue koetaan tärkeämmäksi infra- kuin rakennusalalla. Infra-alan vastaajista noin 
puolet nimesivät suunnitelmien yhteensovittamisen tärkeimmäksi kehitettäväksi osa-alu-
eeksi, kun taas rakennusalan henkilöiden joukosta yhteensovittaminen nostettiin esille 
vain kerran. Tietomallipohjainen suunnittelu on kehittyneempää rakennusten kuin infra-
struktuurin suunnittelussa, joten kyseinen vastausten jakaantuminen on luonnollinen il-
miö. Lisäksi tätä jakaumaa tukee se, että rakennusten tietomallipohjaisessa suunnittelussa 
käytetään usein vain yhtä tiedonsiirtoformaattia. Infrahankkeiden suunnittelussa, kuten 
tässä työssä on jo todettu, joudutaan edelleen sovittamaan yhteen useita eri tiedostomuo-
toja. 
 
Työkoneautomaatio, eli koneohjaus, on infrahankkeissa tällä hetkellä todennäköisesti tie-
tomallinnuksen sovelluksista eniten käytetty. Koneohjauksen kehitys onkin jo edennyt 
pitkälle ja sen käyttö nykyisillä toiminnoilla ja laitteistoilla toimii kiitettävästi. Kysely-
tutkimuksessa koneohjausta ei nähty tärkeänä kehityskohteena verrattuna muihin tieto-
mallien osa-alueisiin. Tämä voidaan perustella sillä, että infra-alalla työskentelevät tahot 
ovat tyytyväisiä työkoneautomaation nykytilaan, eikä sen kehittämistä koeta kriittisen 
tärkeänä.  
 
Tietomallipohjainen määrä- ja massalaskenta on kehityksessään eri vaiheissa rakennus- 
ja infra-aloilla. Molempien alojen vastaajakunnat kuitenkin nostavat tämän seikan tärke-
äksi kehityskohteeksi. Erityisesti vastausten perusteluissa nostettiin esille määrä- ja mas-
salaskennan tarkkuuden parantamista, jotta sen potentiaalinen tehokkuus ja hyöty saatai-
siin arkipäiväiseen käyttöön. Lisäksi vastauksissa määrä- ja massalaskentaan liitettiin sen 
perusteella tehtävän aikataulusuunnittelun hyödyntäminen ja sen kehittäminen yleisesti 
käytettäväksi työkaluksi.  
 

Urakoitsija Konsultti Ohjelmistotoimittaja Urakoitsija Konsultti Ohjelmistotoimittaja

4 7 4 4 0 2

Infra Rakennus

15/21 (71 %) 6/21 (29 %)
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Yleisimpien vastausten lisäksi tutkimuksessa nostettiin esille muutamia yksittäisiä näkö-
kulmia liittyen tietomallintamisen ja teknologian mahdollistamineen sovelluksiin infra- 
ja rakennusalalla. Tietomallien tarkastelua virtuaalilasien kautta varsinaisessa työkoh-
teessa pohdittiin sen tuomien havainnollistavien hyötyjen näkökulmasta. Kyseistä sovel-
lusta pohdittiin käytettäväksi asuntorakentamisessa eri toimintojen ja vaihtoehtoisten rat-
kaisuiden simuloinnissa ja vertailussa.  
 
Yksi tietomallintamisen kehitystarve löytyi mallien liiallisesta informaatiosta ja moni-
mutkaisuudesta. Erityisesti tuotannon aikana käytettävien mallien tulisi olla ketteriä tar-
kastella ja mallissa liikkuminen tulisi olla sujuvaa. Tällä hetkellä malleja usein luodaan 
liian yksityiskohtaisesti ja tarkasti, vaikka harvoin se on todellisuudessa hyödyllistä. 

5.2.2 Tietomallipohjaisen aikataulutuksen potentiaali 
Kyselytutkimuksen viidennessä kysymyksessä käsiteltiin tietomallipohjaisten aikataulu-
jen käyttöönoton ja itse käytön potentiaalia. Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut koke-
musta aiheesta, joten he eivät osanneet vastata kysymykseen. Vastausten joukosta kuiten-
kin nousi muutamia näkemyksiä ja mielipiteitä tietomallipohjaisesta aikataulusuunnitte-
lusta. Tietomallipohjainen aikataulutus nähdään monen vastaajan mielestä potentiaali-
sena tulevaisuuden työkaluna, jonka käyttöönotto kuitenkin vaatii vielä paljon kehitystä 
ja resursseja niin toimintatavoissa kuin itse ohjelmistoissakin. Tietomallipohjaisen suun-
nittelun seuraava kehitysaskel on mahdollisesti aika- ja kustannustietojen tuominen itse 
malleihin ja tämän myötä automatiikan kehittyminen aikataulujen seurannassa ja rapor-
toinnissa.  
 
Vastauksista nousi esille tärkeänä kohtana myös tietomallipohjaisen aikataulutuksen on-
nistumisen vaatima yhteistyö eri osapuolten kesken läpi koko hankkeen. Toteuttaakseen 
toimivaa tietomallipohjaista aikataulusuunnittelua, itse toteuttajan ja hankkeen suunnitte-
lijan välillä on oltava toimiva yhteistyölinkki koko hankkeen ajan aina suunnitteluvai-
heesta luovutukseen asti. Lisäksi mainintaan, että suunnittelijalta vaaditaan hieman lisä-
työtä, jotta suunniteltua mallia voidaan hyödyntää järkevästi aikataulutukseen. Maini-
taankin, että suunnittelijalla tulisi olla jokin kannuste tämän lisätyön suorittamiseen.  
 
Tietomallipohjaisen aikataulusuunnittelun tärkeyttä myös epäiltiin vastauksissa ja mai-
nittiinkin sen enemmän hyödyntävän rakennusten tuotantoa kuin infrahankkeita. Tieto-
mallipohjaisen varsinaisen aikataulutuksen kehittäminen infra-alalla ei välttämättä ole 
tarpeen, sillä hankkeet usein jakaantuvat niin moniin eri määräämättömän kokoisiin pa-
lasiin, minkä vuoksi mallipohjaisesta aikataulutuksesta muodostuu äärimmäisen haasteel-
linen prosessi. Itse aikataulusuunnittelun sijaan infrahankkeissa tietomalleja tulisi ennem-
min hyödyntää hankkeen työvaihesuunnittelussa. Tämän avulla voitaisiin luoda selkeä 
kokonaisuus rakenteiden eri osista ja niiden toteuttamiseen vaadittavista työvaiheista. Li-
säksi tämän avulla voitaisiin arvioida ja varmistaa ennen toteutuksen aloittamista jokai-
selle työvaiheelle tarvittavat tilan- ja ajantarpeet sekä esimerkiksi ympäristövaikutukset. 
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6 Johtopäätökset ja yhteenveto 

6.1 Tutkimustulokset ja niiden arviointi 
Diplomityön kirjallisuustutkimuksessa analysoitiin diplomityön aiheita niin suomalai-
sessa kuin kansainvälisessä kirjallisuudessa. Diplomityön varsinainen tutkimus toteutet-
tiin testaamalla tietomallipohjaiseen aikataulusuunnitteluun liittyviä ohjelmistoja sekä 
niiden yhteensopivuuksia. Diplomityön lopuksi toteutettiin kyselytutkimus, jonka tarkoi-
tuksena oli selvittää, miten tietomallinnuksen parissa työskentelevät alan ammattilaiset 
suhtautuvat tulevaisuuden tutkimukseen ja kehitykseen. Lisäksi kyselyssä pyrittiin saa-
maan vastauksia henkilöiltä, joilla olisi kokemusta tietomallipohjaisesta aikataulusuun-
nittelusta.  
 
Työn tulosten perusteella voidaan sanoa tietomallien tuovan hyötyjä infrahankkeiden eri 
vaiheisiin ja vaiheiden eri osa-alueisiin. Tietomallipohjaisen suunnittelun nykytila on jo 
melko hyvässä vaiheessa. Suuria infrahankkeita suunnitellaan jo laajalta pelkästään tie-
tomallipohjaisesti. Suunnittelussa luotujen mallien hyötykäyttö tuotannossa on kuitenkin 
edelleen projektikohtaista ja riippuu hyvin pitkälti siitä, onko suunnitteluvaiheessa tie-
dostettu tietomallien käyttötarpeet itse toteutusvaiheessa. Suunnittelunohjaus nousee suu-
reen rooliin tietomallipohjaisten hankkeiden läpiviennissä, sillä suunnittelijoiden on 
suunnitteluvaiheessa mahdoton tietää esimerkiksi toteutusvaiheen työjärjestystä. Lisäksi 
käytettävien ohjelmistojen tulee olla keskenään sopivia, sillä avoimien tiedostomuotojen 
käyttö ei ole saavuttanut vielä riittävän korkeaa tasoa. Kehitystä vaaditaan erityisesti tie-
tomallipohjaisten suunnitelmien yhteensovittamisessa sekä yhdistelmämallien pohjalta 
tehtävässä määrä- ja massalaskennassa. Määrä- ja massalaskennan automatisointi lisää 
saatavan tiedon tarkkuutta sekä lyhentää prosessiin kuluvaa aikaa. Toimivaa mallipohjai-
sesti tehtyä määrä- ja massalaskentaa voitaisiin edelleen hyödyntää hankkeen aikataulu-
suunnittelussa. 
 
Tietomallipohjainen aikataulutus ja aikataulusuunnittelu infra-alalla ovat vielä hyvin vä-
hän tutkittuja ja käytettyjä sovelluksia. Tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu onnis-
tuu tällä hetkellä osittain diplomityössä käytettyjen ohjelmistojen avulla. Käytettävien 
mallien tulee olla kuitenkin suunniteltu ja ositeltu siten, että määrä- ja massalaskenta on-
nistuvat automaattisesti ohjelmistojen avulla. Lisäksi ohjelmistoilla ei pystytä toteutta-
maan määrä- ja massalaskentaa kokonaisille ja eri tekniikkalajeja sisältäville yhdistelmä-
malleille ja ohjelmistoalustojakin vaaditaan edelleen useampia.  
 
Tietomallien tarkasteluun ja mallipohjaiseen massalaskentaan käytetty Tekla Civil on 
alun perin tietomallien suunnitteluun tarkoitettu ohjelmisto ja tämän vuoksi sisältää pal-
jon turhia toimintoja tuotantovaiheen näkökulmasta. Ohjelmisto vaatii käyttäjältään pal-
jon osaamista ja ymmärrystä tietomallien käyttäytymisestä. Ohjelmiston mahdollistama 
massalaskenta on kuitenkin suunta kohti oikeanlaisia sovelluksia. Työssä käytetty aika-
taulusuunnitteluohjelmisto Tilos on potentiaalinen työkalu suurten infrahankkeiden pro-
jektienhallinnassa. Sen käyttö vaatii Tekla Civilin tapaan paljon osaamista ja kokemusta, 
jotta sen kaikkia eri sovelluksia päästään hyödyntämään. 4D- ja 5D-mallien tarkasteluun 
tarkoitettu ohjelmisto Viasys VDC Explorer toimii hyvin havainnollistavana työkaluna 
hankkeiden etenemisen simuloinnissa, mutta sen käyttö vaatii myös jo suunnitteluvai-
heessa oikein ositeltua mallia. 
 
Kirjallisuustutkimuksen tulosten voidaan sanoa olevan valideja ja luotettavia, sillä käy-
tössä oli kattavasti Suomalaisia sekä kansainvälisiä kirjallisuuslähteitä eri aikakausilta. 
Ohjelmistoja testaamalla toteutettu tutkimusmenetelmä oli validi, sillä tutkimus vastasi 
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esitettyyn tutkimuskysymykseen, eli minkälainen prosessi on infrahankkeen tietomalli-
pohjainen aikataulusuunnittelu. Lisäksi voidaan todeta tutkimustulosten olevan luotetta-
via, sillä tutkimuksen tekijällä oli riittävät taidot sekä tarvittava asiantuntijoiden tuki tut-
kimuksen toteuttamisen aikana.  
 
Kyselytutkimuksen luotettavuudesta ei voida olla täysin varmoja. Tämä johtuu siitä, että 
vastaajakunta jäi vähäiseksi. Lisäksi merkittävä seikka tärkeimmän eli neljännen kysy-
myksen kohdalla oli eri vastausvaihtoehtojen listaaminen kysymyksen yhteydessä. Tämä 
saattoi ohjata vastaajia vastaamaan kysymykseen vain esimerkkien joukossa olevista 
vaihtoehdoista, minkä vuoksi on mahdollista, että joitain vastaajien todellisia mielipiteitä 
jäi mainitsematta.  

6.2 Johtopäätökset  
Tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu infrarakentamisessa on edelleen vasta kehityk-
sen alkuvaiheessa. Ennen sen sujuvaa käyttöä suurissa ja moniulotteisissa hankkeissa, on 
tietomallinnuksen kehityttävä vielä yleisellä tasolla. Etenkin esimerkiksi buil-
dingSMART Finland-yhteisöfoorumin kehittämää avoimien tiedostomuotojen yleistä 
käyttöä tulee edelleen viedä eteenpäin, jotta kaikilla eri osapuolilla olisi yhtäläiset mah-
dollisuudet hyväksikäyttää samaa tietomallia ohjelmistoalustoistaan riippumatta.  
 
Ohjelmistojen tilanne tällä hetkellä on hyvin yhtäläinen koko tietomalli-ilmiön kanssa eli 
kovaa vauhtia kehittyvä. Edelleen tarvitaan kuitenkin useampia ohjelmistoja, mikäli 
hankkeiden tietomalleista halutaan monipuolista hyötyä koko hankkeiden raken-
nusajaksi. Vielä on pitkä matka tilanteeseen, jossa infra-alan rakennusurakoitsija pystyisi 
yhtä ohjelmistoa tai yhtä ohjelmistoperhettä käyttäen toteuttamaan puhtaasti tietomalli-
pohjaisen hankkeen aina tarjouslaskentavaiheesta luovutukseen saakka.  

6.3 Loppupohdinta 
Tietomallit tuovat oikein käytettyinä ja kohdistettuina todistetusti hyötyä infrahankkeiden 
eri vaiheisiin. Jonain päivänä ne todennäköisesti toimivat jo itsestään selvänä alustana 
lähes jokaisessa hankkeessa. Tällä hetkellä tietomallintaminen kuitenkin on vasta työ-
kalu, jota hyödynnetään projektikohtaisesti hankkeiden eri osa-alueilla. Joissain hank-
keissa tietomalleja käytetään lähes kaikkeen rakentamiseen aina koneautomaatiosta beto-
nirakenteiden toteuttamiseen ja liikennejärjestelyiden simuloimiseen. Rakennushank-
keissa jo melko yleisesti käytössä oleva tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu infra-
hankkeissa on Suomessa vielä hyvin vähäistä. 
 
Aikataulusuunnittelu itsessään on edelleen sama prosessi kuin aikaisemmin, mutta sitä 
edeltävä massa- ja määrälaskenta voidaan toteuttaa tietomallipohjaisesti tarkemmin, no-
peammin sekä tehokkaammin. Lisäksi suunniteltua aikataulua voidaan havainnollistaa 
yhdistämällä se luotuun tietomalliin. Nämä prosessit todennäköisesti kehittyvät vahvasti 
nykyisestään ja tulevaisuudessa tietomallipohjainen aikataulusuunnittelu on arkipäiväi-
nen prosessi niin rakennus- kuin infrahankkeissa. Prosessin tekeminen sujuvaksi vaatii 
kuitenkin vielä paljon kehitystä ohjelmistopuolella sekä käyttäjäkunnan toimintatavoissa 
ja lähestymistavoissa.  
 
Tietomallinnusohjelmistojen tilanne riippuu siitä, kenen näkökulmasta asiaa tarkastel-
laan. Suunnittelijoilla on luonnollisesti lukuisia työkaluja, sillä siitä koko ilmiön kehitys 
on aikoinaan alkanut. Urakoitsijaosapuolen kannalta ohjelmistovalinta riippuu edelleen 
suunnittelijan käyttämästä ohjelmistosta ja sen tuottamasta mallin tiedonsiirtoformaatista. 
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Avoimien tiedonsiirtoformaattien käytön yleistyttyä nämä riippuvuudet varmasti vähene-
vät ja toivon mukaan lopulta poistuvat, jotta päästään tilanteeseen, jossa itse tietomallin 
tarkastelu sekä hyödyntäminen rakentamisessa ovat täysin ohjelmistoalustasta riippumat-
tomia. Kehitys vaatii kuitenkin vielä standardointien eteenpäin viemistä sekä ohjelmisto-
alustojen kehittymistä.  
 
Ohjelmistojen kehitystyössä on äärimmäisen tärkeää, että kehittävässä organisaatiossa on 
varsinaisen ohjelmistokehittäjän lisäksi vahvasti mukana myös käyttäjäryhmän eri tahoja. 
Lisäksi eri käyttäjäryhmille, kuten urakoitsijalle ja suunnittelijalle, ohjelmistoja kehittä-
vien organisaatioiden välillä tulisi löytyä toimiva linkki koko kehitystyön ajan, jotta lop-
putuotteena saadut ohjelmistot toimivat tarvittaessa yhteen molempiin suuntiin. 
 
Tässä työssä nostettiin esille muutamia tällä hetkellä käynnissä olevia kehityskohteita ja 
-projekteja tietomallinnukseen ja automaatioon liittyen. Esimerkiksi sekä Saksassa että 
Etelä-Koreassa kehitteillä olevat IFC-tiedonsiirtoformaatin infra-alan versiot onnistues-
saan tulevat todennäköisesti helpottamaan inframalleissa vaadittavien eri tiedostomuoto-
jen yhteensovittamista. Savolainen toteaa haastattelussaan (2017), että myös Suomen on 
oltava vahvasti mukana tässä infra-alalle suunnatun IFC-standardin kehitystyössä, sillä 
Suomi on tähän asti ollut inframallintamisen eturivissä.  
 
Työssä todetaan myös tietomallinnuksen laajentuvan pelkkien rakennettavien kohteiden 
mallintamisesta aina kokonaisten yhdyskuntien mallintamiseen. Voidaanko kaupunki-
mallinnus, IFC:n infraversio sekä nykyisin käytössä jo oleva teknologia yhdistää siten, 
että tulevaisuudessa suurten kaupunkien niin rakennukset kuin infrastruktuurikin löytyi-
sivät kaikki yhdestä julkisesta mallista? Tätä mallia tai sen osia voisivat suunnittelijat 
käyttää automaattisesti lähtötietomalleina suunnitellessaan uusia hankkeita. 
 
Tietomallinnuksen mahdollistama työkoneautomaatio eli koneohjaus on yksi infraraken-
tamisen tärkeimmistä kehitysaskelista viime vuosien aikana. Koneautomaatio kehittyy 
varmasti vielä nykyisestään, mutta missä menee sen kehityksen raja? Tällä hetkellä esi-
merkiksi Espoon Otaniemessä ajaa yliopiston kampuksen sisäinen bussilinja ilman kul-
jettajaa eli täysin automatisoituna. Voidaanko samantapaista ilmiötä soveltaa infraraken-
tamiseen, onko tulevaisuudessa mahdollista saavuttaa täysin automatisoituja työkoneita? 
On hyvinkin mahdollista, että näin tapahtuu, mutta on mielenkiintoista nähdä, mitä uusia 
työtehtäviä ja -tapoja kyseisen prosessin aikaansaaminen vaatii.   
 
Koneohjaus on vielä tällä hetkellä painottunut lähes täysin massansiirtoon ja maaraken-
teiden toteuttamiseen, joten laitteistoa on tarjolla pääsääntöisesti kaivinkoneille. Koneau-
tomaatiota on sovellettu jossain määrin myös tunnelilouhinnassa, jolloin porajumbon po-
rausdataa on kerätty automaattisesti tietomalliin ja toteutuneesta louhinnasta on luotu re-
aaliaikainen toteumamalli. Kyseisen toimintatavan soveltaminen kaikkiin hankkeessa 
työkoneilla tehtäviin työvaiheisiin mahdollistaisi myös tietomallipohjaisesti suunnitellun 
aikataulun reaaliaikaisen seurannan. 
 
Tutkimuksen perusteella alan toimijoita voidaan suositella ja kannustaa jatkamaan ja li-
säämään tietomallien avoimien tiedostomuotojen kehitystyötä ja niiden vaatimusten pa-
rantamista. Avoimien tiedostomuotojen käytön yleistyminen on mahdollisesti tärkein yk-
sittäinen asia kaikkien tietomallinnuksen tuomien hyötyjen kannalta.  
 
Jatkotutkimusta tulisi tehdä ohjelmistojen kehitystyön edetessä samasta aiheesta, mutta 
kehittyneemmillä ja eri tekniikkalajeja sisältävillä yhdistelmämalliaineistoilla. Lisäksi 
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tutkimusta suositellaan tehtäväksi diplomityön kyselytutkimuksessa nousseen tietomalli-
pohjaisen työvaihesuunnittelun osalta. Tutkimuksessa voitaisiin hyödyntää niin tietomal-
lia kuin ilmakuvauksen avulla luotua pistepilveä. Tämän sovelluksen potentiaali on erit-
täin suuri monimutkaisissa ja kaupunkiympäristöön sijoittuvissa ahtaissa infrahank-
keissa.  
 
Tietomallinnuksen eri osa-alueet ovat kehittyneet viime vuosien aikana valtavasti. Kehi-
tyksen on kuitenkin jatkuttava myös tulevaisuudessa, jotta jo tähän asti saavutetuilla so-
velluksilla saataisiin entistä suuremmat hyödyt infrahankkeiden projektinhallinnan niin 
sanottuun rautaiseen kolmioon eli aikaan, rahaan ja laatuun. 
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Liite 1. Kyselytutkimuksen kysymysrunko 
 
 

1. Työskenteletkö tällä hetkellä urakoitsijalla / konsulttitoimistolla / ohjelmistotoi-

mittajalla? 

2. Työskenteletkö infra- vai rakennusalalla? 

3. Oletko tekemisissä tietomallinnuksen kanssa: 

a. päivittäin  

b. harvemmin, kuinka usein? 

c. en ollenkaan 

4. Tietomallinnusta on hyödynnetty monilla rakennustuotannon eri osa-alueilla 

(esim. määrä- ja massalaskenta, koneohjaus, aikataulusuunnittelu ja -seuranta, 

suunnitelmien yhteensovittaminen, suunnittelunohjaus, suunnitelmien törmäys-

tarkastelu, tiedonsiirto, havainnollistaminen, työturvallisuus, työmaan aluesuun-

nittelu, ym.). Listaa mielestäsi kaksi tärkeintä osa-aluetta, johon tietomallin-

nukseen liittyvä tutkimus ja kehitys tulisi Suomessa tulevaisuudessa suun-

nata?  

5. Mikäli sinulla on kokemusta tietomallipohjaisesta aikataulusuunnittelusta: Mitä 

mieltä olet tietomallipohjaisen aikataulusuunnittelun ja aikataulutuksen potenti-

aalista? Toisin sanoen, näetkö tietomallipohjaisen aikataulutuksen tuovan riittä-

västi hyötyjä sen käyttöönoton vaatimien toimenpiteiden määrään nähden? 
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Liite 2. Haastattelun kysymysrunko 
 
Diplomityön aihe:  Infrahankkeen tietomallipohjainen aikataulu-

suunnittelu 

Haastattelun päivämäärä:  12.05.2017 

 

Diplomityöntekijä / haastattelija:  Ville Oksala 

   SRV Infra Oy / Aalto-yliopisto  

 

Haastateltava:   Tarmo Savolainen 

Kehittämispäällikkö, Inframallintaminen 

Liikennevirasto 

 

Kysymykset: 

 

1. Millä tavoin Liikennevirasto pyrkii kehittämään ja lisäämään tietomal-

linnuksen käyttöä infrahankkeissaan? 

2. Onko Liikenneviraston hankkeita toteutettu vielä alusta loppuun puh-

taasti tietomallipohjaisesti? 

3. Uskotko, että julkisia infrahankkeita päästään toteuttamaan puhtaasti 

tietomallipohjaisesti lähitulevaisuudessa?  

4. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet tämän saavuttamiseksi? 
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