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VT4 KIRRI – TIKKAKOSKI
TILAAJA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Väylävirasto

-

HAASTATELTAVA
Väyläviraston
projektipäällikkö Jarmo
Niskanen

-

URAKOITSIJA
Destia

-

OHJELMISTOT
Trimble Connect
Buildie
Infrakit

AVAINASIAT
STk -urakkamuoto
Täysin
tietomallipohjainen
työskentely

-

-

Siltojen IFC-mallit
tuotantoon
Tietomallipohjaisen
prosessin edelläkävijä
Alustava
rakennussuunnitelma

STk -urakkamallin pilotointi
o Sitouduttiin tiiviissä yhteistyössä tehtyihin suunnitelmiin ja
kustannusarvioon
o Suunnitteluratkaisuiden säästöt ohjattiin takaisin hankkeeseen ja niiden
avulla parannettiin muita ratkaisuja
Tiedonhallintasuunnitelman teko yhdessä ja päivittäminen hankkeen aikana
o Tärkeää toimivan tiedonhallinnan kannalta
Osapuolien sitouttaminen tietomallipohjaiseen työskentelyyn
o Tietomallipohjainen työskentely tuo säästöjä
o Suunnitelmien mallipohjaisesta tarkastuksesta ja mittausprosesseista
noin 20 % säästö
o Koneohjauksessa työkoneiden toiminta tehokkaampaa
o Säästöjä siltojen raudoitusmateriaalikustannuksissa, kun yksi välivaihe
jäi pois
Mallipohjainen laadunvarmistus ja poikkeamamalli
o Kaksisuuntainen datavirta, eli suunnittelija tuottaa mallipalveluun
toteutusmallin ja työkone tuottaa toteumatietoa mallipalveluun
o Poikkeamamallin avulla poikkeamat erottuvat selkeästi
Toteumamallin tuottaminen reaaliaikaisesti
o Maksuerien sitominen toteumamallin reaaliaikaiseen tuottamiseen
o Vältytään puutteellisesta toteuma-aineistosta ja viimeisen illan
ihmeeltä

HAASTEET
-

Poikkeamamalli
-

Projektipankit ja -portaalit ovat jäljessä muista käytetyistä ohjelmistoista
o Aineiston linkitys – klikkaamalla mallissa objekti avautuu siihen liittyvä
dokumentaatio
Osamalleja yli 1000 kpl ja tietomalliloki revisioitu yli 1200 kertaa
o Kaikki ohjelmistot eivät pysty käsittelemään tietomäärää
Nykyisten tiedonsiirtoformaattien ja ohjeistusten rajat on tässä hankkeessa
jo saavutettu
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Vt 4 Kirri – Tikkakoski
Yleistä
Tämän Väyläviraston hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen
moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski. Hanke toteutetaan STk -urakkana,
jossa suunnittele-toteuta -malliin on lisätty 3-6 kuukautta kestävä
kehitysvaihe. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Destia.

Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskasen mukaan, kun tieurakkaa
alettiin valmistelemaan kilpailutukseen, päätettiin kaikki tehdä
tietomallipohjaisesti. Tiesuunnitelmavaiheen aineistoa oli tehty jonkin
verran tietomallipohjaisesti, mutta ei lähellekään kaikkea.
Hankintavaihe
Kilpailutukseen sisällytettiin kaikki aineisto, mitä tiesuunnitelmavaiheesta
saatiin mallipohjaisesti ja sitouduttiin niihin. Mallipohjainen aineisto oli
kilpailutuksessa määräävä ei esim. pituusleikkaus tai muu 2d aineisto.
Tämä pakotti tarjoajat käyttämään mallia.
Kehitysvaihe
Vt 4 Kirri – Tikkakosken kehitysvaihe kesti viisi kuukautta, jonka aikana
hankkeen aiemmat suunnitelmat käytiin läpi ja niitä kehitettiin tiiviisti
tilaajan, pääurakoitsijan ja suunnittelijan yhteistyössä. Kehitysvaiheen
lopputuloksena oli alustava rakennussuunnitelma-aineisto sekä
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kustannusarvio, johon pääurakoitsija sitoutui. Kehitysvaiheen päätteeksi
tilaajalla oli optio olla lunastamatta ST -osuutta kustannusarvion
poiketessa aiemmasta.
Kehitysvaiheen yhtenä tavoitteena on saavuttaa kustannussäästöjä, koska
lisä- ja muutostöiden määrä vähenee. Kyseisessä hankkeessa
kustannussäästöt eivät olleet itse tavoite. Mahdolliset ratkaisuista
saatavat kustannussäästöt ohjattiin takaisin hankkeelle ja kehitettiin toisia
ratkaisuja.
Tietomalli
Suunnitelmien tarkastaminen mallipohjaisesti
Tilaaja ja pääurakoitsija sitoutuivat tietomallipohjaiseen työskentelyyn.
Poiketen aiemmista hankkeista, niin tietomalli oli määräävin aineisto.
Suunnitelmat ovat valtaosin tietomallipohjaisia, lukuun ottamatta joitakin
detaljikuvia, sekä sidosryhmiä varten tuotettuja karttakuvia. Hankkeessa
on 29 siltaa, jotka kaikki tarkastettiin ja kommentoitiin, tilaajan ja ulkoisen
tarkastajan toimesta, täysin tietomallipohjaisesti Trimble Connectiin
luotujen näkymien avulla. Ainoastaan lopullinen hyväksyntäkuittaus
toimitettiin sähköpostitse. Kaikkien mallien viimeisimmät versiot tulee
löytyä Trimble Connectista eikä esim. sähköpostilla lähetettyjä versioita
katsota virallisiksi.
Rakentaminen koneohjauksella
Rakentaminen on ollut tietomallipohjaista eikä aiemmin käytettyjä
mittatikkuja ole työmaalla ollut. Työkoneiden toiminta ollut tehokkaampaa,
kun pienet esteet eivät ole keskeyttäneet töitä. Työkone on voinut siirtyä
seuraavaan kohteeseen ja aloittaa työskentelyn siellä, koska toteutusmallit
ovat olleet jo käytössä ja rakentamien on toteutettu koneohjauksella, jolloin
ei ole tarvinnut odottaa mittamiestä paikalle.
Rakentamisessa hyödynnettiin myös jo luotuja maalajipintoja. Tilaaja
sitoutui näiden käyttämiseen siten, että jos esimerkiksi kalliopinta oli,
pystysuunnassa +/- 1 m ja sivusuunnassa +/- 5 m, toleranssissa niin
kustannukset olivat urakoitsijalle. Mikäli toleranssi ylitettiin, niin nämä
kustannukset siirtyivät tilaajalle.
Materiaalitoimitukset IFC mallien avulla
Siltojen raudoitukset tilattiin ja tuotettiin IFC-mallien avulla.
Raudoitustoimittaja tuotti raudoitukset omaan tuotantojärjestelmäänsä
taitteineen ja pituuksineen suoraan IFC-malleista. Vanhana tapana on ollut
tuottaa raudoituspiirustukset, joista toimittaja mallintaa raudoitukset ja
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toimittaa
työmaalle.
Tässä
säästettiin
kustannuksista, kun yksi työvaihe jäi pois.

raudoitusmateriaalien

Mallipohjainen laadunvarmistus ja poikkeamamalli
Myös rakentamisen laadunosoitus toteutettiin mallipohjaisesti.
Toteumamallin osalta on pilotoitu YIV-ohjeistuksesta poikkeavaa
toimintatapaa, eli on tuotettu poikkeamamallia, joka on isoin ajatusmallin
muutos. Tähän malliin tuodaan ainoastaan toteutusmallista poikkeavat
pisteet ja näistä luodaan malli. Toisin sanoen aina kun urakoitsija poikkeaa
totetusmallista InfraRYLin toleranssien ulkopuolelle, kyseisestä
mittauskohdasta
syntyy
poikkeamapiste,
joka
koostetaan
poikkeamamalliin. Toteumamalli luodaan sitten lopuksi yhdistämällä
poikkeamamalli ja rakennussuunnitelmamalli. Hankkeessa on pyritty
kaksisuuntaiseen datavirtaan, eli Trimble Connectiin tuodaan aineistoa niin
suunnittelijalta, kuin myös urakoitsijalta. Urakoitsija siis tuo Trimble
Connectiin toteumamittauksia ja tuottaa poikkeamamallia.
Toteumamalli reaaliaikaisesti
Hankkeessa tuotetaan toteumamallia reaaliaikaisesti. Urakoitsija
hyödyntää
toteumamallin
laadunvarmistuksessa
kolmiportaista
tarkastusta. Kun työkone on tehnyt mittaukset, niin ensimmäisellä
portaalla mittamies käy läpi mittausaineiston ja karsii sieltä selkeät virheet.
Toisella portaalla urakoitsijan tietomallikoordinaattori käy tuotetun
aineiston läpi ja toimittaa sen viimeiselle portaalle työnjohtoon
hyväksyttäväksi. Aikaa tähän vaiheeseen kuluu noin kahdesta päivästä
kahteen viikkoon riippuen työmäärästä ja muusta työkuormasta.
Luovutusaineistoa kasataan koko hankkeen ajan ja kohteiden valmistuttua,
niihin ei tarvitse palata enää myöhemmin. Perinteisesti luovutusaineistoa
on alettu kasaamaan vasta sitten kun koko rakennusurakka on toteutettu.
Oli tutkittu, että yli 30 % siltojen toteuma-aineistosta oli puutteellista tai sitä
ei ollut ollenkaan, ja siksi tässä hankkeessa haluttiin ohjata siihen, että
luovutusaineisto valmistellaan heti, kun tietty osa valmistuu.
Urakoitsijaa on sitoutettu tuottamaan toteumamallia mahdollisimman
reaaliaikaisesti maksuerien avulla. Tilaaja on yksinkertaisesti määrittänyt
maksueriksi
toteumamallin
etenemää.
Hankkeessa
kehitettiin
reaaliaikaista tilannekuvaa, jotta etenemää voidaan seurata niin työmaalla
kuin toimistolla.
Tahtotilana on jatkaa tietomallien käyttöä läpi hankkeen elinkaaren, muun
muassa takuuajan seurantaan ja kunnossapitoon.
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Tiedonhallinta
Isossa hankkeessa kaiken keskiössä on toimiva tiedonhallinta, jota
hankkeessa ohjaa tiedonhallintasuunnitelma. Tilaaja ei halunnut määrittää
tai lukkiutua tarkkoihin ehtoihin tiedonhallintasuunnitelmassa, vaan se
luotiin hankkeen alussa tietomallioperaattorien kanssa tiiviissä
yhteistyössä. On tärkeää, että kaikki osapuolet oikeasti osallistuvat
tiedonhallintasuunnitelman tekoon. Tässä hankkeessa osallistettu myös
aliurakoitsija tiedonhallintasuunnitelman luontiin. Toimintaesityksistä 90%
tulivatkin työryhmältä eikä tilaajalta. Tiedonhallintasuunnitelmaa voi ja
tulee päivittää hankkeen edetessä, kun löydetään hyviä ja parempia
käytäntöjä tekemiseen.
Hankkeessa on tällä hetkellä hieman yli 1000 osamallia, jota kaikki
järjestelmät
eivät
pysty
käsittelemään.
Lisäksi
laadunja
tiedonhallinnantaulukkoa (tai toisin sanoen lokia), on päivitetty yli 1200
kertaa, jolloin taulukon revisiointi ei ole kaikissa järjestelmissä mahdollista.
Tilaajan intressi oli lopputuote, jonka tulee vastata heidän
tuotevaatimuksiaan, se miten lopputulokseen päästää on pääurakoitsijan
vastuulla.
Havainnot
Toimijat tulee sitouttaa tietomallipohjaiseen työskentelyyn ja tämä tulee
olla hankkeen lähtökohta. Mallipohjainen rakentaminen on jo nykypäivää,
mutta kaikki sitä kehittävät toiminnot ja innovaatiot ovat tervetulleita ja
niihin on sidottu bonuksia.
Avoimia tiedostoformaatteja ja ohjelmistoja tulisi kehittää siten, että niihin
olisi myös mahdollista kestävästi linkittää erilaista aineistoa ja
dokumentaatiota.
Destia on tutkinut ja laskenut koko hankkeen ajan mitä prosessin muutos
(tietomallipohjaisuus) on heille tuonut. Heidän arvionsa mukaan
pelkästään
suunnitelmien
mallipohjaisesta
tarkastuksesta
ja
mittausprosesseista on saatu noin 20 % säästöt perinteiseen prosessiin
verrattaessa. Tähän ei vielä ole laskettu tuotannon tehostumista, joten
kokonaisuutena saatavat säästöt voit olla huomattavasti suuremmat.
Kaikissa ohjelmistoissa ei ole mahdollista sitoa aineistoa, esimerkiksi
valokuvia, paikkatietoon ja malleihin. Olisi äärimmäisen tärkeää, että tämä
olisi mahdollista tehdä yhdessä järjestelmässä, jolloin pystyttäisiin
hyödyntämään tietoa paremmin.
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Haasteet
Hankkeessa on koettu, että projektipankit/-portaalit eivät vielä ole samalla
tasolla, kuin muut hankkeessa käytetyt tiedonhallinta- ja tietomallityökalut.
Haasteeksi on koettu se, että joudutaan käyttämään muutamia eri
järjestelmiä, eli tässä tapauksessa BEMiä, Infrakittiä ja Trimble Connectia.
Tähän toivottiin ratkaisuksi sitä, että yksi ohjelmisto pystyisi palvelemaan
kaikkea.
Haasteena tuotiin esille nykyisten tiedonsiirtoformaattien ja ohjeistusten
rajat. Tässä hankkeessa on otettu irti kaikki tietomalleista, mikä vain
mahdollista. Avoimien formaattien ja järjestelmäriippumattomuuden
puolesta liputettiin.
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E18 TURUN KEHÄTIEN PARANTAMINEN
RAISION KESKUSTASSA
TILAAJA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Varsinais-Suomen ELYkeskus

-

HAASTATELTAVA
ELY-keskuksen
projektipäällikkö Vesa
Virtanen

SUUNNITTELIJA

-

Sitowise

OHJELMISTOT

-

Novapoint
AutoCad Civil 3D
Autodesk infraworks
Novapoint Easy Access
(alussa)

-

Trimble Connect
(lopussa)

-

Kaiku-projektiportaali

-

HAASTEET

AVAINASIAT
Tiesuunnitelma
Esittelymalli
asukastilaisuuksissa

-

Yhdistelmämalli
kokouksissa
450 m pituinen
maantietunneli

Vuorovaikutus tietomallipohjaisten suunnitelmien avulla
o Esittelymalli asiakastilaisuudessa, erinomainen kehitysaskel. Pitää
huomioida, että vaatii esittelijältä taitoa
o Kohteiden/ratkaisuiden läpikäynti yhdistelmämallin avulla eri
kokouksissa lisäsi vuorovaikutusta
Korkeuserojen esittäminen ja sisäistäminen huomattavasti helpompaa
tietomallin avulla
Törmäystarkastelut tärkeitä
o Voidaan saavuttaa säästöjä, kun ratkaisuihin voidaan puuttua
ajoissa
Tietomallit ja tiedonhallinta oma tekniikka-alansa
o Vaatii omat asiantuntijansa
o Ulkopuolinen tietomallitarkastaja avainasemassa
Isoissa hankkeissa oma tietomallitarkastaja, mutta pienet Väyläviraston
hankkeet voi hyödyntää TiMaHa-palvelua

-

Tietomallipohjaisen suunnittelun mahdollisuudet ja lisäarvo
o Kaikkia mahdollisuuksia ei vielä ymmärretä tai osata hyödyntää
Edeltävän vaiheen; aluevaraussuunnitelman, aineisto ei ollut
tietomallipohjaista eikä YIV:n nykyrakenteen mukaista
o Murrosvaihe, lähtötietoaineisto ei aina ole mallipohjaista
o Aineiston hakeminen muistitikun syövereistä voi viedä aikaa
o Haaste tunnistettu  YIV:n ja Velhon peruskansiorakenne
Tilaajapuolen koneiden tehottomuus
o Yhdistelmämallit eivät pyörineet, joten niihin ei voinut tutustua ennen
kokouksia
o Kevyiden katseluohjelmistojen käyttäminen
Suunnittelijan itselle luovutus
o Ulkopuolisen tietomallitarkastajan rooli tärkeä

Tiivis kaupunkikeskusta
Haastavat
pohjaolosuhteet
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E18 Turun kehätien parantaminen
Yleistä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilaaman hankkeen tavoitteena on E18
Turun kehätien parantaminen Raision keskustan kohdalla. ELY-keskus on
kilpailuttanut
tiesuunnitelman
laatimisen,
suunnittelu
käynnistyi
alkuvuodesta 2018. Kilpailutuksen jälkeen suunnittelijaksi valikoitui
Sitowise. Tiesuunnitelma on valmistunut lokakuussa 2020 ja on ollut
nähtävillä vuoden 2020 loppuun asti. Tällä hetkellä on käynnissä
tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely, joka kestää noin vuoden verran.

Hankintavaihe
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Vesa Virtasen mukaan,
tiesuunnitelmaa edeltänyt yleissuunnitelmavaihe ei ollut täysin
tavanomainen. Tiesuunnitelman pohjana oli kaavoituksen yhteydessä tehty
aluevaraussuunnitelma, jota ei ollut tuotettu tietomallipohjaisesti. Lisäksi
aluevaraussuunnitelmaa laadittaessa YIV:n säännöksiä ei vielä ollut
laajasti alalla käytössä.
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Tausta, että Väylävirasto myöntää ELY-keskuksille määrärahat
suunnittelutoimeksiantoihin. Käytännössä, kun määrärahat myönnetään,
niin aiempi aineisto ja tarjouspyyntö kasataan, jonka jälkeen kilpailutus
käynnistetään.
Tämän
tiesuunnitteluhankkeen
kilpailutusta
käynnistettäessä ei ollut lähtötietomallia, vaan aineisto oli perinteiseen
tapaan PDF -tulosteina ja muina dokumentteina.
Virtasen mukaan Liikennevirastolla (nyk. Väylävirasto) ja ELY-keskuksilla ei
ollut yksiselitteistä ja kattavaa dokumentaatio tiedonhallinnasta tai
tietomallinnuksesta suunnittelun hankintaa käynnistettäessä alkuvuodesta
2017. Molemmilla tilaajaorganisaatioilla oli olemassa erilaisia
dokumentteja, joissa edellä mainittuja asioita sivuttiin. Tämä johti siihen,
että tarjouspyyntöjä valmisteltaessa projektipäälliköt poimivat näistä
dokumenteista, ja muista tarjouspyynnöistä, sisältöä tiedonhallinnan ja
tietomallinnuksen vaatimuksiin. Tämä on organisaatioissa tunnistettu
haaste ja siihen on pyritty vastaamaan luomalla muun muassa alustava
tiedonhallintasuunnitelma-malliasiakirja.
Suunnitteluvaihe
Tiesuunnitelma on juridinen suunnitelma, ja sen hyväksyntää ei ole,
ainakaan
toistaiseksi,
mahdollista
tehdä
tietomallipohjaisesti.
Tiesuunnitelmavaiheeseen kuuluu oleellisesti sidosryhmien ja alueen
asukkaiden kuuleminen. Hankkeen asukastilaisuuksissa esiteltiin
esittelymallia.
Suunnitteluvaiheen
eri
kokouksissa
tietomallia
esiteltiin
yhdistelmämallista. Suunnittelutoimeksiannon aikana Virtanen teetätti
suunnittelijan tietomallikoordinaattorilla markkinakatsauksen, jonka
tarkoituksena oli löytää lisenssivapaa ja ohjelmistoriippumaton
yhdistelmämallin katselu-/tarkastelualusta. Markkinakatsauksen jälkeen
katseluohjelmistoksi valikoitui Novapoint Easy Access.
Tavoitetilana oli, että kokoukseen osallistuvat voisivat tutustua
yhdistelmämalliin etukäteen ja tarvittaessa konsultoida oman
organisaation asiantuntijoita. Tavoitteeseen ei päästy, projektipäällikön
mukaan käytettävän katseluohjelmiston toiminta ei ollut luotettavaa eikä
sulavaa. Vaikka tavoite jäi saavuttamatta, niin kokouksissa silti esiteltiin
yhdistelmämallia suunnittelijan toimesta ja se tuotti vuorovaikutusta eri
toimijoiden kesken.
Tutkimuskokonaisuus
Prodigialin tutkimuskokonaisuuksista, tiesuunnitteluhanke E18 Turun
kehätien parantamien Raision keskustan kohdalla, sijoittuu ainakin
toimintakulttuurin muutokseen. Tiesuunnitelma on valmis ja se on
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tarkoitus
viedä
Väyläviraston
Velho
-järjestelmään.
Tämä
suunnitteluaineisto toimii eräänlaisen pilottina, jotta voidaan selvittää
kauanko tämä aineiston vienti Velhoon vie. Tavoitteena on, että
tiesuunnitelman aikana tuotettu aineisto siirtyisi myös elinkaaren
seuraavaan vaiheeseen. Seuraava vaihe on vielä avoinna, koska
etenemismuotoa ei ole vielä päätetty. Ohjeistukset Velhoon viennin
suhteen eivät ole täysin yksiselitteiset, joten ei tiedetä millaisina
kokonaisuuksina aineisto tulisi viedä kyseiseen järjestelmään.
Havainnot
Tietomallipohjaisten suunnitelmien esittäminen asukkaille ja muille
sidosryhmille koettiin erinomaiseksi kehitysaskeleeksi. Sen toteutus
kuitenkin vaatii niin resursseja, kuin osaamista suunnittelijalta. Mallien
esittely tulee olla sulavaa ja se vaatii suunnittelijalta kykyä liikkua
tietomallissa sujuvasti.
Tietomallipohjaisen suunnittelun tuottama lisäarvo ja sen kaikki
mahdollisuudet eivät vielä ole edes kaikkien tahojen tiedossa.
Projektipäällikkö kuvasi suunnitelmien yhteensovituksessa tapahtuneen
tilanteen, jossa tilaaja joutui pyytämään suunnittelijoita yhteensovittamaan
opasteita ja liikenteenhallinnan laitteita tunneliolosuhteissa tietomallin
avulla.
Tietomallit tuottavat lisäarvoa, tähän suunnittelutoimeksiantoon
olennaisesti kuulunut tunneli ja sen aiheuttamat korkeuserot, ovat
huomattavasti helpompia käsittää ja hahmottaa tietomallien avulla. Lisäksi
suunnittelualue sijaitsi osittain ahtaassa kaupunkiympäristössä, joten
törmäystarkasteluiden tekeminen korostuu. Törmäystarkastelut on helppo
toteuttaa tietomallipohjaisesti.
Tietomallit ja tiedonhallinta tulee mieltää, ainakin vielä tässä vaiheessa,
omaksi tekniikka-alakseen ja ymmärtää että, se vaatii omat
asiantuntijansa. Ulkopuolinen tietomallitarkastaja on tällä hetkellä
oleellinen osa suunnitteluhankkeita, koska tietomallien tarkastus ei ole
yksinkertaista, vaan vaatii laajaa asiantuntemusta. Erityisesti isoissa
hankkeissa tulee olla nimetty ulkopuolinen konsultti tarkastusta ja
laadunvalvontaa varten. Pienemissä hankkeissa voidaan hyödyntää
Väyläviraston TiMaHa (Tiedon- ja mallihallinnan tuki) -palvelua, jossa
kustannukset eivät kohdistu pieneen hankkeeseen vaan kyseiseen
palveluun.
Haasteet
Aiemman suunnitteluvaiheen, eli aluevaraussuunnitelman aineisto, ei ollut
nykyisen YIV-ohjeistuksen mukaisessa järkevässä kansiorakenteessa.
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Aineistoa tuli käydä läpi tarkkaan, jotta löytää kaikki olennaiset osat
aiemmista suunnitelmista. Tämä haaste on tunnistettu ja nykyinen
ohjeistus pyrkii vastaamaan tähän luodulla peruskansiorakenteella.
Yhdistelmämallien katselu-/tarkastelualustat eivät ole tarpeeksi kevyitä
pyöritettäväksi normaaleilla kannettavilla tietokoneilla. Suunnittelijoiden
käyttämät tehokannettavat pyörittävät suunnittelun tietomalliaineistoa,
mutta tilaajaorganisaatioissa vastaaville koneille ei ole perusteltua käyttöä.
Käytetyt yhdistelmämallin katseluohjelmistot eivät toimineet riittävän
sujuvasti. Tämä johti siihen, että kun suunnittelukokouksessa käytiin läpi
jokin esitetty suunnitelmaratkaisu, niin hyväksyntää ei aina voitu antaa
kokouksessa. Usein nämä olivat ratkaisuja, joihin tarvittiin toisen
asiantuntijan näkemystä tai hyväksyntää. Jos yhdistelmämallia olisi voinut
käydä läpi etukäteen, niin tämä olisi voitu hyväksyttää jo kyseisellä
asiantuntijalla.
Luovutusaineiston tarkastus on iso osa prosessia ja työllistää tietomallien
ja tiedonhallinnan asiantuntijoita. Toistaiseksi ELY-keskuksella ei ole
resursseja tarkastaa itse tietomallipohjaisen aineiston oikeellisuutta.
Ulkopuoliseen tarkastukseen tulee varata resursseja.
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KEHÄ I - KEILANIEMI
TILAAJA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Espoon kaupunki

-

HAASTATELTAVA
Swecon, eli suunnittelijan,
projektipäällikkö Juho
Siipo

OSAPUOLET
SRV Infra (urakoitsija)
Sweco (suunnittelija)
Väylävirasto (ohjaus)

-

OHJELMISTOT
Novapoint -ohjelmistot
Quadri -tietomallipalvein
Infrakit
Tekla Structures
Sokopro-projektipankki

-

AVAINASIAT

-

ST -hanke
Yhdistelmämalli
kokouksissa
Tiesuunnitelma ei ollut
tietomallipohjainen
Toteumamalli
Täydentyvät lähtötiedot
Työn toteutuksen
suunnittelua
tietomallipohjaisesti
Suunnitelmien
tarkastus/hyväksyntä
paperikuvin
Lähes reaaliaikainen
suunnitelmamalli

-

Tietomallipohjainen työskentely
o Useat suunnittelijat pystyivät työskentelemään samanaikaisesti
o Kaikilla hankkeen osapuolilla pääsy suunnitelmamalliin  Lähes
reaaliaikainen tieto suunnitelmien etenemisestä
o Törmäystarkastelut voidaan tehdä mallipohjaisesti ja saada säästöjä
o Yhteensovitus eri tekniikka-alojen ja olemassa olevien rakenteiden
välillä. Paperikuvin tämä olisi lähes mahdotonta
Vuorovaikutus tietomallipohjaisten suunnitelmien avulla
o Kohteiden/ratkaisuiden läpikäynti yhdistelmämallin avulla eri
kokouksissa lisäsi vuorovaikutusta
o Korkeuserojen, laajojen verkostojen ja linjojen esittäminen sekä
sisäistäminen huomattavasti helpompaa tietomallin avulla
ST -hanke mahdollisti monia asioita
o Jatkuvasti täydentyvät lähtötiedot, suunnittelija pystyi tekemään
niiden perusteella suunnitelmamuutoksia /-päivityksiä nopeastikin
o Suunnitelmien toimivuudesta / toteutuskelpoisuudesta palautetta
urakoitsijalta
o Tasaisin väliajoin dronella kuvatut fotogrammetriset pistepilvet
Iteroituvat tilavaraukset suunnitelmamallissa
o Aluksi tehtiin vain laatikkomaisia tilavarauksia rakenteille, joita
tarkennettiin suunnittelun edetessä
Luovutettua toteumamallia hyödynnetään jo nyt lähtötietona muissa
hankkeissa.

HAASTEET
-

-

-

Suunnitelmat hyväksyttiin perinteisesti paperikuvin
o Kaikki tehtiin mallipohjaisesti, joten paperikuvien tuottaminen lisäsi
työtä
Quadri -tietomallipalvelimen kapasiteetti oli äärirajoilla
o Iso hankekoko ja objektien korkea määrä veivät palvelimen
äärirajoille
o Tähän on reagoitu jakamalla isoja hankkeita pienempiin osiin
palvelimella
Luovutusaineiston muuntaminen tiedonsiirtoformaattiin köyhdyttää dataa
o Tässä tulee hukkaa, koska objektien sisälle määritettyä tietoa ei
siirry aineiston mukana
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Kehä I Keilaniemi
Yleistä
Espoon kaupungin tilaaman hankkeen taustalla oli Keilaniemen
maankäytön tiivistäminen. Keilaniemen alueelle on kaavoitettu tornitaloja
ja paljon muuta rakentamista. Tiivistämisen mahdollistamiseksi Kehä I piti
kattaa Keilaniemen kohdalta. Hanke toteutettiin ST-urakkana, rakentajana
toimi SRV Infra ja suunnittelijana Sweco. Urakka aloitettiin vuonna 2016 ja
se valmistui joulukuussa 2019. Kehä I on Väyläviraston hallinnoima tie,
joten Espoon kaupunki teetti hankkeen omalla kustannuksellaan
suunnittelu-/rakentamisluvalla.
Väylävirasto
osallistui
hankkeen
ohjaukseen ja heidän ohjeensa pätivät sekä suunnitteluun että
toteutukseen.
Hankintavaihe
Swecon, eli suunnittelijan, projektipäällikkönä toimi Juho Siipo, jonka
mukaan tiesuunnitelma-aineisto oli helposti löydettävissä ja sen sisältö oli
hyvin jäsennelty. Kilpailutuksen aikana vaatimuksena oli, että ainoastaan
sillat tulisi mallintaa. SRV ja Swecon tarjosivat tietomallipohjaista
suunnittelu- ja rakentamisratkaisua tilaajalle. Tarkoituksena oli käyttää
tietomallipalvelinta, jotta useat suunnittelijat pystyisivät työstämään
suunnitelmia samanaikaisesti. Mallipohjaisen työskentelyn haluttiin olevan
mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Käytännössä tämä tarkoitti sitä,
että kun suunnitelmaratkaisuja tehtiin, niin nämä tiedot jaettiin heti muille
suunnittelijoilla, urakoitsijalle ja tilaajalle.
Hankkeen alussa luotiin tiedonhallinta-/mallinnussuunnitelma, mutta
kyseinen dokumentaatio ei olisi täyttänyt nykyohjeistusta. Alla oleva
kaaviokuva on kyseisen dokumentaation ydin, jossa avataan työskentelyn
eri prosessit.
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Suunnittelu- ja toteutusvaihe
Siipon mukaan hankkeen tietomallipohjainen suunnittelu ja STurakkamuoto mahdollistivat erinomaisen ja kattavasti yhteensovitetun
suunnitelma-aineiston. Keilaniemi oli jo hankkeen alkaessa tiiviisti
rakennettua ja maanpinnan alapuolella kulki paljon olemassa olevaa
yhteiskunnallisesti kriittistä linjaa sekä verkostoa. Suunnitelmien
yhteensovittaminen näiden linjojen ja verkostoiden kanssa olisi ollut
äärimmäisen haastavaa perinteisillä paperisuunnitelmilla. Hankkeessa oli
tullut vain muutamia (2–3 kpl) yhteensovitusvirheitä, jotka huomattiin
maastossa.
Lisäksi
tietomallipohjainen
suunnittelu
mahdollistaa
useiden
suunnittelijoiden
samanaikaisen
työskentelyn.
Suunnittelussa
hyödynnettiin Quadri -palvelinta, Novapointia sekä Tekla Structuresia,
työmaa hyödynsi koneohjauksessa Infrakittiä ja projektipankkina toimi
Sokopro.
Siipo kehui urakkamuotoa, joka mahdollisti suunnittelijoille ratkaisuiden
päivittämisen työmaalta saatujen tarkempien tietojen perusteella. Mikäli
kohde olisi toteutettu perinteisemmin, esimerkiksi tilaajan suunnitelmien
perusteella, niin olemassa olevien verkostojen sijaintien epätarkkuudet
olisivat aiheuttaneet reilusti lisä- ja muutostöitä.
Hankkeessa hyödynnettiin lähtötietona ollutta tiesuunnitelma-aineistoa
siten, että suunnitelmamalliin tehtiin erilaisia tilavarauksia tekniikkalajeille.
Suunnitelmamallia käytettiin iteroituvasti, eli sen tietosisältö täydentyi
jatkuvasti. Tilavaraukset olivat aluksi ainoastaan laatikkomaisia, eli niin
sanottuja pyyhkäisy -objekteja. Suunnitelmien tarkentuessa ja
rakentamisen edetessä tilavarauksia alettiin korvaamaan pysyvillä
ratkaisuilla. Tilavaraukset mahdollistivat sen, että vaikka kaikkea ei pystytty
heti ratkaisemaan, niin suunnittelua kyettiin edistämään.
Kuten aiemmin esitetyssä kaaviosta ilmeni, niin urakoitsijalla ja tilaajalla oli
yhtä lailla pääsy suunnittelun tietomalliin. Urakoitsija käytti
suunnitelmamallia hyödykseen muun muassa työnsuunnittelussa,
työvaihesuunnittelussa
ja
liikennejärjestelyiden
suunnittelussa.
Sopimussyistä tehtiin päätös, että suunnittelija toimittaa urakoitsijalle
mittaus-/toteutusaineiston. Päätöksen taustalla oli suunnittelijan vastuu;
kuvatun kaltaisessa tilanteessa suunnittelija olisi itse vastuussa siitä, että
toimitettu aineisto on oikea. Mikäli urakoitsija olisi poiminut tietoa itse
suoraan mallista, niin suunnittelija ei olisi voinut varmistua siitä, että
työmaalla on oikea tieto.
Vaikka suunnittelu tehtiin tietomallipohjaisesti, niin hyväksymisaineisto tuli
tuottaa perinteisesti paperikuvin. Paperiaineisto siirrettiin hyväksyttäväksi
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Sokopro -projektipankkiin. Kokouksissa vuorovaikutuksen edistämiseksi
hyödynnettiin
yhdistelmämallia,
jonka
avulla
esiteltiin
suunnitelmaratkaisuja ja haastavia kohtia. Kehä I vietiin tässä tapauksessa
tunneliin, joten korkeuserojen ymmärtäminen 2D-kuvista on äärimäisen
hankalaa.
Aineistoa kulki myös toiseen suuntaan, eli työmaalta takaisin Quadri palvelimelle toteumatietojen muodossa. Toteutunutta mittausaineistoa
verrattiin suunnitelmamalliin, mikäli rakenne oli toleranssissa, niin
suunnitelma-aineiston merkintä päivitettiin vain toteuma-aineistoksi. Mikäli
rakenne ei kuitenkaan ollut toleranssissa, niin suunnitelmamalli päivitettiin
vastaamaan toteutunutta rakennetta, jolloin siitä tuli toteumamalli.
Rakenteista noin 90–95 % oli toleranssissa ja 5-10 % oli toleranssin
ulkopuolella. Hankkeen päätyttyä toteumamalli luovutettiin Espoon
kaupungille ja Väylävirastolle mahdollista jatkokäyttöä varten.
Tutkimuskokonaisuus
Prodigialin tutkimuskokonaisuuksista, Kehä I Keilaniemi, sijoittuu ainakin
elinkaaren läpäisevään tietoon ja toimintakulttuurin muutokseen.
Rakentaminen kohteessa on valmistunut vuonna 2019 ja jo nyt siitä
tuotettua mallipohjaista aineistoa on hyödynnetty muissa alueen
hankkeissa lähtötietona.
Eri osapuolilla oli muutoksia toimintakulttuurissa tämän hankkeen osalta.
Siipo nosti esille kaksi esimerkkiä, ensimmäinen suunnittelijan ja toinen
urakoitsijan näkökulmasta. Suunnittelijan toimintakulttuurin tuli muutos,
koska aineistoa tuli jakaa lähes reaaliajassa myös muille hankkeessa
toimiville. Suunnittelijoilla on saattanut aiemmin olla tapana pitää omista
suunnitelmistaan kiinni viimeiseen asti ja esittää vasta lähes valmis malli.
Tämä ajattelutapa käännettiin päälaelleen ja lähes ensimmäisestä
päivästä lähtien malli, ja suunnitelmat olivat kaikkien osallisten nähtävillä.
Urakoitsijan näkökulmasta lähes reaaliaikainen suunnitelmamalli ja
jatkuvasti
täydentyvä
mittaustieto
edesauttoi
työnaikaisten
liikennejärjestelyiden ja rakentamistyön työnjärjestyksen suunnittelussa.
Työmaa kuvattiin dronella tasaisin väliajoin ja sen tuloksena oli
fotogrammetrinen pistepilvi, jota hyödynnettiin heti tietomallissa. Alla
olevissa esimerkkikuvissa on verrattu työnaikaista liikennesuunnitelmaaineistoa juuri työmaalta kuvattuun pistepilveen.
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Ylemmässä kuvassa huomataan, että suunnitellun väylän toimivuuden
mahdollistamiseksi olemassa oleva luiskia tulee muokata
Havainnot
Tietomallipohjaisten suunnitelmien esittäminen kokouksissa lisäsi
vuorovaikutusta.
Tunnelirakenteen
aiheuttamat
korkeuserot
ja
yhteensovitettavien verkostojen sijainnit oli huomattavasti helpompi
ymmärtää ja käsittää 3D-aineistosta.
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Tietomallipohjainen suunnittelu mahdollisti usean suunnittelijan
samanaikaisen
työskentelyn,
mikä
nopeutti
työskentelyä.
Tietomallipohjainen
työskentely
mahdollisti
mallipohjaisen
yhteensovituksen ja törmäystarkastelut, joka johti laadukkaampiin
suunnitelmiin.
ST-urakkamuoto mahdollisti lähtötietojen jatkuvan päivittymisen, jonka
avulla oli mahdollista suunnitella laadukkaammin, kun tiedettiin
esimerkiksi olemassa olevien rakenteiden todellisia sijainteja.
Urakkamuodon ytimessä on suunnittelijan ja urakoitsijan saumaton
kommunikaatio. Suunnittelijan on mahdollista tehdä nopeastikin
muutoksia suunnitelmiin, mikäli maastossa ilmenee jotain, mikä estää
olemassa olevan suunnitelman toteutuksen.
Toteumamallille on käyttöä myös hankkeen valmistumisen jälkeen. Espoon
kaupunki on käyttänyt toteumamallia, tai osia siitä, lähtötietona muun
muassa Keilaniemen tunnelin ympäristössä olevissa hankkeissa ja RaideJokerissa.
Haasteet
Quadri-palvelimen kapasiteetti oli äärirajoilla hankekoon ollessa iso ja näin
ollen mallissa olevien objektin määrän korkea. Tähän on reagoitu
seuraavissa isoissa hankkeissa (Raide-Jokeri ja Kruunusillat
raitiotieallianssi) jakamalla hanketta pienempiin osiin eri malleihin.
Erityisesti, kun hankkeen lopuksi luovutusaineistoa muunnetaan erilliseen
tiedonsiirtoformaattiin, niin objekteissa ollut data köyhtyy. Lisäksi tämän
muunnoksen koettiin olevan turhaa manuaalista käsityötä, koska eri
ohjelmistoissa on vielä puutteita näiden muunnosten osalta.
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RAIDE-JOKERI
HAASTATELTAVA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Liisa Kemppainen,
Sitowise

-

TILAAJA
Helsingin kaupunki,
Espoon kaupunki, HKL

-

SUUNNITTELIJAT

-

Ramboll, Sitowise, Sweco

URAKOITSIJAT
NRC, YIT

OHJELMISTOT
Novapoint & Quadripalvelin
M-Files (projektipankki)

-

Louhi-karttapalvelu
Tekla Structures (sillat)
3D-Win (tarkastus)
Infrakit (työmaa)

-

AVAINASIAT

Hankkeessa oma tietomalliohje, josta tietoa myös YIV2019-ohjeeseen
Yhteistyö tärkeää urakoitsijan kanssa
o Näin tiedetään mm. millä tarkkuudella suunnitellaan
o Ei tehdä ”turhaa” tai liian tarkkaa mallinnusta
Tiedonhallintatiimi koostui tilaajien, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden
edustajista
M-Files – metatietoihin perustuva projektipankki
o Kaikilla aineistoilla jokin paikkatieto metatietona
o Tiedostot ei pääse hukkumaan
o Pilotoitu automaattista tiedonkulkua mm. tarkastuksessa
Eri järjestelmät linkitetty toisiinsa jollain tavalla
Hankkeen alue sekä mallinnuksen ja yhteensovituksen vastuu pilkottu
osiin ja nämä osat vielä pienempiin osiin
Hankkeelle perustettiin oma Quadri-palvelin
o Ajantasainen ja mallipohjainen tieto oli kaikille näkyvissä
o Ei käyttöoikeusongelmia, vaikka useampi suunnitteleva
organisaatio
o Mahdollisti hankkeen yhteensovituksen (tärkeää isossa
hankkeessa)
Ei erillistä toteumamallia
o Suunnittelumalli toimi toteumamallina
o Poikkeamien mittaustiedot erillisenä tiedostona

Allianssi
Oma tietomalliohje

HAASTEET

Hankkeen oma Quadripalvelin

-

Tiedonhallintatiimi
Hanke pilkottu osiin

-

Metatiedot
Ei erillistä toteumamallia

-

Metatietoihin painottunut tiedonhallinta (M-files) monille uutta ja siksi osin
haastavaa
Kun ihmisiä on hankkeessa paljon, haasteena on saada yhtenäiset
toimintatavat
Osalle suunnittelijoista palvelinpohjainen (Quadri) työskentely vierasta
o Keskeneräisetkin suunnitelmat näkyvät muille hankkeen
suunnittelijoille
Tietomallin esittäminen tilaajalle hieman haasteellista, kun Easy Access ei
toiminut näin isossa hankkeessa.
Ei erillistä yhdistelmämalliohjelmaa, jolloin suunnitelmamallien
laadunvarmistuksesta puuttui rutiini
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Raide-Jokeri
Yleistä
Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla, johon kuuluu tilaajat (Helsingin
kaupunki, Espoon kaupunki ja HKL), suunnittelijat (Ramboll, Sitowise ja
Sweco) sekä urakoitsijat (NRC ja YIT). Hanke alkoi kehitysvaiheella
(11/2017-1/2019), jonka jälkeen alkoi Raide-Jokerin toteutusvaihe (2019-)
sisältäen mm. hankkeen suunnittelun ja rakentamisen.

Kuva 1 Raide-Jokeri (https://raidejokeri.info/mika-raide-jokeri/)

Haastateltava toimi hankkeessa tietomallinnuksen vastuuhenkilönä ja
alussa vastasi myös tiedonhallinnasta.
Hankkeen suunnittelussa hyödynnettiin enimmäkseen Novapointsuunnittelujärjestelmää ja siihen liittyvää Quadri-palvelinta. Sillat
suunniteltiin Tekla Structuresissa. Toteutusmamallit tarkastettiin 3DWinissä ja työmaalla oli käytössä Infrakit. Tiedonhallinnan järjestelmistä
käytössä oli M-Files ja Louhi-karttapalvelu. Louhi näytti osan M-Filesin
aineistoista kartalla. Hankkeen aikana oli käytössä myös muita
tiedonhallinnan järjestelmiä, mutta niistä luovuttiin, koska ne eivät
tuottaneet riittävää hyötyä.
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Kehitysvaihe
Raide-Jokeri oli ensimmäinen iso allianssihanke, jossa on mukana paljon
toimijoita. Hankkeessa tarvittiin erikseen tiedonhallintakoordinaattori sekä
kolme tietomallikoordinaattoria.
Kehitysvaiheessa päätettiin, että hankkeessa pilotoidaan tapaa, jossa
hanketta varten perustetaan oma Quadri-palvelin suunnitelmamallien
reaaliaikaiseen näyttämiseen. Tällöin jokainen hankkeessa mukana oleva
henkilö organisaatiosta riippumatta pystyi näkemään toistensa
suunnitelmat, ilman erillistä tiedonsiirtoa ja käyttöoikeusongelmia.
Aikaisemmin käytäntö on ollut, että yrityksillä on omat Quadri-palvelimet.
Quadri-palvelinta myös kehitettiin hankkeen aikana, jotta siitä saatiin RaideJokeri-hankkeeseen toimivampi kokonaisuus.
Myös M-files otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa Raide-Jokeri
tyyppisessä isossa infrahankkeessa. M-files toimi hankkeessa
projektipankkina. M-files oli ollut aikaisemmin käytössä vain pienissä
yksittäisissä infrahankkeissa sekä Vantaan Matti-hankkeessa. M-filesin
kanssa tehtiin todella paljon yhteistyötä, jotta siitä saatiin sellainen kuin
haluttiin.
Kehitysvaiheessa tehtiin hankkeelle myös oma tietomalliohje, josta kertyi
hyödyllistä tietoa myös YIV 2019 -ohjeeseen. Tietomalliohjetta päivitettiin
hankkeen aikana.
Tutkimuskokonaisuus
ProDigialin tutkimuskokonaisuuksista hanke liittyy useampaankin
kokonaisuuteen. Hankkeessa kehitettiin paljon erilaisia prosesseja ja näin
ollen sen voidaan katsoa liittyvän ProDigialin tutkimuskokonaisuuksista
”Toimintakulttuurin muutokseen”. Lisäksi ”elinkaaren läpäisevä tieto”
täyttyy ainakin siltä osin, että suunnittelussa hyödynnettiin
mahdollisuuksien mukaan aikaisempaa tietoa ja rakentamisessa
hyödynnetään suunniteltua tietoa. ”Tuottavuuden parantamiseen” on taas
pyritty tietomallintamisella sekä tiedonkulun ja prosessien kehittämisellä.
Tiedonhallinta
Hankkeessa tiedonhallinta oli tiedonhallintatiimin vastuulla ja tiimi koostui
tilaajien,
urakoitsijoiden
ja
suunnittelijoiden
edustajista.
Tiedonhallintasuunnitelma tehtiin jo hankkeen alussa ja sitä
päivitettiin/päivitetään koko hankkeen ajan, tarkoituksena ei siis ollut
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lukkiutua täysin tiettyihin toimintatapoihin vaan prosesseja kehitettiin
hankkeen aikana.
Hankkeessa kehitettiin todella paljon erilaisia prosesseja. Mietittiin
tarkkaan, miten mikäkin pitäisi tehdä, jotta se olisi mahdollisimman
tehokasta. Prosesseja mietittiin erikseen tietylle työryhmälle tai
organisaatiolle. Prosessit olivat siis näiden ryhmien sisäisiä eivätkä samat
prosessit koskeneet kaikkia hankkeessa toimivia työntekijöitä. Todettiin,
että isossa hankkeessa kaikki eivät pysty sulautumaan yksiin ohjeisiin.
Hankkeen tiedonhallinnassa pilotoitiin M-Filesin käyttöä. Hankkeessa
kokeiltiin metatietojen avulla tapahtuvaa automaattista tiedonkulkua.
Esimerkiksi, kun dwg suunnitelmakuva sai M-filessä tietyn metatiedon
(esim ”valmis”), se luettiin automaattisesti Louhi-karttapalveluun. Louhikarttapalvelun avulla näitä M-Filesin ajantasaisia aineistoja pystyi
katsomaan kartalla. M-filestista luetaan Louheen myös työnaikaiset
liikennejärjestelyt, joita voi katsella Raide-Jokerin nettisivuilla päivittyvästä
Louhi-kartasta. Automaattisia tiedonsiirtoja tehtiin todella paljon eri
järjestelmien välille. Jotta automaattiset tiedonsiirrot saatiin toimimaan,
tehtiin paljon kehitystyötä M-filesin kanssa.
Metatietopohjaista M-files järjestelmää hyödynnettiin myös siihen, että
kaikille tiedostoille annettiin metatietona tietty hankkeen alue. Tämä olikin
haastateltavan mukaan hankkeen yksi avainhavainnoista, joka kannattaisi
jalkauttaa muihinkin hankkeisiin. Näin isossa hankkeessa olisi tärkeää, että
kaikille tiedostoille annetaan paikkatieto, vaikka se ei GIS-maailman
mukainen paikkatieto olisikaan. Kun tiedostoille on pakko antaa
metatietona alue, ei tiedostot pääse katoamaan metatietopohjaisessa
järjestelmässä. Metatietoja myös hyödynnettiin eri järjestelmien välillä.
Esimerkiksi Louhi-karttapalvelussa pystyi klikkaamaan tiettyä hankkeen
aluetta, jolloin kyseisen alueeseen liittyvät tiedostot listautuivat M-files
näkymään.
Metatietoja hyödynnettiin myös linkkinä Infrakitin ja M-filesin välillä,
käyttämällä
molemmissa
järjestelmissä
samoja
metatietoja.
Haastateltava totesikin, että silloin, kun hankkeessa on useita eri
järjestelmiä käytössä, on tärkeää, että järjestelmät linkittyvät toisiinsa
jollain tavalla. Raide-Jokerissa kaikki järjestelmät oli jollain tavalla linkitetty
toisiinsa. Quadrissa ja M-filesissa käytettiin samoja aluekoodeja
tiedostoille. Louhi-karttapalvelu tuki M-filesia ja niiden välillä oli
automaattisia tiedonsiirtoja. Louhi luki myös Propelleriä, josta tuli dronekuvat Louheen. Se, että kaikki järjestelmät saatiin linkitettyä toisiinsa, oli
hankkeen iso onnistuminen, mutta toisaalta oli myös pitkän työn tulos, että
kaikki linkitykset ja automatisoinnit saatiin toimimaan kunnolla.
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Tietomallinnus
Hankkeessa kehitettiin erilaisia prosesseja myös tietomallinnukseen
liittyen ja käytössä oli esimerkiksi hankkeen oma tietomalliohje, josta kertyi
hyödyllistä tietoa myös YIV 2019 -ohjeeseen.
Hankkeessa kehitettiin paljon erilaisia suunnitteluratkaisuja, esimerkiksi
erilaisten
nurmialueiden
testaaminen
rata-alueilla.
Mallinnusta
hyödynnettiin kehityksessä sen verran kuin suunnittelujärjestelmä
mahdollisti.
Hankkeen suunnittelu ja tietomallinnus tehtiin suurimmalta osin Trimblen
Novapoint
-ohjelmistolla,
jossa
hyödynnettiin
Quadri-palvelinta.
Palvelinpohjainen tietomallisuunnittelu mahdollisti suunnittelijoiden
samanaikaisen työskentelyn ja näin ollen myös suunnitelmat pysyivät
kohtuullisen reaaliaikaisina. Suunnittelijoille oli uutta se, että ajantasaiset
ja keskeneräisetkin suunnitelmat olivat koko ajan kaikille osapuolille
näkyvissä Quadri-palvelimella. Tämä aiheutti kompastuskiviä, koska
suunnittelijat usein eivät halua näyttää tai luovuttaa suunnitelmiaan ennen
kuin ne ovat valmiita ja lukkoon lyötyjä ja pelkäävät, kuka tietoa hyödyntää
ja miten. Tässä jouduttiin opettelemaan uudenlaista ajatus- ja
toimintatapaa. Hankkeen tärkeänä tavoitteena oli kuitenkin tuottaa
mallipohjaista suunnittelua niin, että se oli kaikkien osapuolien saatavilla ja
työstettävissä reaaliaikaisesti. Hankkeen oman Quadri-palvelimen käyttö
oli oleellinen osa hankkeen tavoitteiden onnistumista. Yhteensovitus on
todella tärkeää isossa hankkeessa, joka on pilkottu useaan eri alueeseen.
Raide-Jokeri-hankkeessa oli kolme eri suunnitteluyritystä ja useita osaalueita, joten yhteisellä palvelinympäristöllä saatiin ratkottua
yhteensovituksen ongelmia.
Novapointissa/Quadrissa hanke pilkottiin kolmeen eri alueeseen (mm.
suorituskyvyn parantamiseksi) ja kullakin alueella on oma
tietomallikoordinaattorinsa. Nämä kolme aluetta jaettiin vielä pienempiin
lohkoihin, joiden mallien yhteensovituksesta vastasi lohkopäällikkö ja
pääsuunnittelija. Lohkot jaettiin edelleen pienempiin osa-alueisiin
katukohtaisesti, ja niiden mallinnuksesta ja yhteensovituksesta
(suunnittelujärjestelmässä) vastasi katusuunnittelijat.
Koko hankkeen yhteensovitus tapahtui kerran kuussa. Koko hankkeen
yhteensovitus ei tuottanut tarvittavaa palautetta suunnittelijoille, koska
hanke oli niin iso ja koko hankkeen yhteensovitus liian ylätasolla
tapahtuvaa
tarkastusta.
Lopulta
toimittiin
niin,
että kolme
suunnittelualuetta tekivät yhteensovituksen omista alueistaan ja
keskustelivat sen alueen sisäisistä korjauksista suunnittelupalavereissaan.
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Jokainen suunnittelija vastasi oman alueensa lähtötietoaineistosta, joten
lähtötietojen jalostamisvastuu oli jaoteltu laajasti. Lähtötietoaineistoa oli
jonkin verran saatavilla mallipohjaisena, mutta pääosin se oli 2D aineistoa
ja lähtöaineistoja pitikin kerätä ja muokata paljon. Työmaalta saatava uusi
lähtötietoaineisto talletetaan M-filesiin, josta se täydennetään myös
Quadrissa oleviin malleihin.
Hankkeessa mallinnettavien mallien määrä oli suuri ja tarkkuustaso aika
tiukka, kun yritettiin mennä alan yleisillä mallinnusohjeilla. Tämä aiheutti
tuskaa suunnittelijoille. Raide-Jokerin omassa tietomalliohjeessa tultiin
sitten vastaan sen suhteen, mitä on oikeasti järkevää tuottaa ja mallintaa.
Urakoitsija kertoi suunnittelijalle, mitä malleilta tarvitaan toteutuksessa
eikä mallinnettu kuin ne, mitkä olivat toteuttajan näkemyksen mukaan
tarpeellisia. Joustettiin myös tietyissä toleransseissa. Sovittiin, esimerkiksi
ettei reunakivilinjoja mallinneta ylimpään yhdistelmäpintaan asti, vaan
tuotetaan niistä erilliset viivat. Tämä ratkaisu helpotti tilanteita, kun
reunakivilinjoihin tuli muutoksia, niin ei tarvinnut lähteä muokkaamaan
koko ylintä yhdistelmäpintaa.
Tällaisiin kompromisseihin ei osattu aluksi varautua vaan ne tehtiin
hankkeen edetessä. Haastateltavan mielestä onkin oleellista miettiä
hankekohtaisesti, mikä on oikeasti järkevää ja tarpeellista mallintaa. RaideJokerissa ei haluttu, että suunnittelija tuhlaa viikon taiteviiva-aineiston
täydelliseen työstämiseen, kun ei sitä työmaalla tulla tarvitsemaan.
Tärkeää on, että tehdään tiivistä yhteistyötä urakoitsijan kanssa ja
urakoitsija kertoo oman näkemyksensä, mitä oikeasti tarvitaan työn
toteuttamista varten. Yhteistyö toi hyviä tuloksia ja tehosti toimintaa RaideJokerissa.
Suunnitelmien tarkastukseen ja hyväksyntään oli kaksi eri polkua:
Suunnitelmia ei hyväksytty mallipohjaisesti vaan pdf-suunnitelmat
hyväksyttiin kaupunkien toimesta perinteisesti. Sen sijaan suunnittelijan
luomat toteutusmallit tarkastettiin ensin suunnittelijan toimesta 3D
Winissä. Tämän jälkeen suunnittelija vei mallin M-filesiin, jossa malli sai
hyväksymisleiman. Urakoitsija sai tiedon, että M-filesiin on viety uusi
toteutusmalli ja otti sen sieltä ulos tarkastettavaksi uudelleen 3D Winiin.
Jos malli oli ok, se vietiin Infrakittiin ja työmaalle.
Hankkeessa ei tehty/tehdä erillistä toteumamallia, vaan suunnitelmamalli
toimii toteumamallina. Jos kuitenkin toleransseista poiketaan, niin
poikkeamien mittaustieto toimitetaan erillisenä tiedostona (pisteinä,
viivoina, pintoina - ei mallina). Tämä järjestely sopi hankkeen tilaajille,
koska ei haluttu varata suunnittelijoita hankkeen toteutuksen loppuun asti
mallintamaan toteumamalleja.
Tietomalleja hyödynnettiin jo lähtötiedoissa, kun suunnittelija sai
lähtötietomallin avulla hyvän käsityksen nykytilasta ja lähtökohdasta
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suunnittelulle. Lisäksi mallintaminen ja Quadri-palvelin mahdollistivat sen,
että suunnittelijat saivat käsityksen toistensa suunnitelmista.
Suunnitelmamalleja hyödynnettiin rakentamisessa niin kattavasti kuin on
pystytty. Suunnittelija tuotti toteutusmallit tiiviissä yhteistyössä
urakoitsijan kanssa. Hankkeessa on käytetty koneohjausta jokaisella
alueella harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Myös rakentamisessa on tietomallinnuksesta ollut paljonkin hyötyä.
Kaikkia piirustuksia ei ole tarvinnut tuottaa tuotantoa varten, koska mallista
on pystytty katsomaan asioita. Virheitä on huomattu aikaisemmin ja
tiettyihin asioihin on voitu perehtyä paremmin, kun on ollut malli käytössä.
Haasteet
Alkuun oli paljon haasteita automaattisten tiedonsiirtojen ja metatietoihin
painottuneen tiedonhallinnan kanssa. Tämä johtui siitä, että tuotetun
aineiston pitää olla täsmällisesti ohjeiden mukaisesti toteutettu, jotta kone
pystyy sitä lukemaan. Esimerkiksi jos suunnitelma dwg-tiedostoon oli
laitettu viiva väärälle tasolle, niin kone ei ymmärtänyt lukea sitä ja kyseinen
tiedosto näkyi väärin Louhi-karttapalvelussa. Haasteena oli siis saada
kaikki hankkeessa toimivat tekemään asiat samalla tavalla. Tämä tulee
erityisesti esiin tällaisessa isossa hankkeessa, jossa on paljon ihmisiä
mukana. Projektin aikana metatietojen käyttö ja automaattiset tiedonsiirrot
saatiin kuitenkin lopulta toimimaan sujuvasti ja niin metatiedot, kuin M-files
toimivat hyvinä linkkeinä eri ohjelmien välillä. Metatiedot ja M-filesin
haastateltava jalkauttaisi muihinkin hankkeisiin alun haasteista
huolimatta.
Hankkeen aikana todettiin, että jos olisi haluttu tarkempaa
yhteensovittamista ja tarkastusta, olisi pitänyt olla erillinen
yhdistelmämalliohjelma. Quadria käytettiin hankkeessa myös ikään kuin
yhdistelmämalliohjelmana, joten suunnittelijoille tuli käsitys tai luotto
siihen, että joku muu tarkastaa heidän suunnitelmamallinsa Quadrissa.
Yleensä mallin virheet huomataan silloin, kun malli otetaan ulos
suunnittelujärjestelmästä ja viedään yhdistelmämalliohjelmaan. Koska
erillistä yhdistelmämalliohjelmaa ei ollut, ei suunnitelmia tarvinnut siirtää
ulos suunnittelujärjestelmästä, eikä myöskään virheitä huomattu niin
helposti. Laadunvarmistukseen ei syntynyt samanlaista rutiinia, joka
syntyisi, jos olisi yhdistelmämalliohjelma erikseen käytössä.
Hankkeessa testattiin myös Trimblen EasyAccessia tietomallin
esittämiseksi tilaajalle, mutta todettiin, ettei se toiminut näin isolla
hankkeella. Haastateltavan mukaan jatkossa tarvittaisiin vastaava ja
toimiva keino tilaajille, jotta erillistä yhdistelmämalliakaan ei tarvittaisi.
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Kokkolan meriväylän ja sataman syventäminen
HAASTATELTAVA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Seppo Paukkeri,
Väylävirasto

-

TILAAJA
Hankeosa A: Väylävirasto
Hankeosa B: Kokkolan
Satama

SUUNNITTELIJAT

 Tietomalli tuo suuren hyödyn hankkeen hahmottamiseen
-

Väylävirastolla vesiväylähankkeille tehty oma tietomalliohje

-

Novapoint suunnitteluohjelmiston Quadri-palvelin käytössä
o

-

URAKOITSIJAT
Wasa Dredning – Van
Oord

Trimble Connect
MapExtension

AVAINASIAT

Koneohjaus ollut käytössä jo 90-luvulla vesiväylähankkeissa

-

Luotaustieto todella tärkeää, sillä vedenpinnan alle ei nähdä
o

-

Vesiväylien
tietomalliohje

Mikäli riski oli sidottu sijaintiin, voitiin se sijoittaa tietomalliin

HAASTEET
-

Kaikilla ei ole vielä osaamista tietomallipohjaiseen työskentelyyn
o

-

-

Suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla parhaat valmiudet

Ajattelutavan muutos, paluuta vanhaan ei ole
o

Tietomallipohjaisen työskentelyn jalkauttaminen

Osa teki perinteisillä työtavoilla, vaikka sovittu mallipohjaisesta
työskentelytavasta

-

Pitää ymmärtää mitä tietomallista halutaan katsoa
o

Toteumamalli
MapExtension tilaajan
käytössä

Luotaustieto ikään kuin tiehankkeiden pistepilvet

Riskien mallinnusta testattiin hankkeen aikana:
o

Luotaustieto
Koneohjaus

Linkitettiin mm. merellä kulkevat laivat ja sameuden seuranta

-

Vesiväylä
2 hankeosaa & tilaajaa

Trimble Connectin karttakäyttöliittymä MapExtensionia räätälöitiin

o

OHJELMISTOT
Novapoint & Quadripalvelin
BEM (projektipankki)

Ajantasainen ja mallipohjainen tieto oli kaikille näkyvissä

vesiväylähankkeisiin sopivaksi:

Hankeosa A: Civil Tech,
Ramboll Finland
Hankeosa B: Ramboll
Finland, Matti Pitkälä Oy

Toinen vesiväylähanke, joka tehty kokonaisuudessaan tietomallipohjaisesti

-

Ymmärrys siitä, mistä osamalleista haluttu kokonaisuus koostuu

Ohjelmistoja tulisi kehittää, jotta käyttö helppoa kaikille
o

MapExtension ja sinne tehdyt valmiit näkymät auttoivat tässä
hankkeessa
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KOKKOLAN MERIVÄYLÄN JA SATAMAN SYVENTÄMINEN
Yleistä
Kyseessä on vesiväylähanke, jonka suunnittelu alkoi vuoden 2017 lopulla,
rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 kesällä ja hanke valmistui vuoden
2020 lopulla. Sen kokonaiskustannukset olivat n. 63 miljoonaa euroa.
Hanke sisälsi mm. ruoppausta, louhintaa, penkereen rakennustyötä ja
kelluviin turvalaitteisiin liittyviä siirtotöitä. Tavallisesti meriväylän
syventäminen sisältää ruoppausta, mutta tässä hankkeessa oli myös
maarakentamista eli kalliota louhittiin myös merenpohjasta ja näitä
materiaaleja käytettiin hyödyksi mm. satamarakenteissa.

Hankkeessa oli kaksi hankeosaa ja näin ollen myös kaksi tilaajaosapuolta.
Toisen hankeosan tilaajana oli Väylävirasto ja toisen Kokkolan Satama Oy.
Haastateltava oli tilaajan (Väylävirasto) projektipäällikkö. Hankkeiden
rakennussuunnittelua teki Civil Tech Oy, Ramboll Finland Oy ja Matti Pitkälä
Oy. Väyläviraston hankeosassa rakennuttamista ja valvontaa hoiti Ramboll
CM Oy, kun taas Kokkolan Sataman hankeosassa rakennuttamista ja
valvontaa hoiti Ramboll Finland Oy. Väyläviraston hankeosan urakkaan
kuului väylän syventäminen ja Pommisaaren täytöt. Kokkolan Sataman
hankeosan urakkaan kuului sataman syventäminen, läjitysaltaiden
rakentaminen ja eroosiosuojaus. Hankkeen pääurakoitsijana toimi Wasa
Dredging Oy:n ja Van Oord:n muodostama työyhteenliittymä.

PointGroup Oy
Y-tunnus 2910826-9

Klovinpellontie 1-3
FI-02180 Espoo

info@pointgroup.fi
pointgroup.fi
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Tietomallinnus
Vesiväylien suunnitteluun tietomallinnus tuo merkittäviä etuja, sillä veden
pinnan alle ei pystytä näkemään paikan päällä. Perinteiseen
maarakentamiseen verrattuna tietomallinnuksen rooli on siis tietyllä tapaa
suurempi. Tietomalli auttaa vesiväylähankkeen hahmottamisessa, sillä
tietomalleista näkee selkeästi merenpohjan ja esimerkiksi sen, mitä siellä
oli ennen ja mitä rakentamisen jälkeen.
Kyseinen hanke on Väyläviraston toinen vesiväylähanke, joka on tehty
tietomallipohjaisesti. Ensimmäinen oli Rauman meriväylän ja sataman
syventämishanke, joka valmistui juuri ennen kuin Kokkolan meriväylän ja
sataman syventämishanke aloitettiin. Tietyllä tavalla pilotoitiin siis
ylipäätään tietomallinnusta vesiväylähankkeissa. Myös esimerkiksi
työmaan etenemisen seurannassa oli käytössä digitaalisia työkaluja.
Suunnittelun käytössä oli Novapoint ja siihen liittyvä Quadri-palvelin, jonka
avulla kaikilla suunnittelun osapuolilla oli sama malli käytettävissä. Alkuun
tilaaja tarkasteli suunnitelmia Novapoint Viewerin avulla (Viewer ei sisällä
Novapointin muokkaustoimintoja), mutta siitä luovuttiin, kun hankkeessa
otettiin käyttöön Trimble Connect, Civilpointin MapExtension
laajennuksella. MapExtensionia räätälöitiin tähän hankkeeseen ja
meriväyliin sopivaksi mm. linkittämällä karttakäyttöliittymään merellä
kulkevat laivat ja sameuden seuranta.
Vesiväylähankkeissa luotaustieto on merkittävä tieto-/lähtöaineisto
tietomallinnukselle, se on ikään kuin pistepilvi väylähankkeissa.
Koneohjausta on käytetty jo pitkään (90-luvulta) vesiväylähankkeissa, sillä
vedenalaisuus
aiheuttaa
mm.
näkyvyyden
kanssa
haasteita.
Haastateltavan mukaan maarakentamiseen onkin otettu mallia
vesiväylärakentamisesta. Koneohjauksen avulla tiedetään, missä kauha on
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käynyt, mutta vesiväylähankeissa ei pystytä tietämään, jos esimerkiksi
pehmeää ainesta on sen jälkeen pudonnut siihen päälle. Luotaimen tieto
on koneohjausta tarkempaa ja sillä saadaan muodostettua oikeampi tieto
merenpohjan muodoista. Hankkeen työmaa- ja projektikokouksissa käytiin
läpi aina työmaan etenemisen tilanne tietomallista, joka oli haastateltavan
mukaan hyödyllistä, kun pääsi näkemään suunnitelman konkreettisemmin
ja ”veden alle”.
Väylävirastolla
on
vesiväyläpuolella
oma
tietomalliohje.
Rakennussuunnittelu tehtiin mallipohjaisesti, mutta yleiskartat ja
väyläsuunnitelmakartat hyväksyttiin paperisena. Hyväksyntä tapahtui
kokonaisuutena eli otettiin huomioon mallit ja perinteiset kuvat.
Toteumamallin tuotti urakoitsija.
Hankkeen aikana testattiin myös riskien keräämistä tietomalliin. Idea
taustalla on se, että jos riski on sidottu sijaintiin, niin se voidaan myös tuoda
malliin. Esimerkiksi hankealueella sijaitsevia Puolustusvoimien sodan
jälkeen
hävittämistarkoituksessa
merenpohjaan
pudottamia
ammustarvikkeita, oltaisiin voitu viedä tietomalliin riskiksi. Kaikkia riskejä
ei tietenkään voi merkata tiettyyn sijaintiin, eikä näin ollen kaikkea pysty
näyttämään tietomallissa.

Tiedonhallinta
Hankkeen projektipankkina oli käytössä BuiderCOM:in BEM.
Hankkeen tilaajalla oli tietomallikoordinaattori ja urakoitsijalla oli
tietomalliasiantuntija, joka vastasi toteumamallin vaatimusten mukaisesta
päivittämisestä ja ylläpidosta.
Hankkeen alkaessa vuonna 2017 ei ollut vielä ohjeistusta
tiedonhallintasuunnitelmaan eli hankkeessa ei ollut suunnitelmaa tällä
nimellä, mutta oli kuitenkin jonkinlainen hankkeen ohjeistus.
Toteumatietoa seurattiin tarkasti, mutta joustavasti. Alun perin tilaaja oli
määritellyt, että toteumatietoa tulisi tuottaa tilaajalle neljän päivän välein,
mutta se koettiin liian tiukaksi aikatauluksi myös tilaajan puolelta, sillä
aineistoa ei tässä ajassa ehditty juurikaan hyödyntää ja lisäksi se tuotti
enemmän kustannuksia. Aikataulu muutettiin neljästä päivästä
seitsemään päivään.
Tutkimuskokonaisuus
Haastattelussa otetiin esiin ProDigialin tutkimuskokonaisuuteen kuuluva
elinkaaren läpäisevä tieto ja sen yhteydessä haastateltava kertoi, että
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ensimmäisen
tietomallipohjaisen
vesiväylähankkeen
(Rauma)
tietomalliaineistoa on hyödynnetty jatkokäytössä kunnossapidossa väylän
kiinteiden turvalaitteiden korjaustöissä lähtötietona. Haastateltavan
mukaan Väyläviraston osalta ei ole vielä hirveästi valmiuksia, jotta
tietomalleja voitaisiin hyödyntää kunnossapidossa ja digitaalisena
kaksosena.
Tämä hanke sopii myös Hankinta ja yhteistyö -tutkimuskokonaisuuteen,
sillä jo hankintavaiheessa käytettiin tietomallia. Lisäksi hankkeessa oli
kaksi hankeosaa ja tilaajaa ja näin ollen yhteistyö oli todella tärkeässä
roolissa.
Toimintakulttuurin muutoksesta puhuttaessa haastateltava mainitsi, että
uudet tavat (tietomallinnus ym.) ovat tulleet jäädäkseen, eikä enää voida
palata takaisin entiseen.
Haasteet
Haastateltava mainitsi haasteeksi osaamisen puutteen ja ajattelutavan
muutoksen. Esimerkiksi pitää ymmärtää, mitä tietomallista halutaan
katsoa. Aiemmin suunnitelmien läpikäynti on ollut hyvinkin yksinkertaista,
koska yhdellä klikkauksella saa auki halutun kuvan. Tässä tapauksessa
suunnitelman tarkastajan ei välttämättä ole tarvinnut tietää, mistä viivoista
ja objekteista kyseinen suunnitelma koostuu, koska kuvan on tehnyt
valmiiksi joku muu. Nyt tietomallipohjaisessa työskentelyssä myös
tarkastajan tulee ymmärtää taustaa siitä, että mitkä kaikki osamallit
koostavat halutun suunnitelman. Lisäksi nämä osamallit pitää pystyä
löytämään tietomallista helposti.
Myös ohjelmistoja tulisi yhä kehittää, jotta niiden käyttö olisi yhtä helppoa
kuin paperikuvien katsominen. Usein suunnittelijoilla on hyvä tieto
suunnitelmiin liittyvistä ohjelmistoista, mutta tilaajille ja muille osapuolille
tarvittaisiin helppokäyttöisiä ohjelmistoja. Ohjelmistojen osalta olisi siis
paljon kehitettävää, jotta myös ”tavalliset” ihmiset pääsisivät helposti
näkemään suunnitelmia/tietomalleja. Haastateltavan mukaan Trimble
Connect MapExtensionista ja sen valmiista näkymistä oli suuri apu, sillä
siinä riittää, että yksi osaa tätä käyttää ja luoda näkymiä valmiiksi.
Tässä hankkeessa oli kaksi tilaajaorganisaatiota, mikä aiheutti hieman
haasteita. Esimerkiksi osa teki suunnittelua osin perinteisillä työtavoilla,
vaikka oli sovittu mallipohjaisesta työskentelytavasta. Tämä aiheutti/olisi
voinut aiheuttaa ongelmia suunnitelmien yhteensovituksen kanssa.

Linkkejä:
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Väyläviraston hankesivu
Väyläviraston projektikortti
Video
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VT12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE (LETKE)
HAASTATELTAVA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Suunnittelun
tietomallikoordinaattori,
Ville Suntio /Destia

-

TILAAJA
Väylävirasto

-

SUUNNITTELIJAT
Hankeosa 1A: Destia
(alikonsultteina Sweco ja
A-insinöörit)

-

URAKOITSIJA
Destia

OHJELMISTOT

Mallipohjainen työskentely edesauttaa monia asioita
o Yhteensovitus helpompaa, kun aineisto on visuaalista ja siitä erottaa
korkeuserot sekä rakenteiden suhteet toisiinsa
o Suunnittelun ohjaus tehdään tietomallipohjaisesti, ei turhia tulosteita
Ajantasaiset ortokuvat ja pistepilvet
o Suunnittelija tietää tilanteen työmaalla ja pystyy reagoimaan
mahdollisiin muutostarpeisiin
o Työvaihesuunnittelussa on ajantasainen tieto ja kuva työmaan
tilanteesta
Pilotoinnit
o Inframodel -formaatin tietosisällön rikastaminen, dokumentaation
vakiointi
o Aineiston tietosisältö ja rakenne Velho -järjestelmässä

Sokopro

HAASTEET

Infrakit

-

Trimble Connect
Tekla Civil ja Structures

-

AutoCAD
3D-Win
Velho

AVAINASIAT

-

ST-hanke
Suunnitelmien
tietomallipohjainen
tarkastus
Luovutusaineisto Velhoon
Toteumamalli

-

-

Kolme projektipankkia on liikaa, vaikka kaikille oli oma tarkoituksensa
o Lisäksi aineistoa oli yrityksen omilla verkkolevyillä, joten tietoa joutui
välillä etsimään
Käytettävien formaattien rajoitukset
o Kaikkea tietoa, jota olisi hyvä lisätä objekteihin, ei ole mahdollista
kirjoittaa.
o Osa koneohjausjärjestelmistä lukee Inframodel -formaattia, mutta ei
hyödynnä kaikkea siinä olevaa tietoa
Tietomallipalvelimia tulee kehittään niin, että ne pystyvät käsittelemään
ison hankkeen datamäärän
Tiedostopohjainen työskentely
o Tietokantapohjainen työskentely voisi tuoda enemmän lisäarvoa
o Rajapinnat ohjelmistojen välillä helpottaisivat tiedon siirtymisessä ja
päästäisiin eroon tiedostojen siirtelystä
Tietomallia seurataan välillä jopa liikaa – työselostukset saattavat unohtua

Monta projektipankkia
Suunnittelun ohjaus
tietomallien avulla
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VT12 Lahden eteläinen kehätie / E18 Turun kehätie Kausela – Kirismäki
/ Vt8 Eurajoen ohitus
Yleistä
22.4.2021 pidetyssä Destian Ville Suntion haastattelussa käsiteltiin kolmea
eri hanketta; Vt12 Lahden eteläinen kehätie (jatkossa lyhennettynä Letke),
E18 Turun kehätie Kausela – Kirismäki sekä Vt 8 Turku - Pori parantaminen
Eurajoen kohdalla. Kaikkien hankkeiden toteutusmuotona on suunnittele ja
toteuta (ST) -hanke, lisäksi E18 Turun kehätie -hankkeessa mukana oli
kehitysvaihe (STk). Haastateltava on toiminut hankkeissa suunnittelun
tietomallikoordinaattorina (Letke) sekä pääsuunnittelijana (E18 & Vt8).
Haastattelun keskiössä oli Letke, jota käsiteltiin yksityiskohtaisemmin,
muiden käsittely oli yleisemmällä tasolla ja eräänlaisena vertailuna
Letkeen.
Vt12 Lahden eteläinen kehätie (Letke)
Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke on jaettu kolmeen hankeosaan; 1A,
1B ja 2. Kaikissa hankeosissa on erilainen hankintamuotoa, 1A on STurakka, 1B on allianssi ja 2 on kokonaisurakka. Destian vastuulla oli
hankeosa 1A, jossa rakennettiin mm. kaksikaistainen moottoriliikennetie,
12 siltaa ja 3 eritasoliittymää. Hankeosan 1A valmistelu on käynnistynyt
vuoden 2017 lopulla, suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja
rakentaminen valmistui vuoden 2020 lopulla. 1A hankeosan
kokonaiskustannukset olivat noin 63,5 M€.
Tiedonhallinta
Letkessä tiedonhallintasuunnitelma luotiin ennen suunnittelutyön aloitusta
yhteistyössä eri tahojen, mm. tietomallikoordinaattorin ja mittauspäällikön,
kanssa. Tiedonhallintasuunnitelmaa päivitettiin tarvittaessa hankkeen
edetessä. Tiedonhallintaa mietittiin yhteistyössä myös toisen hankeosan
(1B) kanssa, jotta aineisto ja sen rakenne olisi mahdollisimman yhtenäinen
tilaajan suuntana. Ideana taustalla oli se, että vaikka tie on jaettu useaan
urakkaan, niin se on silti tilaajalle yksi ja sama tie. Haastateltavan mukaan
yhteistyötä hankeosien välillä olisi voinut olla enemmänkin.
Tiedonhallinnan osalta oli käytössä kolme erillistä projektipankkia sekä
ainakin kolme verkkolevyä Destian sisällä. Projektipankkeina toimivat
Infrakit, Sokopro ja Trimble Connect, joilla kaikilla oli oma funktionsa.
Infrakit toimi työmaan projektipankkina, sieltä löytyi hyväksytyt
suunnitelmat ja mallit sekä työmaan tuottama laatuaineisto. Sokopro toimi
lähinnä sopimusasiakirjojen tiedostopankkina, johon oli rajattu pääsy.

PointGroup Oy
Y-tunnus 2910826-9

Klovinpellontie 1-3
FI-02180 Espoo

info@pointgroup.fi
pointgroup.fi
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Trimble Connect oli suunnittelijoiden väliseen yhteistyöhön ja
suunnitelmien hyväksyntään käytetty projektipankki. Pääosin Trimble
connect alustaa käytettiin suunnittelun väliseen tiedonjakoon kolmen eri
konsultin kesken (Destia, A-insinöörit ja SWECO). Tiedonjakoa eri
konsulttien kesken tehtiin taitorakenteiden osalta myös työmaan
suuntaan. Trimble Connectista ei kuitenkaan löytynyt kaikkea suunnitelmaaineistoa vaan osa oli vielä Destian verkkolevyillä. Esimerkiksi
väyläsuunnittelun aineisto löytyi Trimble Connectista ainoastaan, mikäli
väylää ja taitorakenteita piti yhteensovittaa. Suntion mukaan kolme erillistä
projektipankkia on aivan liikaa yhdelle hankkeelle, vaikka ne palvelisivat
hieman eri tarkoitusta. Destian yrityksen sisällä tieto liikkui verkkolevyjen
välityksellä, heillä oli omat verkkolevynsä suunnittelua, mittausta ja
rakentamista varten.
Suunnittelua varten Trimble Connectiin oli luotu useita kansiota, eri vaiheita
varten. Ideana oli, että jokaiselle vaiheelle oli oma kansionsa ja aineisto
siirrettiin manuaalisesti kansiosta toiseen vaiheen muuttuessa. Vaiheita
olivat:
1. suunnittelu
2. suunnittelun sisäinen tarkastus / yhteensovitus
3. urakoitsijan tarkastus
4. ulkopuolinen tarkastus (tekniikkalaji riippuvainen)
5. tilaajan tarkastus / hyväksyntä
6. hyväksytty
Kun aineisto oli käynyt läpi koko prosessin, se siirrettiin Infrakittiin ja
urakoitsijan käyttöön. Siirto tehtiin manuaalisesti tietomallikoordinaattorin
toimesta. Prosessi oli kuvattuna tiedonhallintasuunnitelmassa, josta ilmeni
myös postituslistat, joiden avulla tieto suunnitelmien siirrosta kansiosta
toiseen
välitettiin
eteenpäin.
Haasteltavan
mukaan
kyseinen
kansiorakenne ja aineiston jatkuvan siirtämisen prosessi koettiin
suunnittelijan kannalta työlääksi. Mallia saattoi olla myös vaikea löytää,
kun mallia siirreltiin kansioista kansioon. Tätä prosessia on kehitetty
seuraavissa hankkeissa niin, ettei aineistoa tarvitse jatkuvasti siirtää
(Uusin malli löytyy yhdestä paikasta riippumatta missä vaiheessa
tarkastusprosessi menee). Lisäksi se, että tietomallikoordinaattori siirtää
aineistoa Trimble Connectista manuaalisesti Infrakittiin koettiin täysin
turhaksi välivaiheeksi. Haastateltava toivoisikin, että eri ohjelmien välille
kehitettäisiin rajapintoja helpottamaan tiedon siirtymistä.
Tiedonhallinnan työkalut itsessään toimivat vaatimusten mukaisesti, mutta
työkalujen ja projektipankkien lukumäärä oli yksinkertaisesti liian suuri.
Aineistoa piti välillä etsiä eri projektipankkien välillä, esimerkiksi urakoitsija
käytti Infrakittiä, mutta saattoi välillä joutua hakemaan tietoa Trimble
Connectista tai verkkolevyltä. Haastateltava toi esiin, että on tärkeää, että
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tiedon jäsentelytapa toistuu samalla tavalla kaikissa ohjelmistoissa, jotka
hankkeella on käytössä.

Prosessien
osalta
suunnittelun
laadunvarmistukseen
käytettiin
inframalliluetteloita. Inframalliluetteloihin listattiin kaikki tehdyt mallit,
päivitykset malleihin ja niiden hyväksymisprosessit. Luetteloiden avulla
tietoa siirrettiin myös suunnittelun ja tuotannon välillä.
Tietomallinnus
Tietomallinnukseen käytettiin Letkessä useita erillisiä ohjelmistoja, mm.
Tekla Civiliä ja Structuresia, AutoCADia ja 3D-winiä. Suunnitelmien
yhteensovitusta tehtiin useissa eri ohjelmistoissa, riippuen siitä mitä
tekniikkalajeja
yhteensovitettiin.
Trimble
Connectin
puolella
yhdistelmämalleja oli kohdista, joissa taitorakenteita ja siltoja
yhteensovitettiin väylien kanssa, esimerkiksi eritasoliittymien kohdilta.
Hankeosassa 1A pyrittiin tekemään kaikki suunnitelmien tarkastukset ja
hyväksynnät tietomallipohjaisesti. Usein kuitenkin tietomallipohjaisen
tarkastuksen tueksi tarvittiin pdf-kuvia, mutta ne eivät olleet täysin
perinteisiä. Pituusleikkaukset on perinteisesti jaettu useaan pienempään
määrämittaiseen osaan, mutta Letkessä pituusleikkaukset olivat
huomattavasti pidempiä. Ajatuksena taustalla oli se, että PDF-kuvia ei
tulosteta, vaan tarkastellaan ainoastaan koneella. Jos pituusleikkauksen
olisi tulostanut, niin se olisi ollut jopa useiden metrien mittainen
paperikuva. Haastateltavan mukaan esimerkiksi paalukohtaisia
poikkileikkauksia piirrettiin ainoastaan geosuunnitelmien ulkoista
tarkastusta varten.
Tarjouspyynnössä tai sopimuspapereissa ei vaadittu tietomallipohjaista
työskentelyä, mutta tilaaja oli sitonut bonuksia tietomallinnukseen.
Bonuksen 0-tasona oli se, että tietomallinnusta ei ole lainkaan hankkeella.
Tietomallinnuksen, ominaisuudenhallinnan ja luovutusaineiston suhteen
hankkeessa tehtiin paljon kehitystyötä, joista kaksi nousivat selkeästi
esille. Ensimmäinen kehitystyö liittyi Velhoon ja sinne siirrettävän aineiston
vaatimuksiin. Väyläviraston Velho -projektipankki oli kehityksessä
samanaikaisesti Letke -hankkeen toteutuksen kanssa. Letke -hankkeessa
pilotoitiin ja määriteltiin, sitä minkälaisessa muodossa aineistoa viedään
Velhoon ja mitä vaatimuksia luovutusaineiston tietosisällölle ja jäsentelylle
on.
Toisena kehityskohteena oli Inframodel -formaatti ja siihen kirjoitettavat
metatiedot. Inframodel -formaatin kehitystyön tarkoituksena oli lisätä
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tietosisältöä erilaisille tietomalliobjekteille, esimerkkinä haastateltava
käytti valaisinpylvästä. Inframodeliin kirjattiin valaisinpylvään osalta sijainti
XY-koordinaattina sekä pylvään tunnus. Mainittujen ominaisuustietojen
lisäksi on olemassa paljon tietoa, jota ei saada kirjoitettua Inframodel formaattiin. Tämä aiheuttaa haasteen, jossa tietomalliobjekti ei sisällä
kaikkea ominaisuustietoa, vaan tueksi tarvitaan myös muuta
dokumentaatiota. Esimerkkinä käytetyn valaisinpylvään osalta muu
dokumentaatio voi olla, esim. Excel-pohjainen luettelo valaisinpylväistä ja
jalustoista ja niiden ominaisuustiedoista. Haasteena on siis yleisesti se,
että ei ole vakioitua formaattia valaisinpylväiden ja niiden jalustojen
tiedolle, jota koneäly pystyisi hyödyntämään.
Mainitun haasteen ratkaisun mahdollistamiseksi tulee tehdä kaksi
muutosta; ensimmäisenä Inframodelin tietosisältö tulisi vakioida siten, että
tarvittavat ominaisuustiedot, esimerkiksi valaisinpylväiden osalta, saadaan
kirjoitettua formaatin sisälle. Toisena muutoksen pitää luoda vakioitu
excel-taulukko valaisinpylväiden tietojen osalta. Viimeksi mainittu muutos
mahdollistaa automaation, jolla ohjelmistot voisivat automaattisesti
poimia tiedon, esimerkiksi Excelistä, ja osaisivat yhdistää sen tiedot
oikeaan pisteeseen.

Hankkeessa tuotettiin toteumamalli perinteisellä tavalla, eli mikäli rakenne
poikkesi suunnitellusta, niin se päivitettiin vastaamaan toteumaa. Lisäksi
esimerkiksi massanvaihtojen mallinnus tehtiin täysin toteumamittausten
perusteella, kuten alan ohjeistus määrittelee.
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Hyödyt / Havainnot
Mallipohjainen työskentely koettiin äärimmäisen hyödylliseksi useasta eri
syystä; helpompi yhteensovitus, suunnittelun ohjaus, suunnitelmien
hyväksyntä ja visuaalisuus. Yhteensovitus tietomallien avulla on
huomattavasti helpompaa, koska aineisto on 3D:nä, josta on visuaalisesti
helpompi hahmottaa mm. korkeuserot ja eri rakenteiden suhteet toisiinsa.
ST-hankkeissa urakoitsija osallistuu aktiivisesti suunnittelun ohjaukseen ja
tuo esille oman mielipiteensä suunnitelmista työmaan näkökulmasta.
Hankkeessa koettiin äärimmäisen helpoksi, että urakoitsija pääsi
tutkimaan suunnitelmamallia, eikä heille tarvinnut erikseen tulostaa ja
lähettää PDF-kuvia. Mikäli näille kuville kuitenkin oli tarvetta, niin sellaiset
tuotettiin mallin tueksi.
Ajantasaisia ortokuvia ja pistepilviaineistoa hyödynnettiin hankkeessa.
Ajantasaiset ortokuvat palvelevat erityisesti hankkeita, joissa
rakentaminen ja suunnittelu ovat samanaikaista (ST ja allianssi). Kun
työmaa kuvataan, tasaisin väliajoin dronella ja siitä tuotetaan pistepilvi
sekä ortokuva, niin se tuottaa lisäarvoa suunnittelijalle. Suunnittelija tietää
mikä tilanne on työmaalla ja pystyy sen perusteella reagoimaan
mahdollisiin suunnitelmamuutoksiin. Lisäksi työvaihesuunnittelussa on
huomattavasti helpompaa tehdä päätöksiä, kun on tiedossa lähes
ajantasainen tilanne työmaalta.
Haasteet
Käytettävien formaattien rajoitukset ovat yleinen haaste alalla, myös Letke
-hankkeessa. Esimerkkinä tästä on datan köyhtyminen, kun osa
koneohjausjärjestelmistä lukee Inframodel -formaattia, mutta ei hyödynnä
kaikkea sen sisältämää metadataa. Avoimet formaatit ovat suhteellisen
helposti luettavissa ja kirjoitettavissa, mutta kaikkia niiden antamia tietoja
ei täysin hyödynnetä.
Tietomallipalvelimet ja ohjelmistot eivät vielä pysty käsittelemään sitä
datamäärä, jota isoissa projekteissa tuotetaan. Tämä johtaa siihen, että
yhteydet ovat epävakaita ja mallit ovat raskaita pyörittää, koska
kapasiteetti ei riitä kaikkeen tekemiseen.
Tiedostopohjainen työskentely on haaste, koska se vaatii käyttäjältä
enemmän tietoa koko aineistosta. Vaihtoehtoisesti tietokantapohjainen
työskentely mahdollistaa tiedonhaun pienemmällä tietomäärällä.
Haastateltava nosti esimerkin tilanteesta, jossa halutaan löytää kaikki
ylimmät yhdistelmäpinnat. Tiedostopohjaisesti käyttäjän tulee valita kaikki
tiedostot, jotka sisältävät ylimmän yhdistelmäpinnan. Toisin sanoen,
käyttäjän pitää tietää, missä kaikissa tiedostoissa on kyseinen pinta. Sen
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sijaan tietokantapohjaisesti käyttäjä voi hakea
yhdistelmäpinnat ja ohjelmisto hakee ne tietokannasta.

kaikki

ylimmät

Tietomalli on tällä hetkellä hyvin visuaalinen ja sen tietosisältö on hyvinkin
kattava. On kuitenkin olemassa vielä paljon tärkeää tietoa, jota ei
tietomalleihin viedä, esimerkkinä työselostukset. Työmaalla päästään
todella pitkälle jo pelkästään tietomallien perusteella, mutta työselostukset
kertovat suunnitelman detaljit ja taustan, miksi asia tehdään suunnitelman
mukaisesti. Joskus unohdetaan lukea työselostuksia, kun uppoudutaan
vain katsomaan malleja. Haastateltava pohti voisiko tulevaisuudessa
työselostuksen tekstin linkittää malliin, jolloin tarvittavat tiedot saisi
avattua mallista esim. info ”i” painikkeesta? Tässä tapauksessa
työselostuksen tiedot olisivat kaikkien hyödynnettävissä eri järjestelmissä.
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E18 Turun kehätie välillä Kausela-Kirsimäki
Hankkeessa muutetaan 2- kaistaisen moottoriliikennetie nelikaistaiseksi.
Vaiheeseen yksi kuuluu yksi eritasoliittymä, kaksi risteyssiltaa, yhtenäiset
kevyen liikenteen
ja rinnakkaistieverkostojen järjestelyt
sekä
melunsuojauksia. Haastattelussa keskityttiin ensimmäiseen vaiheeseen,
jonka töiden on arvoitu valmistuvan 2021. Koko hankkeen
kustannusennuste on 89 M€ ja ensimmäisen vaiheen urakkahinta noin 40
M€. Haastateltava toimi hankkeessa suunnittelusta vastaavana eli
suunnittelun projektipäällikkönä/pääsuunnittelijana.

Hankkeen työkalut eivät juurikaan eronneet Letke-hankkeessa käytetyistä
työkaluista. Tämän osalta toimintatavat olivat melko samanlaisia Letkehankkeen kanssa. Kuitenkin aikaisempien projektien perusteella tässä
hankkeessa pystyttiin hyödyntämään Trimble Connectia aikaisempaa
paremmin mm. kansiorakenteiden jaottelun osalta.
Kansiorakenne erosi Letke-hankkeesta siten, että suunnitelmien tarkastus
ja hyväksyntä siirrettiin yhden kansion alle, jonka alta löytyi
tekniikkalajikohtainen jaottelu. Kansio sisälsi myös Connectista helposti
avautuvan Excel-taulukon, josta löytyi seurantaluettelo eli yhteenveto
itselle luovutusten ja erilaisten tarkastusten ajankohdista.
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Suunnitelmien tarkastus ja hyväksyntä oli kansioittain siltakohtaisesti,
eikä tietomalleja tarvinnut siirrellä kansiosta toiseen.

Esimerkkikuva vain havainnollistava, ei kyseisestä hankkeesta.
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Vt8 Turku - Pori parantaminen Eurajoen kohdalla
Hankkeen rakennusurakkaan kuuluu muun muassa 4,5 km uutta
valtatielinjausta, 5 uutta siltaa, 1 km meluntorjuntatoimenpiteitä, 8
kilometriä tie- ja katuvalaistusta ja 2 eritasoliittymää. Hankkeen tavoitteena
on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta Eurajoen keskustan
kohdalla ja näin tukea myös kunnan kehittymisedellytyksiä.
Vt 8 Eurajoen kohdan yleissuunnitelma on hyväksytty vuonna 2017 ja
tiesuunnitelman hyväksymispäätös on tehty huhtikuussa 2021. SThankkeen suunnittelu alkanut 01/2021 ja rakentaminen 06/2021. Valmista
on arvioitu olevan loppuvuodesta 2022, eli hieman aikaisemmin kuin
tilaajan toive 2023. Hankkeen kustannusarvio on 17 M€ (MAKU 130;
2010=100).

Tässä hankkeessa työkalut ja toimintatavat olivat melko samanlaisia kuin
aikaisemmissa projekteissa, mutta tässä Trimble Connectin rooli oli
selkeämmin hankkeen projektipankki, kun taas Sokopro toimi tilaajan
projektipankkina. Infrakitin rooli ei tässä hankkeessa ole niin suuri
ainakaan projektipankin näkökulmasta.
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Trimble Connectin tiedonhallintaa on aikaisempiin hankkeisiin verrattuna
vieläkin yksinkertaistettu. Tarkastuskansion alla olevat esim. siltakohtaiset
kansiot eivät enää sisältäneet hyväksyntä/tarkastus -kansioita, vaan
kansioissa olevat tiedostot olivat aina uusimmat aineistot. Toisin sanoen,
missä tahansa vaiheessa tarkastusprosessi menikin, uusimmat aineistot
löytyivät yhdestä ja samasta kansiosta. Hyväksytyt aineistot löytyivät tosin
vielä selkeästi erillisestä kansiosta. E18-hankkeen tapaan myös tässä
hankkeessa oli ajantasainen ja päivittyvä yhteenveto-Excel, josta nähtiin
tarkastusten ja hyväksymisten tarkemmat tiedot. Lisäksi sähköpostitse
lähti tieto, kun tiettyyn kansioon vietiin aineistoa.

Esimerkkikuva vain havainnollistava, ei kyseisestä hankkeesta.
Lisäksi erona Letke ja Turun kehätie -projekteihin verrattuna, vt8projektissa tiedonsiirto työmaalta tuotiin Connectiin, kun kahdessa
aikaisemmassa projektissa työmaalta tulevat tiedot vietiin verkkolevylle ja
sieltä tarvittaessa eteenpäin. Lisäksi vt8-projektissa tuotiin Trimble
Connectiin myös koko hankkeen yhdistelmämalli, kun taas kahdessa
aikaisemmassa projektissa tuotiin Connectiin lähinnä siltapaikat ja
yhteensovituksen kannalta tärkeät paikat.
Haastateltavan mukaan työvaiheita yksinkertaistamalla on saatu vt8
hankkeen prosesseista muovattua parempia kuin kahdessa muussa
projektissa. Haastateltava toi esiin, että järjestelmien välisten rajapintojen
avulla tiedonsiirtoa saataisiin varmasti parannettua.
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LUUMÄKI – IMATRA -RATAHANKE (LUIMA)
HAASTATELTAVAT

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Tilaajan projektipäällikkö
Joonas Hämäläinen,

-

Rakennuttajakonsultti
Katja Puolitaival

TILAAJA
Väylävirasto

-

SUUNNITTELIJAT
Proxion plan, Sitowise,
Sweco, Ratatek

-

URAKOITSIJA
Ratatek, NRC, GRK Infra

-

OHJELMISTOT
Sokopro
Infrakit
Trimble Connect

HAASTEET
-

Eri suunnitteluohjelmistot
3D-Win
Velho

AVAINASIAT

-

Monta
suunnittelutoimeksiantoa
Suunnitelmien
tietomallipohjainen
tarkastus
Luovutusaineisto Velhoon
Toteumamalli

Tietomallinnus tuottaa selkeää lisäarvoa.
o Yhteensovitus helpompaa, kun aineisto on visuaalista ja siitä erottaa
korkeuserot sekä rakenteiden suhteet toisiinsa.
o Mallit lisäävät vuorovaikutusta kokouksissa.
Tietomallinnus ja tiedonhallinta ovat kehittyneet hankkeen aikana.
o Hankkeiden tulee mukautua uusiin vaatimuksiin.
Turvalaitteiden ja sähköradan yhteensovitus.
o Aiemmin tehty erillisin 2D-kuvin, nyt pilotoitiin mallipohjaista
työskentelyä ja se koettiin hyväksi.
Tietomallinnus ja tiedonhallinta ovat oma tekniikkalajinsa toistaiseksi.
o Hankkeiden pitää sitoa resursseja näihin ja ymmärtää niiden
merkitys kokonaisuudelle.
Suunnittelutoimeksiantojen yhteiset pelisäännöt.
o Tärkeää määritellä koko hankkeelle yhteiset säännöt
kansiorakenteelle ja suunnitelmien tietosisällölle.

-

Isoissa hankkeissa kansiopohjaisen projektipankin rajat tulevat vastaan.
Liian pitkät tiedostopolut haasteena.
o Metatietopohjaisessa projektipankissa ei ole samaa ongelmaa,
koska se ei perustu kansioihin.
Tietomallit eivät ole kaikkien ensisijainen työkalu.
o Tietomallien ilosanomaa tulee jalkauttaa kaikille.
o Tavoitteena katsoa asiat ensin mallista ja mikäli tarvetta, niin
varmistaa asia suunnitelmakuvasta.
Vastuu kokonaisuudesta, kun suunnittelutoimeksiannot on jaettu pieniin
osiin.
o Hankkeissa tulee selkeästi määritellä, kuka on vastuussa
kokonaisuudesta, eli siitä, että kaikki suunnittelualueella olevat
tekniikkalajit ovat yhteensovitettu.

Monta projektipankkia
Yhteensovitus
Turvalaitteiden ja
sähköradan mallinnus
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Luumäki – Imatra -ratahanke (Luima)
Yleistä
Luumäki – Imatra ratahanke on kokonaisuudessaan 56 kilometriä pitkä.
Rautatiehankkeille yleiseen tapaan kokonaisuus on jaettu useampaan
pieneen osaan, niin suunnittelun kuin rakentamisen osalta. Se minkä vuoksi
kokonaisuutta jaetaan pienempiin osiin, on monen asian summa. Tässä
hankkeessa taustalla oli aikataulupainetta, mutta myös huolta siitä, että
saadaanko tarjouksia, mikäli koko 56 kilometrin pätkä on yhtä
suunnittelutoimeksiantoa. Jaon jälkeen kokonaisuus sisältää niin
kokonaisurakkana toteutettavia hankkeita, kuin myös ST-urakoita.

26.4.2021 pidetyssä haastattelussa keskityttiin Joutseno-Imatra välille
toteutettavaan uuteen, 19 kilometriä pitkään, kaksoisraiteeseen.
Haastateltavina olivat Väyläviraston projektipäällikkö Joonas Hämäläinen
sekä Welado Oy:n rakennuttajakonsultti Katja Puolitaival. Kaksoisraiteen
osuus on jaettu seuraaviin pienempiin kokonaisuuksiin:
Ratasuunnittelu
Proxion Plan

Ratasuunnittelu
Sitowise

Turvalaitesuunnittelu Turvalaitetoimittaja
Sähkörata
Sweco Infra & Rail
Thales
Ratatek (ST-urakka)

Urakoitsija
NRC Finland Oy

Urakoitsija
GRK Infra

Luumäki – Imatra -ratahanke on rakennussuunnittelun osalta käynnistynyt
vuonna 2017 ja ensimmäiset rakennusurakat on aloitettu 2018. Viimeisten
rakennusurakoiden on tarkoitus valmistua vuonna 2024. Hankkeelle on
myönnetty rahoitusta yhteensä 195 miljoonaa euroa, sekä erilliseen
Karjalan ratasillat kokonaisuuteen n. 28 miljoonaa euroa, joka on ns.
korvamerkittyä rahaa nimenomaisesti rataosan siltahankkeisiin.

PointGroup Oy
Y-tunnus 2910826-9

Klovinpellontie 1-3
FI-02180 Espoo

info@pointgroup.fi
pointgroup.fi
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Tiedonhallinta
Hankkeen kokoluokan ja jakamisen vuoksi tiedonhallinta on keskiössä ja
siihen on panostettu alusta asti. Rakennussuunnittelu on aloitettu vuonna
2017, jolloin alan tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen ohjeistus on ollut
hyvin erilainen verrattuna nykytilanteeseen. Alan yleinen ohjeistus (YIV) ja
Väyläviraston oma tiedonhallinnan ohjeistus on päivittynyt hankkeen
aikana. Haastateltavien mukaan muuttuneeseen ohjeistukseen on pyritty
vastaamaan, mutta esimerkiksi nykyisiä vaatimuksia täyttävää
tiedonhallintasuunnitelmaa ei ole tehty.
Haastateltavien mukaan vaatimukset kaikilla toimeksiannoilla ovat olleet
samat, eli heille on tilaajan toimesta annettu tietty tiedonhallinnan kehys,
joka tulee täyttää. Tiedonhallinnan kehykseen kuuluu mm. aineiston
sijainnit ja kansiorakenteet. Eli tilaaja on ollut loppupeleissä vastuussa
tiedonhallinnasta, mutta sen prosesseja on kehitetty yhdessä hankkeen eri
osapuolten kanssa. Tämän jälkeen esimerkiksi suunnittelutoimeksiantojen
tulee tehdä esitys oman toimeksiannon tiedonhallinnan periaatteista.
Tiedonhallinnan työkaluja hankkeella oli lukuisia, mm. Sokopro, Trimble
Connect ja Infrakit. Lisäksi aineistoa tuli toimittaa Väyläviraston arkistoon
ja hankkeen loppuvaiheessa myös Velho -järjestelmään. Sokopro toimi
projektipankkina, johon tallennettiin dokumentaatio, suunnitelmat sekä
mallit, kun ne valmistuivat. Trimble Connect toimi mallipohjaisena
projektipankkina, johon tehtiin yhdistelmämallit ja yhteensovitus. Infrakit
palveli työmaata koneohjauksen ja toteumatiedon projektipankkina.
Tietomallinnus
Rakennussuunnittelun käynnistyksen yhteydessä tehtiin päätös siitä, että
koko Luumäki – Imatra -hanke pyritään tekemään tietomallipohjaisesti.
Suunnittelutoimeksiantojen osalta pyrittiin siihen, että aineisto oli pitkälti
samannäköistä ja samalla tavalla esitettyä, riippumatta suunnittelijasta.
Suunnitelmien sisältöä ja rakennetta kehitettiin yhdessä kaikkien
suunnittelutoimeksiantojen kanssa työpajoissa. Työpajojen ideana oli
antaa suuntaviivat koko hankkeen suunnittelulle ja täten yhtenäistää
saatavia suunnitelmia. Työpajojen sisältö vaihteli usein tekniikkalajista
toiseen ja osallistuvat olivat oman tekniikkalajinsa asiantuntijoita.
Työpajojen lisäksi tietomallinnusta kehitettiin toimeksiantojen sisällä
omissa
suunnittelukokouksissa,
tekniikkalajikohtaisissa
suunnittelukokouksissa ja erillisissä tietomallinnuksen kokouksissa.
Ratasuunnitelma
oli
tehty
vanhaan
maastomalliin,
jonka
korkeusjärjestelmä ei ollut nykyvaatimusten mukainen N2000. Tilaaja
halusi tarjota rakennussuunnittelulle kattavan lähtöaineiston, jonka vuoksi
alueella tehtiin paljon pohjatutkimuksia ja koko suunnittelualueesta luotiin
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kattava pistepilviaineisto drone-kuvauksen avulla. Näiden avulla saatiin
luotua hankkeelle mittaperusta. Jo pelkkä pistepilviaineisto itsessään oli
niin suuri, että sen siirtäminen perinteisten projektipankkien avulla
suunnittelijoiden kesken ei olisi ollut mahdollista. Tässä yhteydessä ja
myös hankkeen edetessä suurten aineistojen siirtoon käytettiin Sharefile työkalua.
Hankkeen aikana suunnittelussa pilotoitiin radan merkkien mallinnusta.
Pilotoinnin lopputuloksena tuotettiin radan merkkien objektikirjasto, joka
on nyt julkisesti jaossa Väyläviraston verkkosivuilla. Haastateltavien
mukaan on järkevää jakaa tämä objektikirjasto myös muille ratahankkeille,
jotta radan merkkejä ei tarvitse mallintaa jokaisessa projektissa erikseen.
Haastateltavilla ei kuitenkaan ollut tietoa siitä, miten laajasti urakoitsija on
hyödyntänyt mallinnettuja radan merkkejä rakentamisessa.
Rautateiden tekniikkalajien osalta turvalaitteet ja sähkörata ovat
suunniteltu perinteisin 2D-kuvin, niin kytkentöjen kuin esimerkiksi laitteiden
sijaintien osalta. Haasteltavien mukaan näiden yhteensovitus on ollut
aiemmin haasteellista, koska lähtökohtaisesti tiedot ovat olleet eri kuvissa.
Tietomallipohjainen työskentely mahdollisti helpomman yhteensovituksen,
koska rakenteet pystyttiin yhdistämään samaan yhdistelmämalliin.
Haasteltavien mukaan suunnittelutoimeksiannoissa käytettiin omia
suunnittelutyökaluja, eikä hankkeella ollut esimerkiksi yhtenäistä
tietomallipalvelinta. Koko hankkeen osalta suunnitelmien yhteensovitusta
ja yhdistelmämallien katselua varten valittiin käytettäväksi Trimble
Connectia.
Suunnittelun aineistosta ainoastaan taitorakenteet ja geosuunnitelmat
hyväksytettiin erillisellä ulkopuolisella tarkastajalla. Tässä hankkeessa
kuitenkin ulkopuolinen tarkastaja kävi läpi myös muun suunnitelmaaineiston, mutta niitä ei erikseen hyväksytty. Aineistojen läpikäyntiin
käytettiin sekä malliaineistoa, että PDF-kuvia. Suunnittelutoimeksiantojen
työpajoissa sovittiin, että suunnitelmamallit viimeistellään vasta, kun
suunnitelma-aineisto oli hyväksytty. Projektipankissa suunnitelma-aineisto
oli karkeasti jaettu kahteen osaan, eli tarkastuksessa oleva aineisto ja
hyväksytty aineisto.
Rakennusurakoiden osalta urakoitsijoita on vaadittu tuottamaan kohteesta
toteumamalli. Toteumamalli on toteutettu YIV:n mukaisesti, eli mikäli
rakenne on ollut toleranssissa, niin suunnitelmamallia on voitu käyttää
toteumana. Mikäli rakenne ei ole ollut InfraRYLin mukaisten toleranssien
sisällä, niin malli on pitänyt päivittää vastaamaan toteumaa. Toteumamalli
luovutetaan tilaajalle, joka luovuttaa mallin edelleen kunnossapitoon.
Tässä tapauksessa siis toteumamalli on myös kunnossapitomalli, johon
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kiteytyy yksi tämän hetken haaste tietomallien elinkaaren suhteen.
Haastateltavien mukaan kunnossapidosta ei ole tullut tietoa siitä, mitä he
haluavat/tarvitset tietomallilta, joten ei tiedetä, minkä tiedon kunnossapito
kokee tarpeelliseksi.
Hyödyt / Havainnot
Haastateltavien mukaan erityisesti tietomallit tuottavat selkeää lisäarvoa
hankkeelle.
Molemmat
nostivat
esille
yhteensovituksen
ja
vuorovaikutuksen tietomallien avulla. Yhteensovitus on huomattavasti
helpompaa mallien, kuin 2D -kuvien avulla. Tietomallien käyttö osana
kokousaineistoa lisää vuorovaikutusta, sillä niiden avulla voidaan käydä
asiat läpi ja nähdään heti tilanteen kokonaiskuva. Edellä mainittujen
asioiden lisäarvosta ei voida antaa mitään selkeitä lukuja, koska ei ole
olemassa vertailukohtaa, johon luvut voisi perustaa.
Tietomallinnus ja tiedonhallinta ovat kehittyneet paljon tämän hankkeen
aikana. Esimerkiksi tänä päivänä lähes poikkeuksetta kaikilla on oikeudet
yhdistelmämalliin ja henkilöt voivat itse käydä tutustumassa malliin.
Turvalaite- ja sähköratasuunnittelu on aiemmin tehty pitkälti PDF-kuvin eikä
laitteita/objekteja ole juuri mallinnettu. Tässä hankkeessa luotiin
Väylävirastolle objektikirjasto, joka toistaiseksi sisältää turvalaitteiden ja
sähköratalaitteiden 3D-objekteja. Mainittujen tekniikkalajien yhteensovitus
on ollut aiemmin haastavaa erillisin 2D-kuvin. Nyt, kun nämäkin
mallinnettiin, niin yhteensovitus koettiin helpommaksi.
Tiedonhallinnan ja tietomallinnuksen merkitystä nykyhankkeissa ei voi
korostaa liikaa. Erityisesti tiedonhallinnan merkitys on iso heti hankkeen
ensiaskeleista lähtien, joten tiedonhallinnan prosessit ja käytännöt tulee
määrittää heti hankkeen alussa. Tiedonhallinta ja tietomallinnus tulee
toistaiseksi mieltää omiksi tekniikkalajeikseen ja ymmärtää, että myös
näissä tarvitaan resursseja. Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua, kun
nämä prosessit tulevat tutuksi laajemmalle käyttäjäkunnalle.
Tiedon / osaamisen siirto suunnittelutoimistojen välillä
Haasteet
Yleisesti haasteena on virkamiesten koneiden päivitykset. Haastateltava
nosti esille, että haasteena on tällä hetkellä ohjelmistojen päivitystahti.
Esimerkkinä hän mainitse, että Trimble Connectin ohjelmistopäivityksiä
tulee tiuhaan tahtiin, mutta näitä ei ehditä päivittämään virkamiesten
koneisiin. Hänellä itsellään on Trimble Connect, mutta versio on niin vanha,
että hän ei saa avattua tämänhetkistä yhdistelmämallia.
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Isoissa hankkeissa projektipankkien koot kasvavat ja syntyy alikansioiden
alikansioita, joka johtaa pitkiin tiedostopolkuihin. Hankkeen käytössä
olevassa projektipankissa on tullut raja vastaan, eli tiedostopolut ovat liian
pitkiä. Näihin kansioihin ei voi tallentaa tietoa, eikä niistä voida ladata
tietoa. Ratkaisuna tähän voisi olla metatietopohjainen projektipankki, jossa
aineisto järjestellään kansiorakenteen sijaan metatietojen avulla.
Tietomallit eivät vielä ole kaikkien ensisijainen työkalu. Esimerkkinä
haastateltava nosti sen, kun suunnitelmaa päivitetään, niin kuinka moni
katsoo asian ensimmäisenä mallista. Suunnittelijoista varmasti suurin osa,
mutta tilaajan ja urakoitsijan puolelta asia katsotaan edelleen
ensimmäisenä mahdollisista PDF-kuvista. Kaikilla ei vielä ole tietomallien
mahdollisuudet tiedossa. Rautateiden rakennusurakoissa urakoitsijat eivät
välttämättä käytä tietomalleja rakentamiseen vielä niin paljoa, kuin
perinteisemmissä tiehankkeissa. Tietomallien ilosanomaa pitäisi
haastateltavan mukaan jalkauttaa niin urakointiin, kuin myös
kunnossapitoon.
Hankkeen aikana ilmeni muutamia haasteita kokonaisuuksien hallinnassa,
kun alue oli jaettu pienempiin suunnitelmakokonaisuuksiin. Lisäksi
yksittäiset alueet oli jaettu vielä pienempiin osiin tekniikkalajeittain.
Hankkeiden pitää selkeästi määritellä kuka on vastuussa suunnitelmien
yhteensovituksesta ja kokonaiskuvan toimivuudesta. Haasteena on välillä
ollut löytää viimeisimmät revisiot suunnitelmista. Jälkimmäinen haaste
todennäköisesti ratkeaa sillä, että vastuut on selkeästi määritelty. Tällöin
ainakin vastuussa olevan tahon pitää tietää, mistä ja milloin löytyvät
uusimmat suunnitelmien revisiot.
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YLÄSTÖN ALUERAKENTAMINEN
HAASTATELTAVAT

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Tilaajan projektipäällikkö
Kari Saatsi,

-

Rakennuttajakonsultti
Jarkko Parkkisenniemi

TILAAJA
Vantaan kaupunki

SUUNNITTELIJA

-

Ramboll Finland Oy

URAKOITSIJA
Terrawise Oy

OHJELMISTOT

-

Trimble Connect

Toteumamalli tuottaa lisäarvoa koko urakalle.
o Etenemää on helppo seurata työmaakokouksissa, kun se esitetään
toteumamallin avulla.
o Maksuerien sitominen toteumamalliin johtaa siihen, että toteuma- ja
laatuaineistoa syntyy jatkuvasti hankkeen edetessä.
o Laatudokumentaation linkitys suoraan tietomalliin lisää
käyttäjälähtöisyyttä, kun kaikkea tietoa ei tarvitse etsiä erikseen.
Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoilla voidaan ohjata tietomallinnusta
haluttuun suuntaan.
o Asiakirjojen sisällön tuottamiseen tulee käyttää tietomallinnuksen
asiantuntijaa, jotta termistö ja vaatimukset ovat halutunlaiset.
o YIV-ohjeistusta voi täydentää esimerkiksi urakkaohjelman liitteillä.
Täysin tietomallipohjainen hanke asettaa uusia vaatimuksia.
o Valvontaa ei voi tehdä perinteisin keinoin, vaan myös se tulee tehdä
tietomallipohjaisesti.

Civilpoint Map Extension
Eri suunnitteluohjelmistot

HAASTEET

3D-Win

-

AVAINASIAT
Täysin tietomallipohjainen
hanke

-

Toteumamalli
Maksuerät sidottu
toteumamalliin
Tietomallipohjainen
valvonta ja
rakennuttaminen
Keskitetty projektipankki

-

Havaittu, että kunnossapito ei tiedä mitä vaatia luovutettavalta tietomallilta.
o Kunnossapidon tulee asettaa vaatimukset luovutettavalle
toteumamallille.
Kaupungin ensimmäisiä täysin tietomallipohjaisia hankkeita – kaikille uutta
asiaa.
o Pitää ymmärtää, mitä seuraava vaihe tarvitsee.
o Minkälainen suunnitelmamalli pitää olla, että siitä voi tuottaa
toteutusmallin?
Toteumamallin tuottaminen on suhteellisen uutta.
o Toteumamallia saattaa joutua tuottamaan kahteen eri formaattiin.
o Kaikkien tahojen vaatimukset eivät ole vielä YIV:n mukaisia –
organisaatioiden tulee muuttaa ohjeistusta alan yleisen ohjeistuksen
mukaiseksi.
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Ylästön aluerakentaminen (Ylästö 7 ja 8, Sutars 2)
Yleistä
Hanke on Vantaan kaupungin ensimmäisiä täysin tietomallipohjaisia
hankkeita,
kohteeseen
rakennetaan
pientaloalueen
katuja
ja
kunnallistekniikkaa. Alueen 2D -suunnitelmat ovat valmistuneet vuoden
2019 kesällä. Hanke haluttiin kilpailuttaa ja rakentaa tietomallipohjaisesti,
niin alueen suunnitelmamalli täydennettiin ja se valmistui vuoden 2020
alkupuolella. Tarjouskilpailun jälkeen rakentaminen käynnistyi vuoden
2020 toukokuussa ja aikataulun mukaan valmistumassa lokakuussa 2021.
Aluerakentamisen urakka toteutetaan kokonaisrakennusurakkana ja
rakentamisen kustannukset tulevat olemaan noin kolme (3) miljoonaa
euroa. Tämän hankkeen haastatteluun osallistuivat Kari Saatsi Vantaan
kaupungilta ja Jarkko Parkkisenniemi Ramboll CM Oy:stä. Saatsi toimi
hankkeessa
tilaajan
projektipäällikkönä
ja
Parkkisenniemi
rakennuttajakonsulttina. Näiden osapuolien lisäksi urakoitsijaksi valikoitu
Terrawise Oy ja tilaajan suunnittelijana toimi Ramboll Finland Oy.
Tiedonhallinta
Hankkeen projektipankkina toimi Trimble Connect, johon talletettiin koko
aineisto, niin suunnitelmien kuin toteutuksen osalta kuten myös mallien ja
dokumentaation osalta. Osa hankkeen rakentamisen aikaisesta
dokumentaatiosta tuotettiin Vantaan tietopalvelun avulla. Vantaan
tietopalvelu on Rambollin tekemä työkalu, jolla voidaan tuottaa
työmaapäiväkirjoja, MVR-mittausten tulokset ja seurata laskutusta. Nämä
tallentuvat tietopalvelussa PDF:ksi ja siirtyvät projektipankkiin.
Tiedonhallintaa mietittiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.
Toteutuksen aikaista erillistä tiedonhallintasuunnitelma -dokumenttia ei
ole, vaan se on tässä hankkeessa päätetty korvata toteutusaineistolokilla.
Toteutusaineistoloki sisältää kaiken hankkeella olevan aineiston, niin
dokumenttien kuin mallien osalta. Lokiin on kirjattu kaikkien mallien
prosessit, sijainnit ja hyväksynnät, eli kaikki tietävät tarkalleen mallien tilan.
Tämän avulla on helppo selvittää esimerkiksi, millä toteutusmallilla
urakoitsija on toteuttanut tietyn kohteen. Toteutusaineistolokia
revisioidaan jatkuvasti ja aiemmat versiot jäävät talteen projektipankkiin,
kun loki tallennetaan samaan paikkaan samalla nimellä. Haastateltavan
mukaan toteutusaineistoloki voi vaikuttaa raskaalta, mutta hänen
mukaansa se on hyvä ja toimiva tapa pitää koossa hankkeen
dokumentaatio.
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Hankkeen sisällä tapahtuva kommunikaatio tapahtuu Trimble Connectin
ToDo -tehtävien avulla. Todo -tehtävien avulla voidaan kommentoida
esimerkiksi suunnitelmaratkaisua ja osoittaa kommentti tietylle taholle.
Näiden avulla on helppo tehdä kattavampaa tehtävälistaa mahdollisista
muutoksista ja kommenteista, lisäksi asioiden ratkettua todo -tehtävä
voidaan kuitata tehdyiksi.
Hankkeessa käytetyn Trimble Connectin on koettu vastanneen hankkeen
odotuksia. Useista muista projektipankeista poiketen ohjelmisto
mahdollistaa tietomalliaineiston visuaalisen tarkastelun 3D:nä, mutta
perinteisen dokumentaation hallintakin onnistuu ongelmitta.
Rakennuttajakonsultti ja tilaaja miettivät hankintavaiheessa hankkeen
projektipankin kansiorakennetta. Kansiorakennetta on kehitetty koko
hankkeen ajan ja erityisesti urakoinnin alkaessa on kiinnitetty huomiota
urakoitsijan
tarpeisiin.
Kansiorakenteesta
on
tehty
kattava
tiedonhallintadokumentti (Excel), johon hankkeen kansiorakenne on avattu
kokonaisuudessaan. Dokumentissa on myös käyttäjäkohtaisesti määritelty
oikeudet eri kansioihin.
Trimble Connectissa on kolmiportainen kansiorakenne, eli pääkansion alla
on enintään kaksi alakansiota. Tausta tälle vaatimukselle tulee Vantaan
kaupungin
tiedonhallintajärjestelmästä.
Hankkeessa
käytetyn
projektipankin,
Trimble
Connectin,
ja
Vantaan
kaupungin
tiedonhallintajärjestelmän, M-filesin, välille on luotu integraatio. Hankkeen
valmistuessa projektipankin aineisto luetaan tiedonhallintajärjestelmän
arkistoon automaattisesti.
Tietomallinnus
Hanke kilpailutettiin tietomallipohjaisesti ja malliaineiston latauslinkki
Trimble Connectiin toimitettiin erikseen sähköpostilla. Hankkeen
tietomallinnus perustui pitkälti YIV-ohjeistukseen, mutta urakkaohjelman
liitteenä oli tietomallin vaatimuksia täydentävä dokumentti, Inframallin
sisältövaatimukset. Kyseisessä dokumentissa oli avattu ja tarkennut YIVohjeistusta tilaajan tarpeiden mukaan. Hankkeen sopimusasiakirjoissa on
määritetty, että tietomalli on määräävämpi ”dokumentti” kuin
suunnitelmakuva.
Tietomallinnuksen
prosessin
mukaan
suunnittelija
tuotti
suunnitelmamalliaineiston
ja
ylläpiti
sitä
hankkeen
aikana
projektipankissa. Suunnitelma-aineiston tarkastusprosessiin kuului
dokumentoitu itselleluovutus sekä tietomalliselostus, jossa suunnitelman
sisältö oli kattavasti avattuna. Hankintavaiheen aikana, ennen
tarjouspyyntövaihetta, tietomalliaineiston visuaalisen tarkastuksen teki
rakennuttajakonsultti.
Mainittu
tarkastus
sisälsi
karkean
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törmäystarkastelun pistokoeluontaisesti ja risteysalueiden pintojen
tarkastelut. Hankkeen tarjouspyyntöasiakirjoissa oli määritelty, että
urakoitsijan
tulee
esittää
oma
mallipohjainen
laadunvarmistussuunnitelma, jonka minimivaatimukset tulivat tilaajalta.
Urakoitsija vastasi toteutusmallin ja toteumamallin tuottamisesta.
Toteutusmallin (tässä tapauksessa koneohjausmalli) tuottamiseen
tarvittavan
suunnitelmamallin
urakoitsija
poimi
omatoimisesti
projektipankista. Toteutusmallin tarkastuksesta vastasi tuotannon
tietomallikoordinaattori. Toteumamallin tarkastuksesta vastasi ensin
tuotannon tietomallikoordinaattori, jonka jälkeen aineiston kävi läpi tilaajan
tietomallikoordinaattori. Kun hanke on päättymässä ja ollaan
vastaanottovaiheessa, niin urakoitsija luovuttaa toteumamallin ja
laatuaineiston tilaajalle, aineisto tulee olla itselleluovutettu. Lopuksi
toteuma-aineiston käy läpi tilaaja, rakennuttajakonsultti, valvoja ja
tietomallikoordinaattori.
Tietomallia hyödynnettiin hankkeessa todella laajasti. Toteumamallia
seurattiin työmaakokouksissa, haastateltavan mukaan tämä on
erinomainen tapa esittää työmaan etenemää. Toteumamallin osalta tilaaja
on vaatinut urakoitsijaa päivittämään toteumaa kerran viikossa.
Päivityssyklin lisäksi urakan maksuerät ovat sidottu toteumamallin
tuottamiseen. Aiemmin maksuerissä on saatettu määritellä esimerkiksi,
että kun paalulaatta on valettu, niin x € voidaan laskuttaa. Tässä
hankkeessa on kuitenkin sovittu, että urakoitsija voi laskuttaa vasta, kun
paalulaatta on valettu ja siitä on tuotettu toteumamalli laatuaineistoineen.
Toteumamallin tuottamisen sitominen maksueriin mahdollistaa kaksi
asiaa. Ensinnäkin toteumaa/etenemää on helppo seurata esimerkiksi
työmaakokouksissa ja toiseksi valmista luovutusaineisto syntyy koko
hankkeen ajan, eikä urakoitsijan tarvitse koota kaikkea aineistoa
rakentamisen valmistuttua.
Hyödyt / Havainnot
Hankkeen aikana on havaittu, että kunnossapito ei tiedä, mitä vaatia heille
luovutettavalta tietomallilta. Haastateltavat toivat asian esille siten, että
kunnossapito tarvitsee tiedon esimerkiksi erilaisten kunnossapidettävien
alueiden pinnoitteista. Esimerkiksi pinnan kovuus tai mahdollinen pehmeys
ja materiaalia ohjaavat alueen kunnossapitoa. Tällä hetkellä YIVohjeistuksessa ei juuri oteta kantaa kunnossapitomallin tietosisältöön.
Lisäksi infra-alan yleinen tiedonsiirtoformaatti IM4 ei mahdollista
kattavasti pintojen tietojen kirjoittamista metatietoihin.
Tietomallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen ovat täysin arkipäiväistä,
mutta tietomallipohjainen valvonta on uutta. Haastateltavan mukaan,
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mikäli hanke rakennetaan tietomallipohjaisesti, on myös valvonnan
vastattava
tähän
tarpeeseen.
Hänen
mukaansa
perinteiset
valvontamenetelmät eivät riitä, vaan myös valvojalla tulee olla työkalut
suunnitelmien ja toteuman väliseen vertailuun työmaalla. Tässä
hankkeessa rakennuttajakonsultilla ja valvonnalla on ollut käytössä
Trimblen TSC7 maastotallennin ja siinä käytettävät ohjelmistot Trimble
Siteworks ja Trimble Access. Maastotallentimen avulla on mahdollista
verrata maastossa suunniteltua rakennetta toteutuvaan rakenteeseen.
Rakennusurakoissa tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat ohjaavat
käytännössä koko urakkaa, esimerkiksi jokin vaatimus saattaa nostaa
tarjousten hintaa. Tämän vuoksi on tärkeää kirjata tietomallivaatimukset
oikeilla termeillä ja oikeilla määrityksillä hankkeen eri asiakirjoihin. Tarkalla
määrittelyllä voidaan välttää mahdollisia lisäkustannuksia, mutta tällä
varmistetaan erityisesti se, että kaikki osapuolet ymmärtävät asian samalla
tavalla. Asioiden oikein kirjaamiseen tarvitaan tietomallinnuksen
asiantuntijoita.
Toteumamalliin
liittyy
olennaisesti
myös
eri
rakenteiden
kelpoisuudenosoitus. InfraRYLissä on määritelty esimerkiksi erilaisten
kerrosten kantavuuksien mittaaminen. Tässä hankkeessa kyseinen
dokumentaatio on liitetty osaksi toteumamalliobjekteja. Kun käyttäjä avaa
osamallin Civilpointin Map Extensionissa, niin hänellä on suora pääsy myös
rakenteeseen liittyvään dokumentaation, esimerkiksi Loadman kokeiden
pöytäkirjaan. Tämä on erinomainen tapa linkittää dokumentaatio ja
malliaineistoa, mutta linkitys ei ole kestävä. Tällä hetkellä linkki tehdään
Civilpointin Map Extensionissa, mutta linkkiä ei kirjoiteta itse tiedostoon.
Kun aineisto joskus ladataan pois Trimble Connectista, niin kyseinen
linkitys katoaa, ellei latausta tehdä pakatun BCF tiedoston kautta.
Haasteet
Hanke on ensimmäisiä Vantaan kaupungin täysin tietomallipohjaisia
hankkeita, joten tämä on oppimisprosessi. Tietomallinnus ja koneohjaus
eivät ole uusia asioita, mutta tietomallipohjainen kokonaisuus on.
Kokonaisuuden vuoksi myös kokeneille tietomalliasiantuntijoille on
ilmennyt uusia asioita siitä, minkälainen on täysin tietomallipohjainen
hanke. Haastateltava antoi esimerkin siitä, että tällä hetkellä tuotettava
rakennussuunnitelmamalli ei vastaa toteutusmallin vaatimuksia.
Rakennussuunnitelmavaiheessa saatetaan mallintaa paljon erilaisia
asioita, mutta tässä vaiheessa ei tiedetä, mitä sen tulisi sisältää, jotta se
palvelisi toteutusmallia mahdollisimman hyvin.
Toteumamalli on suhteellisen uusi asia infra-alalla ja sen vaatimukset eivät
selviä kaikille. Alaa ohjaa yleiset inframallivaatimukset (YIV), joka
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määrittelee hyvin pitkälti toteumamallin tietosisällön. YIV:n lisäksi joillakin
tilaaja-/omistajatahoilla on omia vaatimuksia aineistolle, mutta ne eroavat
yleisestä ohjeistuksesta. Tämä johtaa siihen tilanteeseen, että jotakin
aineistoa tulee tuottaa kahteen eri formaattiin. Haastateltavan mukaan
esimerkiksi HSY vaatii luovutusaineiston omassa formaatissaan eikä IM4 formaatti ole riittävä.
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KALASATAMASTA PASILAAN
HAASTATELTAVA
Suunnittelijan
tietomallikoordinaattori,
Valtteri Brotherus/WSP

TILAAJA
Helsingin kaupunki & HKL

SUUNNITTELIJA &
URAKOITSIJA
Sörkän spora & Karaatti allianssit

OHJELMISTOT
Google Suite
Google Drive
Trimble Connect
Promap
Räätälöityjä
kokonaisuuksia
Eri suunnitteluohjelmistot,
mm. Quadri (Sörkän
allianssi)

AVAINASIAT
Raitiotiehanke
Allianssimalli
Tiedonhallintakumppani
Tiedolla johtaminen
Rajapinnat

HAVAINNOT JA HYÖDYT
- Allianssimalli mahdollistaa laajan sidosryhmäyhteistyön jo kehitysvaiheessa
o Päästään miettimään alusta asti hankkeen toteutusta tilaajan,
urakoitsijan ja suunnittelijan yhteistyönä
o Jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon, mitä urakoitsija tarvitsee
toteutuksessa
o Vältytään lisä- ja muutostöiltä
o Tärkeää olisi myös saada ylläpidon taho mukaan jo
suunnitteluvaiheessa
- Tiedolla johtaminen avainasemassa: Hanketta johdetaan tietoon perustuen
o Johto saa realistisen tilannekuvan hankkeesta heille räätälöidystä
laadukkaasta ja automatisoidusta tiedosta
- Järjestelmien rajapintojen hyödyntäminen
o Vältetään tiedostojen manuaalista siirtämistä järjestelmästä toiseen,
kun aineistot siirtyvät automaattisesti rajapintojen avulla

HAASTEET
- Lähtöaineiston haaliminen eri tahoilta ja kasaaminen lähtötietomalliksi työlästä
o Lähtötietoaineistoa usein suuria määriä ja laatu kirjavaa, toisinaan
epäluotettavaa ja sitä joutuu keräämään useammasta eri paikasta.
o Kehitysehdotus: Voidaanko ohjata kaupunkeja ja rakennetun ympäristön
omistajia siten, että heidän järjestelmistään saataisiin valmiimpia ja
yhtenäisempiä lähtötietoaineistoja suunnittelukonsulteille.
- Tietomallintaminen edelleen eriytyy omaksi siilokseen perinteisen suunnittelun
lisäksi
o Pitäisi pyrkiä siihen, etteivät tietomallinnus ja suunnittelu eriydy
toisistaan
o Pitäisi pyrkiä ohjaamaan hankkeen suunnittelua ja etenemistä
tietomallien avulla
o Tietomallien parempi hyödyntäminen suunnittelun aikana
o Kehitysidea: Miten päästään siihen, että tietomallintaminen on pääjuttu
ja lain vaatimat 2D-piirustukset saadaan helposti tuotettua suoraan
tietomalleista
- Kehitysehdotus: Ylläpidon taho mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheeseen
o Hankkeen elinkaaren kannalta tärkeää saada jo suunnitteluvaiheeseen
tietoa mitä ylläpitäjä tulee tarvitsemaan ylläpitovaiheessa
o Malleja tuottaessa voitaisiin ottaa tällöin myös ylläpitäjän tarpeet
huomioon
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PASILA-RIIHIMÄKI KAPASITEETIN NOSTO,
VAIHE 1
HAASTATELTAVA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Tilaajan
tietomallikoordinaattori,
Valtteri Brotherus/WSP

-

TILAAJA
Väylävirasto

SUUNNITTELIJA

-

Monta osaprojektia:
Useita suunnittelijoita

URAKOITSIJA
Monta osaprojektia:
Useita urakoitsijoita

OHJELMISTOT
Buildercom
Trimble Connect

-

HAASTEET
-

Infrakit
Eri suunnitteluohjelmistot

AVAINASIAT
Ratahanke
Keskitetty tilaajan
tietomallikoordinaattori

Tilaajan keskitetty tietomallikoordinaattori (WSP), joka valvoi eri
osaprojektien tietomallinnusta ja niiden laatua.
o Jokaisessa hankkeessa olisi hyvä olla yksi keskitetty
tietomallikoordinaattori tilaajan etua valvomassa.
o Myös suunnittelijan kannalta tärkeää, että tilaajan puolella on
tietomallikoordinaattori ohjaamassa mallintamista.
Hankkeen alussa tarjouspyynnön liitteeksi kerättiin lähtötietoja.
o Yhden osaprojektin osalta tehtiin tilaajan toimesta lähtötietomalli jo
tarjouspyynnön liitteeksi.
o Valmiiksi tehdystä lähtötietomallista oli hyötyä suunnittelun
etenemisen kannalta vaikkakin suunnittelija joutui sitä
täydentämään.
Tietomallinnus toi hankkeessa merkittäviä rahallisia säästöjä.

-

-

Useita osaprojekteja
Lähtöaineistojen keruu
tarjousvaiheeseen

-

Jokainen osaprojekti teki omanlaisen kansiorakenteen Trimble Connectiin.
o Vaikeuttaa tilaajan tietomallikoordinaattorin työtä, kun joutuu
etsimään malleja eri paikoista.
o Tärkeää olisi luoda hankkeelle standardoitu kansiorakenne, jotta
kaikissa osaprojekteissa tieto löytyisi samasta paikasta.
Suunnittelija vei mallit Trimble Connectiin oman aikataulunsa mukaan.
o Hankkeen alussa pitäisi sopia yhteisesti, että mallit viedään alustalle
aina tietyn väliajoin, esim. kerran kuukaudessa.
Eri suunnittelutoimistoilla hyvin erilainen käsitys, mikä on
rakennussuunnitelmatasoista tietomalliaineistoa ja minkälainen aineisto
on koneohjauskelpoista.
o Tiedon jalkauttaminen kaikille alan toimijoille.
o Suunnittelu- ja toteutusmallien työstämiseen tarvitaan urakoitsijan
tietämystä.
Hankkeessa mietittiin tapauskohtaisesti, miten ja kenen toimesta
toteumamalli kannattaa tuottaa kussakin eri kohteessa.
o Pitäisi miettiä alan yhteiset standardit, miten toteumamalli tuotetaan
ja kenen toimesta.
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Kalasatamasta Pasilaan raitiotie -hanke
Yleistä
Kalasatamasta Pasilaan raitiotie -hankkeen tavoitteena on suunnitella ja
rakentaa 4,5 km raitiotietä Helsingissä välille Nihti-Pasila. Raitiotien lisäksi
tehdään myös katualueiden peruskorjaus- ja uudisrakentamista,
kunnallistekniikkaa ja viherkaistoja, lisäksi jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä
parannetaan. Tällä hetkellä hankkeessa ollaan suunnittelu- ja
kehitysvaiheessa ja rakentaminen alkaa vaiheittain vuonna 2021.
Liikennöinti on tavoitteena aloittaa 2024.

Hanke toteutetaan allianssimallilla kahden allianssin kesken. Hankkeen
tilaajaosapuoliin kuuluu Helsingin kaupunki ja Helsingin kaupungin
liikennelaitos (HKL). Palveluntuottajina kaksi allianssia: Sörkän spora ja
Karaatti. Sörkän Spora -allianssiin kuuluu Destia, Sweco ja WSP. Karaattiin
kuuluu GRK, AFRY ja nimetyt alihankkijat FLOU & Maisemaarkkitehtitoimisto Näkymä. Haastateltava koki, että allianssimalli on
todella hyvä tapa, sillä näin suunnittelijat pääsevät miettimään asioita
yhdessä urakoitsijan ja tilaajan kanssa.
Haastateltavamme Valtteri Brotherus WSP:ltä kuuluu itse Sörkän spora allianssiin. Hän toimi hankkeessa suunnittelun tietomallikoordinaattorin
roolissa.
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Tiedonhallinta
Hankkeessa tiedonhallinta on suuressa roolissa. Hankkeen alussa
mietittiin tiedonhallinnan reunaehdot, jonka jälkeen kilpailutettiin toimijoita
tiedolla johtamisen kumppaniksi, sillä tiedonhallintaa haluttiin viedä
eteenpäin. Tiedolla johtamisen kumppaniksi valikoitui Googlen tuotteisiin
erikoistunut The Cloud People.
Haastateltava näki, että tiedolla johtamisen näkökulma kannattaisi ottaa
huomioon myös muissa projekteissa, mutta resursseja ei välttämättä
kannattaisi käyttää liikaa erillisiin räätälöinteihin, ellei kyseessä ole
suurikokoinen hanke, kuten tämä Kalasatamasta Pasilaan -hanke.
Hankkeessa on tiedonhallintasuunnitelma ja sitä on päivitetty hankkeen
edetessä. Tiedonhallinnasta on vastuussa tiedonhallintaryhmä, jossa on
edustajat kaikista jäsenyrityksistä. Hankkeessa on useita tiedonhallintaan
liittyviä alustoja: Google Drive (yleinen projektipankki), Trimble Connect
(tietomallien projektipankki), aikatauluhallintasovellus Proma, joka sisältää
digitaalisen vaiheaikataulun ja sen avulla voidaan seurata suunnittelun
etenemistä. Lisäksi tiedonhallintakumppani on räätälöinyt hankkeelle
erilaisia tiedonhallintakokonaisuuksia, kuten riskienhallintasovelluksen
sekä jotain myös kustannusten hallintaan liittyen.
Allianssin käytössä on Google Suite, joka sisältää mm. kalenterit,
sähköpostit ja Google Driven. Hankkeen yleisenä projektipankkina toimii
Google Drive, johon tallennetaan kaikki muut hankkeeseen liittyvät
tiedostot paitsi tietomallit. Driven kansiorakenne linjattiin alkuun
tiedonhallintaryhmän toimesta, mutta sitä räätälöitiin vielä muiden
osapuolien ja tekniikkalajien kanssa. Kansiorakenne on toiminut tähän asti
hyvin.
Hankkeen molemmilla alliansseilla on tietomallien projektipankkina
Trimble Connect. Connectiin tallennetaan kaikki suunnittelun tietomalleihin
liittyvät tiedostot, kuten suunnittelun lähtötiedot. Sörkän spora -allianssi
käyttää Trimble Connectin ja Trimblen Quadrin välistä rajapintaa, jonka
avulla aineistoa pystytään siirtämään ilman siirtotiedostoja. Hankkeen
Connectiin on rajatumpi pääsy kuin Driveen, sillä Connectiin laitetaan
käyttöoikeudet vain niille henkilöille, joilla on tarve hyödyntää tietomalleja.
Haastateltavan mielestä Connect on parhaimpia tämänhetkisiä ratkaisuja,
mutta korosti rajapintojen tärkeyttä ja niitä tulisi yhä enemmän kehittää.
Hankkeessa suunnittelijat tuottavat koneohjausmallit ja vievät ne Trimble
Connectiin. Kun suunnittelijan itselleluovutus on tehty, urakoitsijan
suunnittelun ohjaaja tekee malleille laadunvarmistuksen. Tämän jälkeen
työmaan tietomallikoordinaattori toteuttaa vastaanottotarkastuksen
varmistaakseen,
että
aineistot
ovat
koneohjauskelpoisia
ja
Sivu 59 / 110

Sivu 60 / 110

28.4.2021

3 (5)

toteuttamisturvallisia. Tietomallien tarkastus tapahtuu siis sisäisellä
laadunvarmistuksella, eikä käytössä ole ulkoista tarkastajaa.
Trimble Connectissa tapahtuu myös työnaikainen yhteensovittaminen.
Hankkeen työmaa-aikainen tietosijainti ja -työkalu on vielä harkinnassa,
yhtenä vaihtoehtona on Infrakit. Lopulta tarkoituksena on kerätä
toteumamallit Connectiin työmaalta. Jos raja-arvoista ei poiketa niin
suunnitelmamalli toimii toteumamallina. Jos raja-arvoista poiketaan, niin
suunnittelija tekee varsinaisen toteumamallin päivittämisen.
Hankkeessa tuotetaan hieman vähemmän piirustusaineistoa kuin
”normaalissa projektissa”, mutta vaatimuksena on yhä tuottaa tietyt
aineistot perinteisesti piirustuksina. Lähtökohtaisesti hankkeen suunnittelu
tehdään mallipohjaisesti, mutta tilannekohtaisesti mietitään, tarvitseeko
kaikkea mallintaa, jos esimerkiksi työmaa ei tietoa tarvitse. Tällainen
esimerkkiaineisto voisi olla abstraktit ympäristökohteet. Jos hankkeen
elinkaaren kannalta mallinnusta ei tarvita, niin voidaan poiketa
mallintamisesta. Pyrkimyksenä on kuitenkin selvittää myös kunnossapidon
osalta oleelliset asiat, jotka tulisi mallintaa. Tämä liittyy merkittävästi
ProDigialin elinkaaren läpäisevän tiedon tutkimuskokonaisuuteen.
Hankkeessa on ollut lisäksi hankeintra eli hankkeen sosiaalinen alusta
kuten esim. Yammer. Hankeintra soveltuu allianssihankkeeseen hyvin ja on
toiminut etäaikana eräänlaisena ”virtuaalisena big roomina”.

Tietomallinnus
Hankkeessa on tietomallisuunnitelma, joka tarkoittaa tietomalliohjetta ja
käytännössä myös tiedonhallintasuunnitelmaa. Tietomalliohjeessa ei
mennä yksityiskohtaiselle tasolle vaan viitataan aina tarvittaessa YIVohjeisiin. Tietomalliohjeet sisältävät myös liitteitä, kuten hankkeen oman
tarkennuksen YIV:n liitteeseen.
Hankkeessa
tietomalleja
hyödynnetään
suunnittelun
yhteensovittamisessa ja toteutuksessa, sekä myös laadunvarmistuksessa
ja laatuvaatimusten täyttymisen tarkastamisessa. Lisäksi visualisointien
raakadata tulee tietomalleista. Tietomalleja pyritään hyödyntämään
mahdollisuuksien mukaan myös kunnossapidossa.
Haastateltavan mukaan on hyvin vaikeaa kuvitella enää muuta
toimintatapaa kuin tietomallipohjainen toimintatapa. Etenkin nyt etäaikana
yhteiskäyttöalustasta ja tietomallintamisesta on ollut hyötyjä.
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Havainnot ja hyödyt
Haastateltava on kokenut allianssimallin hyväksi, koska päästään
miettimään hanketta ja sen toteutusta yhteistyössä tilaajan, urakoitsijan ja
suunnittelijan kanssa. Tärkeää olisi, että saataisiin vielä ylläpitotaho
mukaan
hankkeeseen
jo
suunnitteluvaiheessa.
Tätä
pitäisi
tulevaisuudessa kehittää. Yhteistyö eri osapuolten välillä on asia, jonka
haastateltava haluaisi jalkauttaa kaikkiin hankkeisiin.
Hankkeessa tiedolla johtaminen on avainasemassa. Hankkeen johto saa
realistisen tilannekuvan heille räätälöidystä automatisoidusta tiedosta.
Haastateltavan mukaan oleellista on kuitenkin, että tieto on laadukasta,
automatisoitua ja ennen kaikkea on mietitty, mitä tietoa oikeasti halutaan
ja tarvitaan.
Haasteet
Projektipankkina yhteiskäyttöön erikoistunut Drive on toiminut tähän asti
melko hyvin, mutta haasteita on hieman ollut suunnitteluaineistojen
käytössä. Drivessä voi nimittäin useampi henkilö toisistaan tietämättä
muokata samaa dwg-tiedostoa, eikä muutokset näin ollen välttämättä
tallennu tiedostoon. Perinteisesti verkkolevyllä sijaitsevaa dwg-tiedostoa
avatessa käyttäjä saa ilmoituksen, jos tiedosto on avattuna toisella
käyttäjällä ja näin ollen tiedosto avautuu ”vain luku”-tilassa. Tässä on siis
riskinsä, eikä Driven yhteiskäyttöominaisuudet sovellu tällä hetkellä kovin
hyvin konkreettiseen suunnittelutyöhön. Tämä asia tuli esiin vasta
käytössä, eikä sitä näin ollen osattu huomioida, kun projektipankin
tiedonhallintamäärityksiä tehtiin.
Hankkeessa lähtötietojen kerääminen ja tulkitseminen on yksi haasteista.
Hankkeen mallinnuksen lähtötiedot ovat laadultaan hyvin kirjavia, mm.
verkostoaineistojen osalta. Osa aineistosta on vanhaa arkistotietoa ja siinä
saattaa olla metrienkin heittoja. Toisaalta hankealueella on rakennettu
viime aikoina paljon, joten osa lähtötiedoista on hyvinkin tuoretta ja jopa
tarkemitattuja, eli hyvinkin laadukasta tietoa. Haastattelusta nousi esiin
kehitysehdotus rakennetun ympäristön omistajien kuten kaupunkien
suuntaan: olisi hyvä, jos saataisiin ajantasaisempaa, valmiimpaa ja
yhtenäisempää lähtöaineistoa helpommin jo heti hankkeen alussa.
Haastateltava näki, että tämä olisi myös rakennetun ympäristön omistajien
itsensäkin etu, kun heillä olisi kartoitettuna ajantasaista ja laadukasta
tietoa heidän omaisuudestaan.
Haastateltava kommentoi yleisellä tasolla, että tietomallintaminen
edelleen eriytyy omaksi siilokseen perinteisen suunnittelun lisäksi.
Siiloutumiseen vaikuttaa mm. se, että on erikseen suunnittelun ja
mallinuksen ohjaajat sekä tuotetaan erikseen tietomalli- ja
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piirustusaineisto. Pitäisi pyrkiä siihen, ettei tietomallintaminen ja
suunnittelu eriydy toisistaan ja hankkeen suunnittelua ja etenemistä tulisi
ohjata paremmin tietomallien avulla.
Haastateltavan mielestä
mallinnusohjelmien tulisi tukea paremmin prosessia, jossa tarvittavat
perinteiset
2D
piirustukset
pystyisi
tekemään
suoraan
mallinnusohjelmassa ilman erillistä työvaihetta. Tämä kuitenkin vaatii
kehitystä sekä ohjelmistokehittäjiltä että suunnittelijoilta.

Linkkejä:
Kalasatamasta Pasilaan -nettisivut
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Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto, vaihe 1
Yleistä
Tämä tiivistelmä käsittelee Pasilan ja
Riihimäen välillä kulkevien junaraiteiden
kapasiteetin nostamishanketta. Hankkeen
tavoitteena on parantaa rataosan välitys- ja
häiriösietokykyä ja samalla myös lähijunien
liikennöinti nopeutuu.
Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa
(yhteensä kustannusarvio n. 423 milj €),
mutta tässä haastattelussa keskityttiin
vaiheeseen yksi (kustannusarvio noin 150
milj €). Vaiheen 1 ratasuunnitelma on
valmistunut 2014 ja rakennussuunnittelu
käynnistynyt
vuonna
2015.
Rakennusurakoita
on
hankealueella
useampia ja niitä on tehty vuosina 2016-2021.
Hankkeen osaprojekteissa oli eri suunnittelijoita ja konsultteja useasta eri
tahosta, sillä erikseen kilpailutettiin jokaiseen osaprojektiin suunnittelijat ja
urakoitsijat. Lukuisien osapuolien vuoksi ei ole oleellista listata niitä tässä.
Suurin osa hankkeen projekteista toteutettiin erillisenä suunnitteluna ja
urakkana, mutta hankkeen loppupuolella yhdessä urakassa kokeiltiin STkmallia.
Haastateltavamme Valtteri Brotherus WSP:ltä toimi hankkeessa tilaajan
tietomallikoordinaattorina
noin
5
osaprojektin
osalta.
Tietomallikoordinaattorin tehtävänä oli valvoa kaikkien eri osaprojektien
tietomallinnusta ja niiden laatua. Osa hankkeen osaurakoista ei vaatinut
ollenkaan tietomallinnusta ja näin ollen näiden hankkeiden (mm.
asetinlaitteiden korjaus) osalta tietomallikoordinointia ei tarvittu.
Tiedonhallinta
Hankkeen virallisena projektipankkina oli tilaajan puolelta Buildercom.
Sinne tallennettiin kaikki hallinnolliset asiakirjat ja projektin lopussa
projektin kaikki aineistot viedään Buildercom:iin, myös tietomalliaineistot.
Tilaajan puolesta ei tehty varsinaista tiedonhallintasuunnitelmaa, mutta
hankinta-asiakirjoihin
oli
määritetty,
että
projektikohtainen
tiedonhallintasuunnitelma täytyy tehdä palveluntarjoajan eli suunnittelijan
tai rakentajan puolesta.
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Hankkeessa Trimble Connect toimi hankkeen yleisenä tietomallien
projektipankkina. Tilaaja ei ollut vaatinut Connectia käytettäväksi
työkaluksi tai perustanut projekteja, vaan jokaisella kohteella oli
suunnittelijan/urakoitsijan itse perustama Trimble Connect -projekti.
Työmaan käytössä oli Infrakit eli se toimi urakoiden projektipankkina.
Infrakitiin on kukin urakoitsija itse perustanut projektin ja laittanut
tarvittaessa käyttöoikeuden tilaajan edustajille.
Haastateltava arvioi työkalujen soveltavuutta käyttötarkoituksiinsa ja
vaikutti melko tyytyväiseltä. Buildercom:ia hän oli aikaisemmin käyttänyt
vain vähän, joten se vaikuttaa hieman kankealta, kun on tottunut
käyttämään tietomalliohjelmia kuten Trimble Connectia ja Infrakitiä.
Haastateltava totesi, että virallisena projektipankkina Buildercom kuitenkin
ajaa asiansa.
Tietomallinnus
Jokaisella hankkeen osaprojektilla oli käytössään omat työkalut, eikä
tilaaja ollut määritellyt vaatimuksia käytettäville ohjelmistoille. Esimerkiksi
kaikki suunnittelijat käyttivät omia tuttuja sunnitteluohjelmistojaan.
Haastattelussa ei siis nimetty erikseen kaikkia suunnitteluun ja
tietomallintamiseen liittyviä ohjelmistoja. Jokaisella projektilla oli oma
suunnittelun tietomallikoordinaattori ja lisäksi koko hankkeella oli
yhteinen/keskitetty tietomallikoordinaattori.
Tietomallinnuksen lähtökohtana oli YIV-ohjeet, joiden lisäksi mietittiin, mitä
koneohjauslaitteistossa voidaan hyödyntää. Suunnittelussa mallinnettiin
käytännössä kaikki se, millä oli yhteensovituksen kannalta merkitystä.
Kaikissa urakoissa (mm. asetinlaitteiden korjauksissa) mallinnusta ei
käytetty. Suunnittelussa hyödynnettiin tietomalleja ja työmaalla
koneohjausmalleja.
Rakentamisen laatua valvottiin toteumamallien keräämisen avulla.
Urakoitsijalta edellytettiin tarkemittauksia, joten sen avulla pystyttiin
selvittämään, että tavoitteet saavutetaan. Tarkkeet kerättiin Infrakittiin ja
myös toteumamalli muodostettiin ensin siellä. Jos toleranssit ylittyivät
prosentuaalisesti liikaa, niin toteumamallista tehtiin uusi versio. Yhdessä
projektissa pilotoitiin myös toteumamallin viemistä Velhoon.
Haastateltavalla oli Velhosta positiiviset kokemukset.
Toteumamallin tekemisestä neuvoteltiin ja mietittiin, mikä olisi järkevin
tapa tehdä toteumamalli. Välillä toteumamallin tuotti suunnittelija, välillä
urakoitsija ja välillä ulkopuolinen mittauskoordinaattori. Yleisesti ei ole
määritetty kenen vastuulla toteutusmalli on. Haastateltavan mukaan
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tulisikin siis yleisesti miettiä alan yhteiset standardit siitä, miten
toteumamalli tuotetaan ja kenen toimesta.
Hyödyt / Havainnot
Hankkeessa on tutkittu, että tilaaja säästi merkittävästi kustannuksissa,
koska hankkeessa hyödynnettiin tietomalleja. Tiettyä summaa ei
haastateltava osannut sanoa.
Haastateltavan mukaan oli todella hyvä, että hankkeella oli keskitetty
tilaajan tietomallikoordinaattori, sillä hankkeella oli useita osaprojekteja.
Hanke olisi onnistunut heikommin, jos ei olisi ollut yhtä keskitettyä
tietomallikoordinaattoria ollenkaan tai jos jokaisella osaprojektilla olisi
kullakin ollut vain omat tietomallikoordinaattorinsa. Haastateltava otti
tähän kantaa myös suunnittelijan näkökulmasta, sillä tilaajan
tietomallikoordinaattori tuo suunnittelijalle tarvittavaa tukea. Tässä on
monessa hankkeessa vielä kehittämisen varaa, vaikka tilaajan
tietomallikoordinaattori onkin jo melko yleinen käytäntö.
Kehitysehdotuksena esiin nousi, että tilaajan pitäisi pystyä ohjaamaan
tietomallintamista paremmin. Tulisi pohtia, miten tilaaja voisi valvoa omia
etujaan tietomallintamisen kautta.
Hankkeen alussa kokeiltiin kasata lähtöaineisto tarjouspyynnön liitteeksi,
jotta tarjouksien tekeminen ja mahdollisesti suunnittelun aloittaminenkin
onnistuisi paremmin. Yhden hankkeen osaprojektissa kokeiltiin jopa
mallintaa lähtöaineistot etukäteen suunnittelulle. Valmiiksi tehdystä
lähtötietomallista oli hyötyä suunnittelun etenemisen kannalta vaikkakin
suunnittelija joutui sitä täydentämään. Tästä toimintatavasta oli
pääasiassa hyötyä, ja jatkossakin olisi hyvä, jos tilaaja edes jollain tasolla
keräisi tai jopa mallintaisi lähtöaineistoja. Lähtötietojen haasteena oli
niiden erilaatuisuus ja se, että osa aineistoista jouduttiin etsimään eri
kaupunkien järjestelmistä, kun rata sijoittuu useamman kaupungin alueelle.
Haasteet
Hankkeessa oli erilliset toimeksiannot suunnittelulle ja toteutukselle eli
näiden välillä ei ollut juurikaan vuoropuhelua. Haastateltavan mukaan
vuoropuhelu olisi ollut tärkeää.
Useat erilliset hankkeet aiheuttivat myös haasteita kansioinnin ja
aineistojen löytämisen kannalta. Eri toimijoilla oli omat tapansa
hakemistorakenteeseen ja tilaajan tietomallikoordinaattorilla oli hieman
vaikeaa löytää heti oikeita asioita. Jälkikäteen ajateltuna olisi kannattanut
olla tilaajan toimesta standardisoitu hakemistorakenne, jota kaikki
osaprojektit olisivat käyttäneet.
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Tilaajan tietomallikoordinaattorin näkökulmasta mallit päivittyivät Trimble
Connectiin melko harvoin, sillä oli täysin suunnittelijan päätettävissä,
kuinka usein suunnittelija päivittää tietomalleja Connectiin. Haastateltava
totesikin, että olisi voitu edellyttää suunnittelijoilta mallien päivittämistä
Connectiin tietyin väliajoin.
Eri suunnittelijatoimijoilla on eri käsitys siitä, mikä on rakentamiskelpoista
suunnitelma- ja toteutusmalliaineistoa. Hankkeessa jouduttiin hieman
työstämään koneohjausaineistoa sen kelpoisuuden osalta. Yleisesti ottaen
suunnittelijoilla ei ole niin kattavaa ymmärrystä siitä, minkälainen
koneohjausaineisto on toteuttamiskelpoista. Olisi tärkeää saada
urakoitsija mukaan jo suunnitteluvaiheessa kertomaan minkälaista
koneohjausaineistoa työmaalle tarvitaan.
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7,5 km uutta 1-ajorataista ohikulkutietä, 3 eritasoliittymää
Kehitysvaihe alkoi vuoden 2018 lopussa
Toteutusvaihe alkoi 2019 alussa
Avattu liikenteelle 2020 lopussa
Viimeistelytyöt valmistuvat kesällä 2021
Urakkaosuus n. 28 milj. €

MT132 Klaukkalan ohikulkutie
TILAAJA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Väylävirasto
(/Nurmijärven kunta)

-

HAASTATELTAVA
Aki Kopra, Kreate,
Urakoitsijan
tietomallikoordinaattori

-

OSAPUOLET
Kreate (urakoitsija)
Finnmap Infra
(suunnittelija)

OHJELMISTOT
Infrakit (projektipankki)
Trimble Connect
(taitorakenteet)
Bentleyn PowerCivil
(suunnittelu)

-

HAASTEET
-

AVAINASIAT
STk -hanke
Infrakit ainoana
projektipankkina

STk-hanke - toimiva ratkaisu.
o kehitysvaiheen avulla tutustuttiin hankkeen muihin osapuoliin ja
saatiin hyvä kumppanuus.
o Yhdessä mietittiin tarpeet ja urakoitsijalla oli tiedossa, minkälaista
aineistoa suunnittelijalta on tulossa.
o Oli suunnitelmia jatkuvasti, jotka voitiin toteuttaa.
Hankkeessa vain yksi projektipankki.
o Tiedonhallinnan prosessi oli suoraviivainen ja sujuvakulkuinen, kun
käytössä oli vain yksi projektipankki.
o Toisaalta projektipankki ei taipunut kaikkeen tarvittavaan, joten se
koettiin myös haasteeksi.
Tie luovutettiin liikenteelle suunniteltua aiemmin ensisijaisesti
massatalouden tasapainon ansiosta.
o Massatalous onnistui sujuvammin kuin oli alkuun ajateltu, sillä
massoja pystyttiin hyödyntämään hankkeen sisällä.

-

-

-

Parempi suunnitelmatarveaikataulun suunnittelu.
o Urakoitsijan pitäisi riittävän aikaisessa vaiheessa kiinnittää oikeat
henkilöt hankkeen aikataulusuunnitteluun.
Infrakitin tekniset haasteet.
o Ei toimi hankkeen ainoana projektipankkina.
Työnjohdon tietomalliosaamisen parantaminen.
o Päättävien henkilöiden BIM-tietotasoa sekä kiinnostusta
tietomallintamiseen pitäisi lisätä.
o Tietomallinnuksesta ei saada kaikkia hyötyjä irti, jos työnjohto ei
ymmärrä sitä.
Tietomalliasiakirjat pitäisi asettaa sopimusta sitoviksi asiakirjoiksi.
o Tarkastajat eivät käytä hyväkseen tietomalleja tarkastuksessa, jos
tietomallit eivät ole sitovia.
Keskeneräisille malleille ei ollut paikkaa projektipankissa.
o Projektipankissa olisi hyvä olla paikka keskeneräisille ja hyväksytyille
malleille.
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Mt132 Klaukkalan ohikulkutie
Yleistä
Kyseessä on STk-hanke, jossa rakennettiin 7,5 kilometriä uutta
yksiajorataista ohikulkutietä (Mt132 ja Vt3 välille) sekä kolme uutta
eritasoliittymää.
Hankkeen kehitysvaihe alkoi vuoden 2018 lopulla, toteutusvaihe 2019
alussa ja tie on luovutettu liikenteelle vuoden 2020 lopussa, noin vuoden
suunniteltua aikaisemmin, sillä rakentaminen eteni suunniteltua
nopeammassa aikataulussa. Hankkeen viimeistelytyöt valmistuvat kesällä
2021. Hankkeen valmistuminen suunniteltua aikaisemmin oli ensisijaisesti
massatalouden tasapainon ansiota. Hankkeen massatalous hoidettiin
sujuvammin, mitä oli alkuun ajateltu eli massoja pystyttiin hyödyntämään
kattavasti hankkeen sisällä.

Hankkeen tilaajana oli Väylävirasto (/Nurmijärven kunta), suunnittelijana
Finnmap Infra ja urakoitsijana Kreate. Haastateltava oli Kreatelta Aki Kopra,
joka toimi hankkeessa urakoitsijan tietomallikoordinaattorina. Hänen
vastuullaan oli muun muassa toteutusmallien tarkastus ja ohjelmistojen
alkuvalmistelut.
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Tiedonhallinta
Hankkeessa oli poikkeuksellisesti vain yksi projektipankki, Infrakitpilvipalvelu,
koska
haluttiin
kokeilla,
pärjättäisiinkö
yhdellä
tiedonhallintajärjestelmällä.
Koska
käytössä
oli
vain
yksi
tiedonhallintajärjestelmä, niin tiedonhallinnan prosessi oli suoraviivainen ja
sujuvakulkuinen, mutta toisaalta projektipankki ei taipunut kaikkeen
tarvittavaan, joten se koettiin myös haasteeksi.
Taitorakenteita varten käytössä oli kuitenkin toinenkin projektipankki,
Trimble Connect, sillä tietyllä ohjelmistolla tehtyjä IFC-malleja ei saatu
jostain syystä vietyä Infrakitiin. Taitorakenteiden IFC-mallit olivat siis
Trimble Connectissa, eikä niitä viety Infrakitiin. Connectin käytössä
positiivista oli erityisesti mobiilisovellus, jota pystyi käyttämään myös
maastossa.
Hankkeessa tehtiin tiedonhallintasuunnitelma, joka muistutti enemmän
tietomallisuunnitelmaa. Siinä käytiin läpi myös urakoitsijan ja tilaajan
tiedonhallinnan periaatteet. Ohjeistus haluttiin pitää yksinkertaisena.
Tietomallisuunnitelman lisäksi tuotettiin mittaussuunnitelma.
Tietomallinnus
Hankkeen lähtötietoaineistona käytettiin mallipohjaista tiesuunnitelman
täydennyssuunnitelmaa (TTS), jonka aineisto oli mm. XML- ja IFCformaateissa. Haastateltava ei kuitenkaan pystynyt arvioimaan, paljonko
tätä aineistoa pystyttiin hyödyntämään.
Suunnittelija latasi valmiit toteutusmallit Infrakitiin, jonka jälkeen
urakoitsijan mittapäällikkö tarkasti ja tarvittaessa viimeisteli mallit
koneohjauskuntoon. Infrakitissä säilöttiin siis vain viimeisteltyjä tai
hyväksyttyjä malleja eli keskeneräisille malleille ei ollut tässä hankkeessa
paikkaa.
Kaikista hankkeen rakenteista tuotettiin toteumamalli (pilaristabiloinnista
vain pisteet). Hankkeessa oli periaatteena, että toteutusmalli on myös
toteumamalli, käytännössä tämä tarkoitti, että toteutusmalli-kansion nimi
vaihdettiin toteumamalli-kansioksi. Tämän jälkeen malli käytiin läpi ja
tarkistettiin, eroaako toteutusmalli toteumasta, jos eroavaisuus ylitti
asetetut toleranssit, niin mallia piti korjata. Toteumamalli luovutettiin
tilaajalle Infrakitin kautta. Toteumamalliin tehtiin vielä mobiilikeilaus ja
tästä tehtiin ylin yhdistelmäpinta (yyp) laserkeilattuna. Tämä tiedosto ei
mahtunut Infrakittiin vaan se luovutettiin OneDriven kautta.
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Hyödyt / Havainnot
Haastattelussa käsiteltiin STk-hanketta, jonka haastateltava koki
toteutustapana todella toimivaksi ratkaisuksi verrattuna esim.
kokonaisurakkahankkeisiin. STk-hankkeen kehitysvaiheen avulla pystyttiin
tutustumaan hankkeen muihin osapuoliin ja näin saatiin luotua hyvä
kumppanuus. Lisäksi hanketyypin etuna on tarpeiden yhdessä miettiminen
sekä se, että urakoitsijalla on paremmin tiedossa, minkälaista aineistoa
suunnittelijalta on tulossa ja tähän voidaan vielä helposti vaikuttaa.
Tässä hankkeessa drone-tekniikkaa ei vielä hyödynnetty, mutta projektin
jälkeen on haastateltavan mukaan yleisesti huomattu, että mm. työn
etenemisen seurannassa voitaisiin hyödyntää drone-tekniikkaa.
Haastateltavan toisessa hankkeessa hankealue on lennetty dronella läpi
kerran kuukaudessa ja siitä on saatu positiivisia kokemuksia. Dronetekniikan hyödyntämistä haastateltava siis jalkauttaisi myös muihin
hankkeisiin.
Haasteet
Haastateltava toi esiin, että yleisesti alalla kehityskohteena on
tietomallikoulutuksen lisääminen ja
eri osapuolien tarpeiden
ymmärtäminen. Työnjohto pitäisi kouluttaa ymmärtämään, minkälaista
aineistoa koneohjauskuski tarvitsee ja minkälaista aineistoa suunnittelijan
tulisi tuottaa. Työnjohdon pitäisi myös paremmin ymmärtää, miten
seurataan, että konekuski tekee oikein.
Jotta hyväksyntäprosessi tehtäisiin tietomalliaineistoihin pohjautuen, tulisi
tietomalliasiakirjat asettaa sopimusta sitoviksi asiakirjoiksi. Sillä niin
kauan kuin esimerkiksi tietomalleissa olevat määrät eivät ole sitovia,
käytetään tarkastuksessa perinteisiä 2D suunnitelmakuvia.
Haastateltavan mukaan aikataulunsuunnittelu tulisi toteuttaa paremmin,
eli suunnittelijalla pitäisi olla paremmin tiedossa urakoitsijan
suunnittelema aikataulu, eli milloin urakoitsija tarvitsee mitäkin
suunnitelmia. Lisäksi tulisi osallistaa ja kiinnittää hankkeen johtavia
henkilöitä riittävän ajoissa, jotta suunnitelmatarveaikataulu olisi paremmin
ajan tasalla.
Haasteita oli jonkin verran Infrakitin käytössä, sillä huomattiin, ettei se
yksinään sovi projektipankiksi vaan varsinainen projektipankki tulisi olla
erillisenä. Haastateltavan mukaan kokouksia kuitenkin pidettiin Infrakitin
ohjelmistotoimittajan kanssa ja sitä kautta löydettiin joitakin ratkaisuja
mm. aineiston suuriin kokoihin.
Projektipankkiin liittyen ongelmana oli myös, ettei hankkeessa ollut
oikeastaan paikkaa keskeneräisille malleille vaan tässä projektissa
odoteltiin valmiita malleja. Tätä on kuitenkin kehitetty myöhemmissä
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projekteissa ja niissä on erikseen paikat hyväksytyille ja keskeneräisille
aineistoille.
Taitorakenteiden
kanssa
oli
haasteita
aikataulullisesti,
sillä
taitorakenteiden hyväksyttyjä toteutusmalleja ei oltu lisätty tarpeeksi
ajoissa Connectiin urakoitsijaa varten. Lisäksi tilaajan taitorakenteiden
hyväksymisprosessi kesti toisinaan useamman viikon. Hyväksyntää ei
kuitenkaan pystytä aina odottamaan, vaan haastateltava antoi esimerkin,
että eräskin silta saatiin jo valmiiksi ennen kuin saatiin hyväksytyt kuvat.
Tässä hankkeessa taitorakenteiden osalta pdf-piirustukset valmistuivat
ennen tietomalleja, vaikka yleensä tämä menee toisin päin. Haastateltavan
mukaan työsuunnittelua pitäisi parantaa, jotta ei hypittäisi liikaa tilanteen
mukaan.
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E6 – KOLOMOEN - ARNKVERN
TILAAJA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Nye Veier

-

HAASTATELTAVA
ViaNovan
tietomallikoordinaattori
Andreas Haugbotn

OSAPUOLET

-

Hæhre Entreprenør
(urakoitsija)
Rambøll, Aas-Jakobsen /
ViaNova ja NGI
(suunnittelija)

-

OHJELMISTOT

-

Novapoint -ohjelmistot
Quadri -tietomallipalvelin
Easy Access
Connex
Gemini
Tekla Structures
Revit
Sharepoint

-

HAASTEET
-

AVAINASIAT
Turnkey (design and
development, incl.
operation and
maintenance)
Yhdistelmämalli
kokouksissa
Toteumamalli
Asset information model
BIM kypsyystaso 3
Suunnitelmien hyväksyntä
tietomallista

Tietomallipohjainen työskentely
o Useat suunnittelijat pystyivät työskentelemään samanaikaisesti
o Kaikilla hankkeen osapuolilla pääsy tietomallipalvelimelle → Lähes
reaaliaikainen tieto suunnitelmien etenemisestä
o Liian keskeneräisten suunnitelmien kommentointi loi painetta
suunnittelijoille
Vuorovaikutus tietomallipohjaisten suunnitelmien avulla
o Kohteiden/ratkaisuiden läpikäynti tietomallin avulla eri kokouksissa
lisäsi vuorovaikutusta
Alustavan tietomallisuunnitelman tarkentaminen vastaamaan hankkeen
vaatimuksia ja erityispiirteitä
o Ei mallinneta vain mallintamisen takia, vaan mallinnus palvelee
tarkoitusta
Tiedonsiirtoa automatisoitiin erilaisten statusten avulla
o Suunnitelmat toteutukseen ja lopuksi arkistoon sisälsi 8 vaihetta
o Kun aineiston statusta muuttui, myös sen sijainti projektipankissa
päivittyi
Toteuma-aineisto luovutettiin tilaajalle ja kunnossapitäjälle jatkokäyttöä
varten

-

-

Quadri -tietomallipalvelimen kapasiteetti oli äärirajoilla
o Iso hankekoko ja objektien korkea määrä veivät palvelimen
äärirajoille
o Malli jaettiin kahteen osaan kesken hankkeen
Käytetyt tiedonsiirtoformaatit (SOSI ja IFC) eivät palvele joko infran tai
rakentamisen tarpeita
o Enemmän automaattista tiedonsiirtoa – ei tiedostojen siirtoa
o Enemmän keskustelua avointen rajapintojen, ohjelmistojen,
koneiden, yms. välillä
Sharepointin käyttäjäoikeuksien rajoittaminen oli haaste
o Tähän lopulta löydettiin ratkaisu, joka on jo jalkautettu toisiin
hankkeisiin

Sivu 72 / 110

Sivu 73 / 110

12.4.2021

1 (5)

E6 KOLOMOEN - ARNKVERKN
Yleistä
Eurooppatie 6 (jatkossa E6) kulkee Ruotsin eteläosista Malmön kautta
Osloon ja Norjan rannikkoa pitkin pohjoiseen aina Kirkkoniemelle asti,
tieosuuden pituus on noin 3100 km. Haastattelussa käsitelty osuus
Kolomoen – Arnkvern sijaitsee noin 80 kilometriä Oslosta pohjoiseen.
Kyseisen tieosuuden pituus on noin 19 kilometriä. Urakka sisälsi
moottoritien lisäksi muita pienempiä tieosuuksia, useita liittymiä, siltoja,
eritasoliittymiä sekä jalankulku- ja pyöräväyliä.

Tämä rakennusurakka käynnistyi vuonna 2017 ja tieosuus otettiin
liikenteelle kokonaisuudessaan kesällä 2020. Työn tilaajana toimi Nye
Veier, joka vastaa Norjassa teiden ja ratojen suunnittelusta, toteutuksesta
ja kunnossapidosta. Hankkeen pääurakoitsija oli Hæhre Entreprenør ja
suunnittelijoina toimivat Rambøll, Aas-Jakobsen / ViaNova ja NGI.
Hankkeen hankintamalli oli elinkaarimalli (a turnkey contract), joka
tarkoittaa, että urakoitsija vastaa suunnittelusta, kehityksestä,
toteutuksesta sekä ylläpidosta.
Haastateltavana oli ViaNovan tietomallikoordinaattori Andreas Haugbotn.

PointGroup Oy
Y-tunnus 2910826-9

Klovinpellontie 1-3
FI-02180 Espoo

info@pointgroup.fi
pointgroup.fi
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Tietomallinnus
Tarjouspyynnön yhteydessä tilaaja oli määrittänyt tavoitteeksi saavuttaa
BIMin kypsyystason (BIM maturity level) 3. Lyhyesti BIMin kypsyystaso on
jaettu viiteen tasoon, jossa tasolla 0 ei hyödynnetä lainkaan tai
hyödynnetään ainoastaan vähän tietomalleja. Vastaavasti asteikon
toisessa päässä tasolla 4 kaikki hankevaiheet tehdään tietomallien avulla.
Tilaaja oli sitonut bonuksia kypsyystason 3 saavuttamiseksi.
Haastateltavan mukaan tavoitteina oli muun muassa maalajikerrosten
mallintaminen, BIM sekä GIS -aineiston yhdistäminen ja mallin sekä
dokumenttien statuksen seuranta. Aiemmin Norjan hankkeissa on
ainoastaan mallinnettu maanpinta ja kalliopinta, nyt tavoitteena oli
kartoittaa ja mallintaa myös muita maalajeja.
Tarjouksen
yhteydessä
tarjoajat
toimittivat
alustavan
tietomallisuunnitelman (BIM execution plan), joka haastateltavan mukaan
oli hyvin geneerinen ja yleispiirteinen dokumentaatio. Hankkeen
ensimmäisiä tehtäviä oli tarkentaa alustava tietomallisuunnitelma
vastaamaan tämän kyseisen toimeksiannon vaatimuksia. Tarkennuksen
lopputuloksena saatiin hankkeelle räätälöity tietomallisuunnitelma (BIMmanual). Hankkeen edetessä eri tekniikkalajit tekivät omat
mallinnusvaatimuksensa, jonka reunaehdot määritettiin räätälöidyssä
tietomallisuunnitelmassa.
Hankkeessa pyrittiin olemaan mahdollisimman avoimia ja jakaa tietoa
aikaisessa vaiheessa muille hankkeessa mukana oleville tahoille.
Käytännössä kaikilla oli oikeudet suunnittelun Quadri -palvelimelle, joka
mahdollisti lähes reaaliaikaisen suunnittelun seurannan. Kaikilla
osapuolilla ei ollut muokkausoikeuksia, osalla ainoastaan katseluoikeudet.
Suunnittelutieto jaettiin Quadri -palvelimelle useamman kerran päivässä.
Katseluohjelmistona käytettiin Novapoint Easy Accessia ja sen päivitettyä
versiota Quadri for Browseria. Hankkeen osapuolten kesken oli sovittu, että
aineisto Easy Accessiin päivittyi joka maanantai.
Haastateltava korosti vuorovaikutusta ja tiivistä yhteydenpitoa osapuolten
välillä. Hänen mukaansa kommunikaation tarve korostui mallien ollessa
keskeneräisiä. Hankkeessa päädyttiin määrittelemään räätälöityyn
tietomallisuunnitelmaan kommentoinnin pelisäännöt. Hankkeessa pyrittiin
siihen, ettei kommentoida liian keskeneräistä aineistoa, vaan annetaan
suunnittelijalle työskentelyrauha. Tietomallit olivat lähes kaikkien
kokousten keskiössä. Haastavat kohdat, epäselvyydet ja erilaiset
suunnitelmaratkaisut käytiin läpi tietomallien avulla, joka haastateltavan
mukaan paransi vuorovaikutusta.
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Tiedonhallinta
Mallin ja dokumenttien tilaa haluttiin seurata erilaisten statusten
perusteella,
jonka
avulla
myös
dokumentaatiota
pystyttiin
automatisoimaan. Kun malli ja dokumentti siirtyivät hyväksyttäväksi, se sai
statuksen numero 1, eli hyväksyttävä aineisto. Tarkastajan käytyä aineistot
läpi muuttuivat sen statukset numeroksi 2, eli hyväksytty aineisto ja niin
edelleen. Aineisto siirtyi projektipankissa tämän statusnumeroinnin
perusteella paikasta toiseen. Aineiston statuksia oli 5-10 erilaista, riippuen
niiden kierrosta.
Hankkeen tietomalli- ja tiedonhallintatyökalupakki koostui lukuisista
erilaisista ohjelmistoista, joiden prosessit olivat kuvattuna räätälöidyssä
tietomallisuunnitelmassa. Tietomallityöskentelyn ytimenä toimi Quadri tietomallipalvelin ja tiedonhallinnan keskiössä oli Microsoftin Sharepoint palvelu. Eri tekniikkalajit käyttivät suunnittelussa omia ohjelmistojaan,
muun muassa Novapointia, Tekla Structuresia ja Revitiä.
Haastateltavan mukaan tiedonhallinnan keskiössä ollut Sharepoint oli
Norjassa ensimmäistä kertaa näin laajassa käytössä rakennushankkeessa,
ja alustan eduksi luettiin se, että henkilöt pystyivät muokkaamaan samaa
dokumenttia samaan aikaan. Hankkeen Sharepointissa käytetty
kansiorakenne luotiin yhdessä eri toimijoiden kanssa. Taustaideana oli,
että kansiorakenne vastaisi työnkulkua ja dokumentin statuksen
muututtua, sen sijainti päivittyisi automaattisesti oikeaan työnkulun
kansioon. Sharepoint ja Quadri eivät keskustelleet automaattisesti
keskenään, vaan mahdollisiin linkityksiin käytettiin URL-linkkejä.
Kansiorakenne suunnitteluaineiston osalta oli jaettu kahdeksaan (8) osaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suunnittelijoiden työpiirustukset
Tietomalliaineisto
Suunnittelijan tarkastukseen
Tilaajan hyväksyntään
Valmis rakennettavaksi
Revisioitavat
Rakennetut
Arkisto

Urakoitsija latasi valmiit toteutusmallit itse Quadrista, jotka ladattiin
edelleen urakoitsijan omaan keskitettyyn koneohjauspilveen. Keskitetystä
koneohjauspilvestä
tieto
jaettiin
eteenpäin
erilaisiin
koneohjausjärjestelmiin, joita tässä hankkeessa oli käytössä jopa 6-7
erilaista. Mikäli kesken työn toteutusmalli päivittyi, niin tieto tästä
päivityksestä välitettiin konekuljettajan päätteeseen.
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Hankkeessa urakoitsijan käytössä oli myös Gemini, joka haastateltavan
mukaan mahdollistaa tiedonsiirron työkoneille, työkoneiden sijainnin
seurannan karttakäyttöliittymällä ja toteumatiedon siirron työkoneilta
palvelimelle. Hankkeen lopussa tietomalliaineisto luovutettiin tilaajalle,
heidän käyttämälle palvelmille eRoomiin. Nye Veier, eli tilaajaorganisaatio,
on perustettu vuonna 2016 ja tämä hanke käynnistyi vuonna 2017.
Tilaajaorganisaatiolla ei ollut määriteltynä AIM (asset information model)
vaatimuksia vielä kovinkaan tarkasti, joten tietomalliaineistoa ja
dokumentaatiota ei voitu luovuttaa yhdessä, vaan ne luovutettiin omina
osinaan.
Tutkimuskokonaisuus
Prodigialin tutkimuskokonaisuuksiin peilaten E6 Kolomoen – Arnkvern hanke sijoittuu vahvasti elinkaaren läpäisevään tietoon, mutta myös
toimintakulttuurin muutokseen ja tuottavuuden parantamiseen. Jo
tarjouspyyntövaiheessa
oli
tiedossa,
että
tämä
toteutetaan
elinkaarimallilla. Ensisijaisen tärkeää on, että tiedot suunnittelusta ja
toteutuksesta välittyvät eteenpäin kunnossapitoon. Edellytykset sille, että
kunnossapito pystyisi käyttämään tietomalliaineistoa on olemassa, koska
aineisto on heille toimitettu. Se miten laajasti kunnossapito tulee
hyödyntämään tietomalliaineistoa, on vielä avoinna ja selviää tulevien
vuosien aikana.
Hankkeen suurin vaikutus toimintakulttuurin muutokseen on suunnitelmien
avoimuus. Toimintakulttuuria muutetiin siten, että suunnitelmamalliin oli
pääsy lähes kaikilla hankkeessa mukana olevilla henkilöillä ja tahoilla.
Lisäksi vielä keskeneräisiäkin suunnitelmia kommentoitiin, johon hankkeen
aikana luotiin pelisäännöt. Eli kommentoidaan suunnitelmia ja ratkaisuja
vasta, kun suunnittelijan mukaan suunnitelmat ovat siinä tilassa.
Tuottavuuden parantumisesta ei haastateltavalla ollut konkreettisia lukuja
tai mittauksia. Oletuksena se, että toteutusmalit (tai koneohjausmallit)
päivittyivät pilvipalvelun kautta työkoneisiin, säästi turhalta työltä.
Aineiston sai jaettua kerralla kaikille työkoneille ja työkoneen kuljettajille
tuli tieto oman koneen järjestelmään, mikäli käytössä olevasta mallista oli
olemassa päivitys.
Haasteet
Sharepointin käytön haasteeksi haastateltava mainitsi käyttäjäryhmien
määrittämisen sekä kansioiden oikeuksien hallinnan. Kansioiden
rajaaminen pois tietyiltä käyttäjäryhmiltä ei ollut helppoa, mutta hankkeen
loppua kohden tähän löydettiin ratkaisuja. Haastateltavan mukaan samaa
haastetta ei näin ollen ole uusissa hankkeissa.
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E6 Kolomoen – Arnkvern -urakassa Quadri -tietomallipalvelimen rajat
alkoivat tulemaan vastaan, koska näin suuressa hankkeessa
tietomalliobjektin määrä on valtava. Ratkaisuna tähän oli jakaa malli
kahteen osaan, jotta voitiin taata mallin toimivuus. Tällä hetkellä isoissa
hankkeissa pyritään heti jakamaan malli pienempiin osiin, jotta palvelin
toimii sujuvasti.
Tämän hankkeen lähtötietona oli kuusi vuotta aiemmin valmistuneen
edeltävän suunnitelmavaiheen aineisto, joka ei ollut mallipohjainen. Jotta
2D-aineistoa ja PDF-kuvia sisältänyttä lähtöaineistoa voitiin käyttää
suunnittelun lähtötietona, niin ne piti mallintaa. Lähtötiedoiksi toimitettiin
myös kunnossapidolta saatua aineistoa, jotka saattoivat olla paperikuvia,
joihin oli kynällä merkattu revisiotietoja.
Hankkeen aineisto on luovutettu eteenpäin kunnossapitoon. Valitettavasti
kunnossapidon käyttämät ohjelmistot eivät, ainakaan toistaiseksi, tue
lainkaan
mallipohjaista-aineistoa.
Heidän
osaltaan
aineistosta
hyödynnetään ainoastaan 2D-aineistoa. Haastateltavan mukaan se, että
valmista aineistoa ei hyödynnetä kokonaisuudessaan aiheuttaa turhia
kustannuksia. Hankkeen elinkaaren kustannuksista suurimman osan vie
rakentaminen, mutta kunnossapidon puutteellisesta aineiston käytöstä
koituu myös kustannuksia. Kun aineistoa halutaan käyttää lähtötietona
muissa hankkeissa, niin kunnossapidon aineisto tulee ensin mallintaa, jotta
se on käytettävissä mallipohjaisessa työskentelyssä.
Haastateltava korosti avoimuutta, niin ohjelmistojen, formaattien kuin
työkoneiden osalta. Haasteena on se, että ohjelmistot pyrkivät
hyödyntämään natiiviformaatteja ja omia suljettuja rajapintoja.
Haastattelussa nousi esiin M2M (Machine-to-Machine) -tiedonvaihto sekä
avoimet rajapinnat (API – application programming interface), joiden avulla
vältyttäisiin erilliseltä tiedonsiirrolta ja tieto liikkuisi lähes automaattisesti
ohjelmistojen ja koneiden välillä.
Norjassa yleisesti käytettävät tiedonsiirtoformaatit eivät palvele hankkeen
elinkaarta kokonaisuudessaan. Haastateltavan mukaan SOSI -formaatti ei
palvele lainkaan rakentamista. Toisaalta yleisessä käytössä oleva IFC formaatti ei hänen mukaansa palvele toistaiseksi infran tarpeita, vaan on
taitorakenteiden ja talopuolen formaatti. Suomessa kehitetylle Inframodel
-formaatille annettiin kehuja, koska sillä pyritään vastaamaan infran
vaatimuksiin.
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Brumunddal-Moelv
HAASTATELTAVA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Kristin Lysebo, Bane NOR
(Norjan rautatiehallinto)

-

TILAAJA
Bane NOR

SUUNNITTELIJAT
Konsulttitaho

Hankkeessa Bane NOR (Norjan rautatiehallinto) teki itse
tilaajana/omistajana myös suunnittelua, mikä ei ole tavallista

-

Ensimmäinen Trimble Quantm -projekti Bane NOR:illa, samalla
oppimisprosessi

-

Osa suunnittelusta Bane
NOR

Trimble Quantm apuna ratalinjausten määrittelyssä
o

Soveltui hyvin esivaiheen suunnitteluun ja vaihtoehtojen vertailuun

o

Quantumin avulla saadaan selville alueet, jotka tarvitsevat lisää
tarkastelua/suunnittelua

OHJELMISTOT
Trimble Quantm
Trimble Novapoint

o

Tehokas ohjelmisto jos sitä käytetään oikein

o

Lähtötietojen määritys todella tärkeä vaihe

AVAINASIAT
Hanke Norjassa

HAASTEET

Esisuunnitteluvaihe

-

Aikaa ei säästetty niin, paljon kun luultiin, sillä lähtötietojen kerääminen
Quantmiin vaati aikaa
o

Quantm kuitenkin tuotti paljon lisää vaihtoehtoja ja vahvisti, että
tietyt alueet sopivat linjaukselle paremmin.
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Drammen-Kobbervikdalen
HAASTATELTAVA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Kristin Lysebo, Bane NOR
(Norjan rautatiehallinto)

-

TILAAJA
Bane NOR

SUUNNITTELIJAT &
URAKOITSIJAT
6-7 erillistä sopimusta,
lukuisia eri suunnittelijoita
ja urakoitsijoita

-

OHJELMISTOT
Trimble Novapoint
Navisworks
iConstruct
BIM Collab

-

Tässä hankkeessa tietomallinnuksen osalta ollaan Bane NOR:in
hankkeista pisimmällä
o Hankkeen BIM:issä keskitytty erityisesti I-kirjaimeen eli
informaatioon.
o Lisäksi puhetta AIM:ista (Asset Information Model) eli hankkeessa
objekteille annettiin koodi, jonka avulla voidaan seurata mm.
kustannuksia ja prosesseja. Kunnossapitoa varten myös objektien
omistaja oleellinen tieto. Näitä tulisi standardisoida.
Kaikissa Bane NOR:in hankkeissa käytössä yleiset tietomallivaatimukset.
o Määritelty esim., että tilaajalla tulee olla pääsy suunnitelmiin ilman
erillisten ohjelmistojen latauksia.
o Vaatimusten keskiössä tietomalliaineistojen tietosisältö, urakoitsijan
tietomallisuunnitelma vastaa siihen, miten vaatimukset täytetään.
iConstruct-ohjelmiston avulla pystyttiin rikastamaan Navisworksin
objekteille lisätietoa/metatietoa.
MMI (Modell Modenhets Indeks) kehityksessä: näyttää visuaalisesti, värien
avulla, 3D- sekä dashboard -näkymässä valmiusasteen

AVAINASIAT
Hanke Norjassa
Osittain ST-hanke

HAASTEET
-

Osittain KU-hanke
Rautatiehanke
Kompleksinen

-

Tilannekuva,
tietomallissa ja
dashboardilla

-

Tietomalliaineiston
rikastaminen

-

Standardisointi
Tietomallit
kunnossapidossa

Vaikka hanke ei ollut koon puolesta iso, hankkeen haasteena oli sen
kompleksisuus:
o hankealueella useampi yhdistyvä raideyhteys
o tunneleita erilaisissa maaperän olosuhteissa
o olemassa oleva asemarakennus, kaupunkialue, joki …
Kaikki ohjelmistot eivät ole valmiita tukemaan tietomallien sisältämää
informaatiota
Tarvitaan standardisoinnin ja teknologioiden kehitystä yleisesti
Tulisi pystyä määrittelemään mallinnuksen tarkkuustaso (level of detail)
sijaintikohtaisesti (urban vs. rural area)
o Ei suunnitella liian tarkkaan aikaisessa hankevaiheessa
Mallien hyödyntäminen kunnossapidossa toistaiseksi vähäistä, tavoitteena
kasvattaa mallien käyttöä ja vähentää tarvittavia suunnitelmakuvia.
o Kunnossapitoon tulisi tuottaa oma mallinsa – esittelymallit
kiiltokuvia, jotka antavat väärän kuvan todellisesta mallipohjaisesta
työskentelystä.
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BRUMUNDDAL-MOELV (NOR) & DRAMMEN-KOBBERVIKDALEN (NOR)
Yleistä
Tämä tiivistelmä koskee kahta norjalaista ratahanketta: Brumunddal-Moelv
ja
Drammen-Kobbervikdalen.
Molemmissa
hankkeissa
suunnitellaan/rakennetaan täysin uusi ratalinjaus. Haastattelimme
ylätason BIM manageria Kristin Lyseboa Bane NOR:ilta. Bane NOR on
Norjan valtion omistama yritys, joka vastaa Norjan kansallisesta
rautatieinfrastruktuurista.
Brumunddal-Moelv projekti on esisuunnitelmavaiheessa eli hankkeessa
keskityttiin
vaihtoehtovertailuun
optimaalisimman
ratalinjauksen
löytämiseksi.
Drammen-Kobbervikdalen projektissa suunnitellaan uusi kaksoisraide ja
tässä oltiin tätä toista projektia pidemmällä, sillä nyt ollaan
rakennusvaiheessa. Projekti on osittain ST ja KU (kokonaisurakka) -hanke,
ja hankkeessa on lukuisia eri suunnittelijoita ja rakentajia, erillisiä
sopimuksia n. 6–7. Kyseinen projekti on todella kompleksinen, sillä se
sijoittuu kaupunkialueelle jokiympäristöön, jossa yhdistyy useampi
raideyhteys ja alueella on olemassa olevia rakenteita.
Tietomallinnus
Tietomallinnuksen osalta Drammen-Kobbervikdalen projektissa ollaan
Bane NOR:in hankkeista pisimmällä. Projektissa ollaan pitkällä erityisesti
BIM-termin I-kirjaimen eli informaation osalta, lisäksi projektissa ollaan
keskitytty myös AIM:iin (Asset Information Model). Haastateltava toi esiin
esimerkikin, jossa hankkeen objekteille on lisätty uniikki koodi, joka kertoo
objektin kustannuksista ja prosessista.
Drammen-Kobbervikdalen projektissa tietomallinnuksen työkaluina oli
Navisworks ja Novapoint. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin iConstruct ohjelmaa, jonka avulla voidaan lisätä Navisworksin kohteille
ominaisuustietoja, joiden lisääminen suoraan Navisworksissa on
työläämpää.
Drammen-Kobbervikdalen projektissa suunnitelma-aineistot tuotettiin
sekä perinteisesti ”paperisesti” että malleina, mutta piirustusten osuus oli
malleja suurempi, sillä piirustukset ovat määräävät ja vaadittavat, toisin
kuin mallit. Haastateltava toi kuitenkin esiin, että tietomalleja yritetään
jatkossa hyödyntää enemmän, prosessi kehittyy, mutta hitaasti. Jossain
hankkeessa oltiin pilotoitu 3D-piirustusten hyödyntämistä hyväksynnässä,
mutta pilotti ei sujunut kovin hyvin. Kestää siis aikaa ennen kuin kunnat
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hyväksyvät suunnitelmia ilman perinteisiä menetelmiä. Haastateltavan
mukaan tavoitteena on kuitenkin hyödyntää malleja jatkossa yhä
enemmän.
Usein mallia katsoessa nähdään vain sen visuaalisuus, kun tulisi miettiä,
mitä kaikkea tietoa se pitää sisällään ja mitä mahdollisuuksia siinä on.
Haastateltava nosti esille esimerkiksi ylläpitomallin, sillä niiden ei tarvitsisi
olla visuaalisia, kuten esittelymallit, vaan ne voisivat olla yksinkertaisia,
mutta sisältää paljon tietoa.
Lisäksi tulisi olla määritelty yleiset ohjeet mallien yksityiskohtaisuuteen
liittyen (Level of Detail). Jos esimerkiksi ollaan urbaanissa ympäristössä
niin tietomallit voitaisiin suunnitella melko yksityiskohtaisesti, kun taas
maaseutualueilla
voitaisiin
hyvin
jättää
monia
yksityiskohtia
suunnittelematta. Hyötynä olisi resurssien säästäminen, kun liian tarkkaan
suunnitteluun/mallinnukseen ei kulu turhaan aikaa. Olisi siis hyvä, jos
mallinnuksen tarkkuustaso voitaisiin määritellä myös sijaintikohtaisesti,
eikä välttämättä pelkästään projektikohtaisesti.
Haastateltava mainitsi myös Norjassa käytetyn indeksin MMI (Modell
Modenhets Indeks), joka kuvaa projektin ja suunniteltujen kohteiden
valmiusastetta. Väreillä/asteikolla nähdään helposti esimerkiksi 3Dnäkymästä, mitkä objektit ovat missäkin valmiusasteessa. Jos esimerkiksi
putki on punaisella, sen paikka saattaa vielä vaihtua ja suunnitelma joustaa
sen osalta, mutta kun sen paikka päätetään ja väri vaihdetaan, niin
suunnitelmasta nähdään selkeästi sen olevan päätetty. Lisäksi projektin
johdolle indeksi tuo erilaisia mittareita sisältävät työpöytänäkymät
(dashboard), jotka pitävät sisällään tietoa esimerkiksi siitä, kuinka moni
objekteista kuuluu mihinkin indeksin arvoon. Saadaan siis nopeastikin hyvä
tilannekatsaus projektista.

Haastateltava näytti kuvasta norjankielisen version.

Brumunddal-Moelv
projekti
oli
esisuunnitelmavaiheessa
eli
tietomallinnuksen osalta ei tässä hankkeessa olla yhtä pitkällä kuin
Drammen-Kobbervikdalen-projektissa.
Brumunddal-Moelv
-projekti
hyödynsi Trimble Quantmia ja löysi sen avulla optimaalisimpia sijainteja
ratalinjaukselle. Haastateltavan mukaan Quantm on erittäin tehokas
työkalu, jos sitä käytetään oikein. Esimerkiksi lähtötietojen määritys on
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todella tärkeää, ja vaikka lähtötietojen keräämiseen kuluikin haastateltavan
mukaan yllättävän paljon aikaa, niin Quantm tarjosi paljon vaihtoehtoja,
joita ei normaaleilla työtavoilla olisi saatu aikaan tai selvittämiseen olisi
kulunut todella paljon aikaa. Vaikka Bane NOR:illa olikin jonkinlainen
näkemys linjauksesta jo ennen Quantumia, niin Quantm vahvisti, että tietyt
alueet sopivat linjaukselle parhaiten. Bane NOR hyödynsi tässä hankkeessa
ensimmäistä kertaa Trimble Quantmia, joten hankkeen aikana oli
käynnissä myös ohjelmiston oppimisprosessi. Hankkeessa hyödynnettiin
jonkin verran myös Trimble Novapointia.

Tutkimuskokonaisuus
ProDigialin tutkimuskokonaisuuteen kuuluva elinkaaren läpäisevä tieto tuli
haastattelussa esiin muun muassa tietomallien sisältämän informaation
kautta eli haastateltavan mukaan objekteihin pyritään lisäämään
mahdollisuuksien
mukaan
informaatiota,
jotta
malleista
on
mahdollisimman paljon hyötyä myös jatkokäytössä. Haastateltavan
mukaan tavoitteena on hyödyntää tuotettuja tietomalleja jatkossa, mutta
tarkkoja suunnitelmia ei vielä ole.
Toimintakulttuurin muutokseen ja yhteistyöhön liittyen haastateltava
mainitsi, että mallien hyödyntäminen tuo projektiin tavallista enemmän
keskustelua, sillä mallit päivittyvät nopeammalla tahdilla kuin piirustukset.
Haasteet
Yleisesti haastateltava puhui, että nykyiset työkalut eivät pysty täysin
käsittelemään kaikkea tarvittavaa informaatiota. Lisäksi kaikki ohjelmistot
eivät ole kovin käyttäjäystävällisiä, ja niiden opettelu vie aikaa.
Haastateltava toivoi, että kun infra-alan IFC on valmis, niin sitä tukevat
ohjelmistotkin olisivat kehittyneet. Tarvitaan siis standardisoinnin ja
teknologioiden kehitystä yleisesti, sekä ihmisten tottumista tietomallien
käyttöön.
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E16 KONGSVINGER – E6
TILAAJA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Nye Veier

-

HAASTATELTAVA
Asplan/Viakin GIS/BIMryhmäpäällikkö Anders G.
Østmoe

OSAPUOLET

-

-

Asplan/Viak, Rambøll,
(suunnittelija)
Neljä kuntaa
(suunnittelun ohjaus)

OHJELMISTOT
ArcGIS online
Trimble Quantm
Infraworks
Sharepoint

AVAINASIAT
Esisuunnitelma
Paikkatieto (GIS)
Toteumamalli
Käytävä moottoritielle
Tiedonhallinnan käsikirja
Kevät 2020 – syksy 2021

-

-

Tiedonhallinnan merkitys on suuri hankkeiden elinkaaren alussa.
o Tietoa on vaikea tuottaa jälkikäteen.
Paikkatietoaineistoa tulisi hyödyntää enemmän, erityisesti hankkeiden
alkuvaiheissa.
o Aineistoa on kattavasti digitalisoitu ja se helpottaa yleissuunnittelun
lähtötietojen kokoamista.
Paikkatieto-ohjelmisto ArcGIS Online.
o Toimii suunnitteluaineiston projektipankkina ja yhteistyöalustana,
kykenee pyörittämään suuren määrän dataa.
o Myös tärkeä kommunikaatioalusta hankkeen ja asukkaiden välillä,
erityisesti aikana, jolloin yleisötilaisuuksia ei saa pitää.
Esisuunnitelma-aineisto luovutetaan eteenpäin seuraavaan
hankevaiheeseen.
o Ei kuitenkaan haluta, että aineistoa käytetään suoraan seuraavassa
suunnitteluvaiheessa. Aineisto on ainoastaan lähtötietona.
Eri tekniikkalajeja tulisi sitouttaa hankkeisiin aiemmin.
o Kattavammat lähtötiedot ja/tai rajaukset laskentoihin
Tiedonhallinnan käsikirjan pitää vastata hankkeen tarpeisiin.

HAASTEET
-

-

-

Trimble Quantm on tehokas työkalu ja se tuottaa selkeästi lisäarvoa
hankkeelle.
o Ohjelmiston antamia vaihtoehtoja tulee analysoida syvemmin, eikä
niihin kannata luottaa sokeasti.
Käyttäjäoikeuksien hallinta projektilla.
o Peruskäyttäjät (asukkaat) tekivät projektiportaaliin tunnukset ja
jostain syystä osa heistä näki enemmän suunnitelma-aineistoa, kuin
asukkaille oli tarkoitus näyttää.
o Eri asiantuntijaorganisaatioilla oli haasteita siinä, että kaikki heille
osoitettu aineisto ei näkynyt.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).
o Kahden yksityishenkilön mukaan heidän tietojaan ei ole hallittu
hankkeen rekistereissä GDPR:n vaatimusten mukaisesti.
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E16 Kongsvinger – E6
Yleistä
E16 Kongsvinger – E6 hanke on esisuunnitteluvaiheessa, jonka tavoitteena
on löytää käytävä uudelle 4-kaistaiselle tielinjaukselle, joka yhdistäisi
Kongsvingerin kunnan E6 tiehen. Tieyhteyttä on suunniteltu jo aiemmin ja
sen perusteella on rakennettu lyhyet pätkät suunnitellun linjauksen
molempiin päihin. Hankkeen tilaaja haluaa, että suunnitelma arvioidaan
uudestaan puhtaalta pöydältä ja yritetään löytää mahdollisimman toimiva
ratkaisu. Hankkeen tilaajana toimii Nye Veier, joka yhteistyössä neljän
kunnan kanssa myös ohjaa suunnittelua. Suunnittelijana hankkeessa toimii
kahden yrityksen, Asplan/ Viakin ja Rambollin yhteenliittymä.
Haastateltavana oli Asplan/Viakin GIS/BIM -ryhmän päällikkö Anders G.
Østmoe.
Tiedonhallinta
Hanke on elinkaarensa alussa, mutta tiedonhallinta on otettu heti tärkeään
rooliin. Haastateltava korosti tiedonhallinnan merkitystä erityisesti
hankkeen alussa. Haasteltava oli kollegansa kanssa luonut tälle hankkeelle
tiedonhallinnan
käsikirjan,
joka
perustui
pitkälti
kokemuksiin
aikaisemmista hankkeista. Käsikirja oli räätälöity tämän hankkeen sen
hetkisten tarpeiden perusteella.
Tiedonhallinnan keskiössä oli kolme ohjelmistoa, Teams, Sharepoint ja
ArcGIS
Online.
Teamsiä
käytettiin
tekniikka-alojen
sisäiseen
kommunikaatioon, missä jokaiselle tekniikka-alalle oli luotu oma
kanavansa. Sharepoint toimi hankkeen projektipankkina, johon kaikki
aineisto keskitettiin. ArcGIS Online taas oli käytännössä kaiken
mallipohjaisen aineiston pankki, niin lähtö- kuin suunnitelma-aineiston
osalta. Suunnitteluohjelmiston aineisto kulki Sharepointin kautta ArcGIS
Onlineen, mutta myös päinvastaiseen suuntaan suunnittelun tarpeiden
mukaisesti. Vallitsevan maailman tilanteen vuoksi yleisötilaisuuksien
järjestäminen ei ole ollut mahdollista perinteisellä tavalla. Tässä
hankkeessa
ArcGIS
-pohjainen
projektiportaali
toimi
myös
kommunikaatioalustana hankkeen ja kansalaisten välillä. Alustaan on
mahdollista tutustua osoitteessa www.e16portalen.no .
Tietomallinnus
Haasteltava ei hirveästi puhunut tietomallinnuksesta (BIM) vaan puhui
enemmän paikkatiedosta (GIS). Hän korosti GIS -tiedon ja -osaamisen
merkitystä erityisesti hankkeiden elinkaaren alussa. Norjassa julkista,
suunnitteluun vaikuttavaa, aineistoa on reilusti GIS -formaateissa, joten on
loogista
käyttää
GIS-ohjelmistoa
hankkeen
alkuvaiheissa.
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Esisuunnitelmavaiheessa lähtötietoaineistoa kerätään laajalta alalta ja
mahdollisimman kattavasti. Haastateltavan mukaan valtavan aineiston
hallinta oli helppoa ja yksinkertaista ArcGIS Online -ohjelmistolla. Hankkeen
vaikutusalue oli noin 30 x 50 km -kokoinen alue, joten tietomäärä on todella
suuri. Kyseiseltä alueelta oli laajasti erilaista paikkatietoa, joka sisälsi mm.
maastomalleja, maaperämalleja ja suojeltuja alueita.
ArcGIS Online -ohjelmisto toimi koko hankkeen ytimenä ja sinne koottiin
tiedot suunnitteluaineiston osalta. Myös hankkeen suunnitteluryhmien
kommunikaatio tapahtui kyseisen ohjelmiston avulla. Haastateltavan
mukaan suunnitteluryhmä kävi läpi erilaisia linjauksia ArcGIS Onlinesta
viikoittaisessa palaverissa. Tekniikka-alat kävivät kommentoimassa linjoja
ja merkkaamassa mahdollisia haastekohtia, mikäli näitä oli linjauksen
varrella. Haastekohdat merkattiin joko pistemäisesti tai aluerajauksina,
lisäksi jokaiseen merkintään liitettiin kommentointi -kenttä. Kommentointi
-kentässä ongelman esille tuova kertoo haasteen ja suunnittelija ilmoittaa
ottavansa tämän huomioon tai kysyvänsä lisätietoa.
Alustavaan suunnitteluun hyödynnettiin Trimblen Quantm -ohjelmistoa,
joka laskee ohjelmistoon määriteltävien parametrien perusteella lukuisia
erilaisia vaihtoehtoisia linjauksia pisteen A ja B välille. Määritettäviä
parametreja voivat olla esimerkiksi geometrian minimiarvot, maaperämallit
ja suojeltavat alueet. Mitä enemmän parametreja ja lähtötietoja
ohjelmistolle syötetään, sitä tarkempia ja kannattavampi linjauksia se
laskee. Esimerkiksi ArcGIS ohjelmistoon suunnitteluryhmän esille
nostamat haasteet vietiin Quantmiin laskennan lähtötiedoksi /
rajoituksiksi. Suunnittelun aikana on tutkittu lukuisia erilaisia käytäviä,
joihin tien voisi sijoittaa. Haastateltavan mukaan projektiryhmä esittää
ohjausryhmälle 2-3 käytävää, joihin linjauksen voisi suunnitella tarkemmin.
Projektiryhmä on tutkinut lukuisia erilaisia linjauksia kyseisiin käytäviin,
mutta näiden tarkempi valinta ja suunnittelu kuuluu hankkeen seuraavaan
vaiheeseen. Tämän esisuunnitelman tulokset luovutetaan eteenpäin
seuraavaan hankevaiheeseen, mutta näitä tuloksina saatuja linjauksia ei
haluta käytettävän suoraan suunnittelun perustana. Esisuunnitelman
tulokset voivat toimia lähtötietona.
Trimble Quantm ikään kuin jalosti lähtötiedot lukuisiksi erilaisiksi
linjauksiksi, joita tiesuunnittelijat tutkivat ja suunnittelivat tarkemmin.
Tiesuunnittelijat käyttivät tähän tarkoitukseen Autodeskin Infraworks ohjelmistoa. Kyseinen ohjelmisto toimi itse suunnitteluohjelmistona.
Infraworksissa luotu suunnitelma-aineisto päivitettiin ArcGIS Onlineen,
jolloin koko projektiryhmällä oli pääsy siihen.
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Havainnot / Hyödyt
Tiedonhallinta on äärimmäisen tärkeää ja se korostuu, mitä aiemmassa
hankevaiheessa ollaan. Hankekohtaiset käsikirjat vastaavat juuri siihen
tarpeeseen, mikä kyseisellä hankkeella on.
GIS-aineistoa ja -portaaleja tulisi hyödyntää laajemmin erityisesti
hankkeiden alkuvaiheissa. Haastateltava korosti, että paikkatietoaineistoa
on paljon digitalisoitu, joten sen hyödyntäminen suunnittelussa on hyvinkin
yksinkertaista. Puhuttaessa tietomallinnuksesta mielletään se usein
puhtaasti vain BIMiksi, vaikka se on paljon kaikkea muutakin.
ArcGIS Online -projektiportaali oli erinomainen lisä hankkeen ja
kansalaisten väliseen kommunikaatioon. Haastateltava totesi, että heillä
on tarkoituksena pitää vastaava projektiportaali käytössä myös jatkossa,
vaikka yleisötilaisuudet alkaisivatkin uudestaan.
Haastateltavan havaintona oli, että tekniikkalajit tulisi osallistaa
hankkeisiin
mahdollisimman
aikaisessa
vaiheessa.
Esisuunnitelmavaiheessa käytettyyn Trimble Quantm ohjelmistoon
pystytään nykyään syöttämään lähtötiedoiksi hyvinkin paljon ja tarkkaa
dataa, joka vaikuttaa positiivisesti linjojen laskentaan. Kun useat
tekniikkalajit pääsisivät osoittamaan alueilta omat haasteensa ja
ongelmapaikat, niin linjauksen suunnitteluun voisi vaikuttaa laajemmin.
Haasteet
Haastateltavan mukaan Quantm tuottaa paljon dataa ja lukuisia erilaisia
linjauksia, mutta aineistoon tulee suhtautua pienellä varauksella.
Ehdotukset saattavat olla hyvinkin erikoisia, joten ohjelmiston antamat
linjaukset tulee arvioida ennen niiden jatkojalostamista.
ArcGIS online -projektiportaali toimi hankkeessa lähes moitteettomasti,
mutta käyttäjäoikeuksien kanssa ilmeni haasteita. Ensimmäisenä
haasteena oli se, että jotkut peruskäyttäjät, eli kansalaiset, saivat näkyviin
laajemmin aineistoa, kuin oli tarkoitus.
Toisena haasteena oli eri organisaatioiden oikeudet projektiportaaliin. Nye
Veier ja Ramboll molemmat omistavat omat ArcGIS online -palvelunsa,
mutta jostain syystä hankkeen yhteisenä hubina ollut projektiportaali ei
toiminut oikein. Kyseisten organisaatioiden käyttäjät eivät nähneet kaikkia
heille osoitettuja malleja ja linjauksia.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) aiheutti hankkeella hieman
haasteita. Hankkeen suuntaan oli yhteydessä kaksi yksityishenkilöä, jotka
kokivat, ettei heidän tietojansa oltu käsitelty kyseisen asetuksen vaatimalla
tavalla.
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RV3/25 Løten – Elverum
TILAAJA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Statens Vegvesen

-

HAASTATELTAVA
Urakoitsijan
tietomallikoordinaattori
Katrin Johannesdottir

-

URAKOITSIJA
Skansa

-

HANKEYHTIÖ

-

Hedmarksvegen AS

SUUNNITTELIJA
Aas Jakobsen, Vianova ja
Multiconsult

-

OHJELMISTOT

-

Quadri
Gemini
Sharepoint

HAASTEET
-

AVAINASIAT
Elinkaarihanke
MMI (Model Modenhets
Indeks)

Työntekijöiden sitouttaminen pehmeiden tekijöiden avulla (Soft factors)
o Dronekuvat, -videot ja yksinkertaista dataa työmaan määristä tms.
työmaan infonäytöillä
Digitaalinen työmaapäiväkirja
o Kommunkaatio työmaapäälliköiden ja eri vuorojen välillä oli helppoa
ja yksinkertaista. Henkilöstö oli tietoinen käynnissä olevista töistä ja
niiden etenemisestä
MMI – kypsyystaso indeksin avulla voidaan seurata hankkeen etenemää
niin visuaalisesti kuin tilannekuvan avulla.
Yksityiskohtainen BIM-ohjeistus helpottaa työn aloitusta, kun kaikki
hankkeeseen liittyvä tieto löytyy kootusti yhdestä paikasta
o BIM-ohjeistus tulee olla hankekohtainen, jotta hankkeen
erityispiirteet tuleva ilmi
Uusien teknologioiden hyödyntäminen on tärkeää ja se tuo lisäarvoa
hankkeilla
Sijaintitiedon sisältävät valokuvat helpottavat aineistoon palaamisen
myöhemmin, kun ei tarvitse kahlata tuhansien valokuvien läpi

-

Tietomallipalvelimen kapasiteetti tulee vastaan isoissa hankkeissa
o Malli pitää jakaa pienempiin osiin, mielellään jo hankkeen alkaessa
Tietomallinnuksen ja tiedonhallinnan prosesseilla ja ohjelmistoilla ei ole
merkitystä, mikäli henkilöstöä ei saada sitoutettua
o Pitää järjestää tukea prosessien ohjeistukseen ja ohjelmistojen
käyttöön.

Yksityiskohtainen BIM ohjeistus
Työpaketit
Kustannusarvio noin 5,5
miljardia kruunua

AR-teknologia
Tietomallinnuksen ja
tiedonhallinnan
strategia
Työmaapäiväkirja
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Rv3/25 Løten – Elverum
Yleistä
Tämä hanke on toteutettu elinkaarimallilla (PPP – public private
partnership), joka tarkoittaa, että suunnittelun ja rakentamisen lisäksi
hankeyhtiölle kuuluu alueen huolto ja kunnossapito seuraavan 20 vuoden
ajan. Elinkaarimalli ei ole kovin yleinen hankemuoto, tämä on vasta neljäs
Norjassa. Hanke on Norjan suurin toteutettu tiehanke, elinkaarihankkeen
kokonaiskustannus on 5,5 miljardia Norjan Kruunua. Rakentamisen aikana
kuitenkin saavutettiin säästöjä jopa 1,4 miljardin Norja Kruunun edestä.
Hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2018 ja rakentaminen valmistui
heinäkuussa 2020, muutaman kuukauden suunniteltua aiemmin.

Hankkeen tilaajana toimii Statens Vegvesen, eli Norjan tievirasto.
Elinkaarihanketta varten on, Skanskan toimesta, perustettu hankeyhtiö,
Hedmarksvegen AS. Urakoinnista vastasi Skanska. Suunnittelusta vastasi
kolme eri konsulttia; Aas Jacobsen, Vianova ja Multiconsult. Tämän
hankkeen osalta haastattelimme Skanskan tietomallikoordinaattoria Katrin
Johannesdottiria.
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Tiedonhallinta
Tarjoajien
piti,
osana
tarjousta,
jättää
myös
suunnitelma
tietomallinnuksesta ja tiedonhallinnasta hankkeella. Tämä dokumentti
kulki mukana koko rakentamisen ajan ja sitä päivitettiin tiivisti
tietomallikoordinaattorien toimesta vastamaan hankkeen vaatimuksia.
Dokumentaatio sisälsi muun muassa kattavan kuvaksen tiedon
liikkumisesta hankkeella, haastateltava oli itse vastuussa hankkeen
tiedonkulun prosesseista. Rakentamisen aikana tehtiin poikkeuksellinen
muutos vaihtaa ohjelmistoversiota kesken rakentamisen, tämä prosessi
avattiin yksityiskohtaisesti kyseisessä dokumentissa.
Tiedonhallinnan osalta hankkeen keskiössä oli tiedonkulun sujuva
prosessi. Haastateltava kertoi asiasta kaksi esimerkkiä. Ensimmäisenä
hän nosti esille sen, että suunnittelijoille avattiin sitä, mitä työmaalla
tarvitaan, jotta voidaan rakentaa tietomallipohjaisesti. Tämä helpottaa
tiedonkulkua ja prosessia, kun urakoitsijan ei tarvitse jatkojalostaa
suunnitelmamallia omiin tarpeisiinsa, vaan se vastaa niitä heti. Toisena
esimerkkinä esille nousi työpaketit. Työpaketteja kasattiin työmaata
varten, jotta heidän ei tarvitsisi käyttää aikaa aineiston etsimiseen, vaan
kaikki tarvittava tieto löytyisi kerralla. Työpakettien tarvittavaa sisältöä
käytiin ensin läpi urakoitsijan kanssa, joka toi esille tarpeensa. Tämän
jälkeen tietomallikoordinaattorit kasasivat työpaketin urakoitsijan tarpeen
mukaan.
Tiedonhallinnan ohjelmistoista käytössä olivat Sharepoint, Gemini ja
Quadri, jotka palvelivat eri tarkoituksia. Esimerkiksi Sharepointiin
tallennettiin kaikki hankkeen dokumentaatio. Mikäli tietomallipohjaista
aineistoa piti jakaa, niin se voitiin tarvittaessa ladata Sharepointiin. Gemini
taas toimii työmaan projektipankkina, johon toteutusmallit ja muu
rakentamiseen tarvittava dokumentaatio. Quadri toimi kaiken
tietomalliaineiston keskiössä, eli kaikki tietomallipohjainen aineisto vietiin
Quadriin.
Tietomallinnus
Tietomallinnuksen
osalta
yhteensovitus
tehtiin
Quadri
tietomallipalvelimella. Hankkeen alussa Quadrin osalta sovittiin, että
urakoitsija ei saanut itse ladata sieltä aineistoa. Suunnitelmien ollessa
valmiita, ne siirrettiin urakoitsijan käyttämään Gemini -ohjelmistoon. Tällä
sopimuksella pyritään varmistamaan, että suunnittelija toimittaa oikean ja
valmiin suunnitelman työmaalle. Haastateltava mainitsi kuitenkin, että
muutamaan kertaan urakoitsija latasi omatoimisesti aineistoa Quadrista,
mutta heillä oli tarkkaan tiedossa mitkä suunnitelmat palvelimelta
ladataan.
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Haastateltavan mukaan hankkeen aikana määriteltiin MMI (modell
modenhets indeks, suom. mallin kypsyysindeksi), jonka avulla
mallipohjaisen aineiston tilaa voitiin seurata. MMI:n ensimmäinen versio
valmistui vuonna 2020 ja se on nyt jalkautettu moneen Norjan
hankkeeseen. Mallin kypsyysindeksi on kuusiportainen, ensimmäisen tilan
ollessa suunnitelmaluonnos ja viimeisen ollessa toteuma-aineisto.
Kypsyysindeksin värikoodauksen avulla tietomallista voidaan visuaalisesti
tarkastella sitä, miten hanke edistyy. Lisäksi kypsyysindeksin avulla
voidaan kerätä tietoa hankekohtaisesti niin kutsutulle dashboardille. Tähän
käytetään automatiikkaa, joka poimii kaikkien haluttujen objektien
kypsyysindeksin ja koostaa siitä tiedon yksinkertaisesti luettavaan
formaattiin, esim. taulukkoon tai graafiin.
Haastateltava kertoi, että hankkeessa urakoitsija hyödynsi MMI-indeksiä ja
alkoi kaivamaan tienpohjaa ja putkikaivantoja, vaikka kyseisten
rakenteiden MMI taso oli vasta 200. He ottivat siinä riskin, mutta säästivät
aikaa ja rahaa. Haastateltavat koki, että tämä oli yksi syy, miksi hankkeessa
säästettiin 1,4 miljardia kruunua. MMI-indeksi antoi urakoitsijalle
mahdollisuuden tehdä tuotantoa jo projektin alkuvaiheessa ja siitä
huolimatta hallita tilannetta. Se perustuu siihen, että urakoitsija tekee
riskianalyysiä MMI:n perusteella.

Käytetyt tietomalliohjelmistot soveltuivat hyvin käyttötarkoitukseensa.
Haasteltava mainitsi, että ohjelmistoja arvioitaessa pitää ymmärtää, että
ne eivät taivu kaikkeen, joten pitää löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Vaihtoehtoisista ratkaisuista, eli niin sanotuista workaroundeista, pitää
arvioida se, että kuinka tehokas ratkaisu on. Tässä yhteydessä pitää myös
arvioida se, onko vaihtoehtoinen ratkaisu ajallisesti ja työmäärällisesti
kannattava. Hankkeen käynnistyttyä vuonna 2018 ohjelmistot ja niiden
rajapinnat ovat kehittyneet reilusti. Haastateltavan mukaan kaikki
ohjelmistot eivät silloin keskustelleet tai vaihtaneet tietoja keskenään.
Tämä johtaa siihen, että ihmiset joutuvat siirtämään dataa manuaalisesti,
joten työ ei ole niin tehokasta.
Vaikka hanke suunniteltiin tietomallipohjaisesti ja rakentaminen tehtiin
toteutusmallien avulla, niin silti työmaalle tarvittiin rakentamisen tueksi
erilaisia PDF-kuvia. PDF -kuvia tehtiin esimerkiksi tien ja vesihuollon
pituusleikkausten osalta, jotta hahmotetaan kokonaiskuva ja kaltevuudet
tarkemmin.
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Hanketta varten määriteltiin hyvin yksityiskohtainen BIM-ohjeistus, jonka
tarkoitus oli kattaa kaikki tällä hankkeella oleellinen asia tietomallinnuksen
yhteen dokumenttiin. Ohjeistus sisälsi mm. eri projektipankkien kuvaukset,
liitynnät mahdollisille tietomallipalvelimille ja ohjelmistojen käyttöönotot.
Ohjeistus päivittyi koko hankkeen ajan, koska uusia ohjelmistoja ja
toimintatapoja otettiin jatkuvasti käyttöön. Haasteltava korosti, että BIMohjeistus tulee tehdä hankekohtaisesti, koska hankkeet ovat erilaisia ja
asiat kehittyvät vuosien aikana.
Lisäksi
haastattelun
aikana
keskusteltiin
hankekohtaisesta
tietomallinnuksen ja tiedonhallinnan strategiasta. Haastateltavan mukaan
on tärkeää määritellä hankkeen tavoitteet ja miten ne saavutetaan
tietomallinnuksen ja tiedonhallinnan osalta. Haasteltava korosti, että
vaikka strategia määritetään ja sitä seurataan, niin siihen ei saa liikaa
sitoutua. Esimerkiksi, jos jokin prosessi koetaan työlääksi ja olisi olemassa
helpompi keino, niin strategiaa pitää päivittää paremmaksi.
Hyödyt / Havainnot
Hyödyistä ja havainnoista keskusteltaessa haasteltava nosti esille niin
kutsutut pehmeät tekijät (soft factors). Pehmeät tekijät ovat niinkin
yksinkertaisia asioita, kuten valokuvat, dronevideot ja hankkeen aikana
toteutuneet määrät. Haastateltavan mukaan työmaatoimistoissa olleilla
infonäytöillä esitettiin hankkeelta ajantasaista kuva- ja videomateriaalia,
tilannekuvatietoa sekä tietoa esimerkiksi viime kuussa ajetuista
massoista. Tämä oli hyvä keino sitouttaa työntekijät hankkeeseen ja luoda
yhteinen meidän hanke.
Jo hankkeen kustannusarvion perusteella kyseessä on valtava hanke, joten
työmaalla
riitti
työntekijöitä.
Työmaapäälliköiden
väliseen
kommunikaatioon ja seurantaan oli kehitetty digitaalinen päiväkirja-alusta.
Kaikki työmaapäälliköt kirjasivat havaintonsa mobiililaitteiden avulla
päiväkirjaan. Mikäli töitä tehtiin useammassa vuorossa, niin päiväkirjan
avulla seuraava vuoro pääsi käsiksi siihen mitä työmaalla oli tapahtunut ja
mitä oli käynnissä. Haastateltavan mukaan tämä on toimintatapa, joka
tulisi jalkauttaa useampiin hankkeisiin. Hankkeella tätä tehneiden
henkilöiden kokemukset olivat positiivisia ja he ovat halukkaita käyttämään
tätä myös muissa hankkeissa. Haasteena on kuitenkin se, että muissa
hankkeissa ole ollut kaikille yhtä kattavaa käyttötukea saatavilla. Eli
työmaapäälliköt ovat joutuneet yksin miettimään miten kirjataan ja minne,
sen sijaan, että joku olisi avustanut heidät alkuun tässä.
Hankkeen aikana myös työmaalla työskentelevien tunnit kirjattiin
digitaalisesti. Työntekijä kirjautui tiettyyn työkohteeseen mobiililaitteella,
mikäli työkohde muuttui kesken työpäivän, niin hän päivitti sijaintinsa
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toisaalle. Esimiehet hyväksyivät tuntikirjaukset myös digitaalisesti
samasta järjestelmästä.
Hankkeessa hyödynnettiin paljon sijaintitietoon perustuvia valokuvia.
Haastateltavan mukaan tällä hetkellä tämä on ainut keino jaotella
työmaalta kertyvät tuhannet valokuvat järkevästi yhdeksi kokonaisuudeksi.
Lähes kaikissa hankkeissa eri työvaiheet valokuvataan kattavasti, mutta
ilman sijaintitietoa on jälkikäteen todella vaikea määrittää mistä kuva on
otettu ja mitä sillä kuvataan.
Uuden teknologian osalta hankkeessa testattiin muun muassa Hololens ja
Sitevision -laitteita. Molemmat mainituista laitteista perustuvat ARteknologiaan (Augmented reality), jonka avulla tietomalliaineisto lisätään
näkymään joko erillisten lasien (Hololens) tai mobillilaitteen (Sitevision)
avulla. Tämä siis tarkoittaa, että lasien tai mobiililaitteen läpi näemmä
maastossa suunnitellun rakenteen suhteessa nykyiseen tilanteeseen.
Haasteet
Tietomallinnuksen prosesseissa ja ohjelmistoissa koettiin haasteita.
Haasteltava nosti esimerkiksi Solibri -ohjelmistolla tuotettujen
taitorakennemallien päivittämiseen liittyvät haasteet. Hankkeessa
pilotoitiin sitä, että taitorakennemalliin päivitetään esimerkiksi
raudoitusten tilaa. Erilaisia tiloja olivat esimerkiksi, tilattu, asennettu ja
toimitettu työmaalle. Kun taitorakennemallia päivitettiin, niin kaikki
raudoitusten tilan tiedot kirjoittuivat yli ja ne piti päivittää manuaalisesti
uuteen taitorakennemalliin.
Hankkeen aikana Quadri -malli jouduttiin jakamaan pienempiin osiin.
Tietomallipalvelimen kapasiteetti ylittyi, koska tietomallissa olevien
objektien lukumäärä kasvoi liian suureksi. Haaste on erityisesti isoissa
hankkeissa, kun esimerkiksi siltamallit sisältävä jopa tuhansia yksittäisiä
objekteja. Tämän vuoksi sillan osalta kannattaa Quadri -malliin tuoda
ainoastaan kuorimalli (Shell model). Quadri -tietomallipalvelimen
kapasiteetti on ollut haasteena useissa hankkeissa. Tämä on vältettävissä,
kun hankkeen malli jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin.
Tietomallinnuksen ja tiedonhallinnan strategia sekä työnkulku pitää olla
alusta asti selkeä ja hyvin määritelty. Liian monimutkainen ja alati muuttuva
strategia aiheuttaa turhaa stressiä ja turhauttaa työntekijöitä, koska heillä
ei ole täyttä varmuutta oman työnsä tekemisestä.
Haastateltava korosti, että hankkeissa pitää pilotoida uusia asioita.
Pilotointi tulee rakentaa järkevästi ja toteuttaa hallitusti.
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Haasteltavan mukaan hankkeissa tulee keskittyä ihmisiin ja heidän
tekemiseen. Mikäli ihmiset eivät ole sitoutuneita hankkeella oleviin
ohjelmistoihin ja prosesseihin, niin niillä ei ole mitään merkitystä. Erityisesti
työmaalla henkilöstö tarvitsee tukea ohjelmistojen ja prosessien osalta,
joten ainakin aluksi tarvitaan oma nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö auttaa
ohjelmistojen käyttöönoton ja käytön kanssa.
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Toteutus 2021-2025/2026
Kustannus 4 mrd. NOK
19 km 4-kaistan moottoritie
5 kpl tunneleita 12 km matkalta
1 kpl silta (360 m)

E6 Kvithammar-Åsen
TILAAJA

HAVAINNOT JA HYÖDYT

Nye Veier

-

Jira Softwaren käyttö ja integraatiot ohjelmistojen välillä.
o Hyvä ohjelma tehtävien hallintaan ja kommunikointiin.
o Avoimien rajapintojen avulla mahdollisuus liittyä eri
ohjelmistoihin.

-

IFC tiedoston kehitystyö.
o hankkeessa tehty paljon työtä, jotta saadaan mallien IFC
tiedostoihin enemmän tarvittavaa informaatiota.

-

CoClass nimikkeistön kokeilu ja liittäminen myös dokumenteille.
o CoClass -nimikkeistön mukaisen tunnisteen antaminen
objektille sekä kyseistä objektia koskeville dokumentaatioille.

HAASTATELTAVA
Pääurakoitsijan
tietomallikoordinaattori
Steinar G. Rasmussen

URAKOITSIJA
Hæhre Entreprenør AS

PÄÄKONSULTTI
Aas-Jakobsen

OHJELMISTOT

→ Dokumentit helpommin hallittavissa, kun heti on nähtävissä
mille objektille dokumentaatio kuuluu.

Quadri
Civil 3D
Jira

-

VDC ja projektin tilan seuranta mittareilla.
o VDC:n mukaisten mittareiden avulla voidaan seurata projektin
tilaa ja tarvittaessa tehdä korjauksia.

-

MMI – kypsyystaso indeksin avulla voidaan seurata hankkeen etenemää
niin visuaalisesti kuin tilannekuvan avulla.

Sharepoint
Gemini
Navisworks
Trimble Connect

AVAINASIAT
Integraatiot
MMI (Model Modenhets
Indeks)

HAASTEET
-

Haasteena saada ihmiset mukaan uusiin toimintatapoihin.
o Projektijohdolta vaaditaan hyvää johtamista.
o Uusien työkalujen sisäistäminen ja jalkauttaminen koko
projektiryhmälle.

-

Avoimien rajapintojen puuttuminen ohjelmistoista.
o Tarvitaan avoimia rajapintoja, jotta tietomallintamisesta ja
tiedonhallinnasta saadaan kaikki hyöty irti.

IFC
CoClass
VDC
Kustannusarvio noin 4
miljardia kruunua
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E6 Kvithammar-Åsen

Yleistä
E6 Kvithammar-Åsen on Norjassa sijaitseva tiehanke, jonka rakentaminen
alkaa vuonna 2021 ja sen on arvioitu valmistuvan vuonna 2025/2026.
Hankkeen tilaaja on NyeVeier, urakoitsijana Hæhre Entreprenør AS ja
pääkonsulttina toimii Aas-Jakobsen. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa
19km pitkä neljän kaistan moottoritie, josta 12km on tunneleissa.
Tunneleita tulee olemaan yhteensä 5kpl. Hankkeessa on myös yksi 360
metrin pituinen siltaosuus. Hankkeen kustannusarvio tällä hetkellä on noin
4 miljardia NOK ja se sisältää suunnittelutyön. Haastateltavana oli
pääurakoitsijan tietomallikoordinaattori (BIM leader) Steinar G.
Rasmussen.
Tällä hetkellä hankkeessa on menossa haastateltavan sanoin ”interaction
phase” (mahdollisesti kehitysvaihe Suomeksi?), jossa tehdään hankkeen
eri osapuolten kanssa yhteistyötä ja määritetään, mikä on hankkeen
laajuus, mitä ollaan rakentamassa ja pohditaan riskejä. Seuraavaksi alkaa
St-hankkeen tyypillinen suunnittele ja toteuta vaihe.
Tiedonhallinta
Hankkeessa toteutettiin tiedonhallintasuunnitelma, josta olivat vastuussa
suunnittelijan ja urakoitsijan tietomallikoordinaattorit yhteistyössä tilaajan
tietomallikoordinaattorin kanssa. Haastateltava totesi, että heidän
yrityksellään on myös oma tiedonhallintasuunnitelma, jonka mukaan he
ohjaavat
suunnittelukonsultteja
työskentelemään.
Yrityksen
tiedonhallintasuunnitelma on 2 vuotta vanha ja sitä tullaan päivittämään
tässä hankkeessa todettujen asioiden pohjalta.
Tiedonhallinnan työkaluina hankkeessa käytetään mm. Jira Software ohjelmaa, SharePointia, Miroa sekä Quadri-palvelinta. SharePoint toimii
dokumenttien ja tiedostojen sijoituspaikkana, Quadrissa nähdään
ajantasaiset mallit ja Jiraa käytetään tehtävien hallintaan ja
kommunikaatioon. Koska esimerkiksi osa IFC-mallien informaatiosta
katoaa Quadrissa, IFC mallit talletetaan myös Sharepointiin.
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Haastateltava toi useasti esiin järjestelmien välisen integraation tärkeyden.
Hankkeessa Novapointin ja Jiran välillä on integraatio, kuten myös Jiran ja
Miron välillä. Kun suunnitelmamalliin tehdään muutos Novapointissa,
muutos tulee näkyviin myös Jiraan sekä toiste päin. Eli kun
Novapointissa/Easy Accessissa tehdään keskustelu (Topic) ja otetaan
mallista kuva, niin myös tämä kuva tulee näkyviin Jiraan. Myös kaikki
kommentit, joita malliin tehdään tulevat näkyviin Jiraan. Näin ei siis tarvitse
avata mallia Novapointissa tai Quadrissa nähdäkseen mitä on tekeillä tai
vastatakseen malliin liitettyihin kysymyksiin. Mallia voidaan kommentoida
ja keskustella suunnittelun etenemisestä avaamatta itse mallia. Mirossa
voidaan tehdä PostIt-lappu tyylinen tehtävä, joka linkittyy Jiraan.
Integraatiot Jiran, Novapointin ja Miron välillä onkin haastateltavan
mukaan asia, jonka hän jalkauttaisi muihinkin hankkeisiin. Tällä hetkellä
heillä on työnalla muidenkin integraatioiden kehittämistä eri järjestelmien
välille sekä avoimia rajapintoja. Haastateltava koki myös, että Jira on
työkaluna sellainen, jonka hän jalkauttaa muihinkin hankkeisiin.
Hankkeessa pyritään välttämään sähköpostien käyttöä kommunikointiin ja
tiedonjakamiseen.
Kommunikoinnissa asukkaiden kanssa käytetään webissä olevaa
informaatioportaalia, johon asukas voi jättää huomioita, havaintoja, toiveita
projektikohteeseen liittyen. Myös asukkaiden jättämät kommentit ja
palautteet informaatioportaalista menevät suoraan Jiraan projektiryhmän
käsiteltäväksi. Linkki hankkeen informaatioportaaliin:
Link til Informasjonsportalen her.
Tietomallinnus
Hankkeen kaikki tietomallit mallinnetaan IFC-formaatissa. Hankkeessa
käytetään suunnitteluun ja mallintamiseen eri työkaluja kuten Novapoint,
Tekla, Civil 3D, Grasshopper jne., mutta kaikki mallit tuodaan lopulta
Quadriin. Työmaalla on käytössä useita ohjelmistoja, joista tärkeimmät
ovat Gemini, Navisworks sekä Trimble Connect. Geminiin tuodaan IFCpohjaiset toteutusmallit ja sitä käyttää lähinnä työnjohto. Geminissä
malleihin on liitettynä sopimukset ja kuvaukset, joten se toimii hyvin
projektinhallinnan työkaluna. Sen sijaan rakennustyöntekijät eivät tarvitse
kaikkea liitettyä tietoa, joten he katsovat mallia usein kevyemmin
Navisworkista tai Trimble Connectista käyttäen iPadia.
On oleellista, että urakoitsija näkee mallin työmaalla helposti ja mikäli
huomaa siinä jonkinlaisen virheen, suunnittelija saa siitä tiedon yhteisen
kommunikaatioalustan kautta eikä tarvitse soittaa puhelimella.
Hankkeessa vielä työstetään sitä, että saataisiin eri toimijat
työskentelemään paremmin yhdessä.
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Haastateltava toi esiin myös Norjassa käytettävät mallien MMIominaisuudet (Model Maturity Index). MMI-ominaisuus on luku, joka kuvaa
mallin valmiusastetta. MMI-luvun avulla tietomalleja voidaan hyödyntää
työprosessina. MMI on melko uusi asia infrarakentamisessa Norjassa.
Tämän ja erään toisen hankkeen avulla on jatkuvasti mietitty uutta
toimivampaa prosessia riskien hallintaan hyödyntämällä MMI-lukuja.
Suunnittelija vastaa mallista MMI-luvuilla 100–350. Kun mallin MMI-luku
on 400 urakoitsija ottaa mallin omiin järjestelmiin ja varmistaa, että mallia
voidaan käyttää ja siinä on tarvittavat tiedot ja antaa tarvittaessa
kommentteja. Suunnittelukonsultin vastuulla on kuitenkin mallin
oikeellisuus. MMI 400 tasoiset mallit on hyväksytty Norjan tiehallinnossa.
Yleensä työmaalle otetaan MMI-tason 400 malleja toteutukseen, mutta
joissakin tapauksissa voidaan ottaa toteutukseen jo aikaisemmassa MMIvaiheessa olevia malleja. Tällöin urakoitsija ottaa siitä riskin itselleen ja
tietää, että käytössä on alhaisemman tason informaatiota.

MMI-luku kirjoitetaan ominaisuustiedoksi objektin IFC:hen. Hankkeessa on
tehty paljon kehitystyötä IFC:n kanssa ja kehitystyö on sisällytetty
hankkeen prosesseihin. Haastateltava koki, että formaatti on hyvin
käyttökelpoinen. Tällä hetkellä tehdään paljon työtä sen eteen, että
malleissa olisi enemmän informaatiota. Hankkeessa testataan uutena
asiana
objektien
nimeämistä/numerointia
CoClass
nimikkeistöjärjestelmän mukaisesti. CoClass numero kirjoitetaan objectin
IFC:hen metatietona. Samaa CoClass numeroa käytetään myös kaikessa
kyseisen objektin dokumenteissa, joten jokainen dokumentti on liitettynä
yhteen tiettyyn hankkeen objektiin. CoClass nimikkeistön tarkoituksena on
myös, että objektilla tulee olemaan sama identifioiva numero kaikissa
elinkaaren vaiheissa.
Hankkeessa
kokeillaan
uutena
prosessina
myös
hankkeen
luovutusdokumenttien toteutusta osissa. Sen sijaan, että vasta hankkeen
lopussa tuotettaisiin kaikki luovutusaineisto kerralla, hanke jaetaan osiin ja
heti kun tietty osa on rakennettu, tuotetaan kyseisen osan luovutusaineisto
ennen kuin siirrytään seuraavan osion luovutusaineiston työstämiseen.
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Haastateltavan mukaan tämä nopeuttaa luovutusaineiston työstämistä.
Aineisto luovutetaan tilaajan vaatimalla tavalla tilaajan CDE alustalle.
Keskusteltiin myös siitä, että perinteisiä 2D piirustuksia pyritään
vähentämään tietomallien myötä, mutta haastateltava oli sitä mieltä, ettei
niistä voida kokonaan luopua. Jos jokin asia on helpommin
ymmärrettävissä 2D piirustuksesta kuin tietomallista, voidaan sitä
hyödyntää työmaalla.
VDC ja mittarit
Haastateltava toi esiin kuinka tärkeää on seurata ja mitata projektin tilaa
erilaisilla mittareilla. Haastateltava kertoi, että VDC (Virtual Design and
Construction) ohjaa heidän prosessejaan hankkeen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja siten myös tilaajan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Merkittävä osa VDC:tä ovat mittarit (metrics), joiden avulla voidaan seurata
projektin tilaa ja tarvittaessa tehdä korjauksia. Mittarit voidaan jaotella
monella tavalla. Haastattelussa keskustelimme tuotannon mittareista
(production metrics) sekä hallittavista tekijöistä (cotrollable factors), jotka
ovat VDC:n mukaisia. Hallittavat tekijät ovat toimia, jotka päätämme tehdä
ja voimme valvoa niiden tekemistä. Voimme esimerkiksi päättää, että
tietomallia käytetään jokaisessa projektikokouksessa. Sitä voidaan mitata,
seuraamalla tehtiinkö niin joka kokouksessa. Mutta se, toteutuiko alussa
sovittu päätös, riippuu täysin meistä. Sen sijaan tuotannon mittareita
voidaan mitata projektin parissa, mutta meillä ei ole suoraa hallintaa niistä.
Tästä haastateltava antoi esimerkin tietomallin avautumisajasta
suunnittelu- tai katseluohjelmassa. Voidaan mitata kuinka kauan kestää
avata tietomalli esimerkiksi Quadri-palvelimella. Usein vain todetaan, ettei
jokin asia toimi tai siinä on ongelma, mutta haastateltava koki tärkeänä,
että seuraamalla ja mittaamalla eri asioita, voidaan nähdä juurisyyt
ongelmille ja tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan siitä, mistä ongelmat
johtuvat. Mittareiden tuloksia voidaan hyödyntää myös ehkäisemään
ongelmien syntymistä.
Haastateltava kertoi, että he hyödyntävät esimerkiksi PPC-mittausta
(Percentage Plan Complete), jonka avulla voidaan seurata hankkeen
aikataulua. Mittari osoittaa suoritettujen tehtävien prosenttiosuuden
suunnitelluista tehtävistä. Hankkeen toteutus aikataulutetaan esimerkiksi
viikon jakosoihin ja joka viikko seurataan PPC-mittarin lukua. Jos luku on
jonain viikkona esimerkiksi vain 70%/100%, voidaan heti alkaa arvioimaan,
mistä johtuu, että ollaan aikataulussa jäljessä ja puuttua siihen.
Haasteet:
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Haastateltava totesi, että on aina haaste saada ihmiset mukaan
toimintatapoihin ja saada tieto kulkemaan kaikille. Lisäksi uudet työkalut
vaativat opettelua ja opettamista, kuten tässä hankkeessa Jira Software.
Haastateltava toi useaan otteeseen esiin avoimien rajapintojen tärkeyden.
Hyvänä esimerkkinä haastateltava nosti Jiran, jossa on avoimet rajapinnat,
ja joiden avulla saadaan yhteyksiä muihin ohjelmistoihin ja alustoihin.
Haastateltavan mukaan ohjelmistojen ei pitäisi olla suljettuja toimimaan
vain tiettyjen ohjelmistojen kanssa.
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Ranska – Arkance Systems France: Nolwenn Lancien
Yleistä
-

Haastattelimme Nolwenn Lancienia Arkance Systemsistä,
tavoitteenamme saada yleiskuvaa Ranskan BIM-tilanteesta. Alla olevat
asiat ovat haastateltavan näkökulmasta eivätkä anna välttämättä
todellista kuvaa koko Ranskan tilanteesta.

-

Ranskassa tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä ei ole juurikaan
yhteistyötä. Yhteistyötä on hieman enemmän ST-hankkeissa (Design
and build), mutta tämä hanketyyppi ei ole kovin yleinen Ranskassa.
Haastateltava arvioi, että Pohjois-Euroopan maissa yhteistyö on
yleisempää.

-

Ranskassa ei ole esim. laissa määrätty BIM:in käyttöä vaan sen käyttö
on hankkeesta riippuen lähinnä tilaajan suositus. Yleisesti ottaen
tilaajat eivät vaikuta olevan niin kiinnostuneita tietomallinnuksen
hyödyntämisestä.

-

Haastateltava mainitsi muutaman päätoimijan infra-alalla Ranskassa:
o SNCF: Ranskan valtion omistama rautatieyhtiö
o VINCI: Alun perin ranskalainen yhtiö, mutta nyt kansainvälinen,
moottoriteitä, lentokenttiä jne.
o MINnD: on samankaltainen kuten buildingSMART France, mutta
MINnD keskittyy selkeästi enemmän infraan. MINnD:ssä
tutkitaan, miten tietomallinnusta voitaisiin kehittää ja keskitytty
myös IFC-formaatin kehittämiseen.
o Arkance Systems France lisäksi vastaava aktiivinen toimija
Ranskassa on Geomedia.

PointGroup Oy
Y-tunnus 2910826-9

-

Haastateltavan mukaan, ei voida sanoa, että nuoret olisivat enemmän
kiinnostuneita BIM:istä, vaan henkilön ajattelutapa määrittää
kiinnostuksen tietomallinnukseen, eikä ikä.

-

Yleisesti ottaen haastateltava koki vaikeaksi arvioida BIM-osaamisen
tason Ranskassa, sillä hänen entisessä työpaikassa (VINCI)
käytännössä kukaan ei todennäköisesti olisi edes sanoa, mistä BIM on
lyhenne, kun taas nykyisessä työpaikassaan hän työskentelee BIMihmisten ympäröimänä.
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-

Haastateltavan mielestä tulisi pitää mielessä erityisesti ne, joilla ei ole
ohjelmistoista kokemusta, sillä tietomallit/suunnitelmat pitäisi olla
helposti nähtävissä myös tavallisille ihmisille, joilla ei ole
suunnittelutaustaa.

-

BIM:in käyttöä voitaisiin saada nostettua, jos pakotettaisiin tekemään
BIM:in käytöstä talous-/kustannusanalyysi

Ohjelmistot ja formaatit
-

Formaatteina Ranskassa hyödynnetään eniten dwg:tä ja IFC:tä

-

Ohjelmistoista käytössä eniten Autodeskin tuotteet, etenkin Revit,
mutta infra-alalla myös Civil 3D ja Infraworks. Trimblen tuotteista
lähinnä Tekla Structures on suuressa käytössä. Myöskään Bentleyn
tuotteet eivät ole suuressa käytössä Ranskassa ja siksi usein
Autocadin natiiviformaatti .dwg -toimii tiedonsiirtoformaattina.

-

Haastateltavan mukaan usein todellisuudessa aineisto luovutetaan
natiiviformaatissa, sillä sitä pystytään hyödyntämään paremmin
jatkossa. IFC tulee usein luovuttaa myös, mutta se tarvitsisi
standardisointia, sillä eri ohjelmistot tuottavat sitä eri tavoin, eikä se
vielä sovellu infra-alalle.

-

Haastateltava mainitsi muutaman projektin, jotka voisivat olla
mielenkiintoisia ProDigial-projektin kannalta:

Muuta

-

o

BHNS (Bus à Haut Niveau de Service : Bus with high level of service)
which stand in Cayennes and which is led by the company Colas
Project. (Etelä-Amerikka, Ranskan kunta),

o

E18 Norway, Eiffage
 Ranskalainen yritys Eiffage Infrastructure on voittanut Norjan
Nye Veierin tarjouskilpailun E18 moottoritien LangangenRugtvedt hankkeesta (BIM level 3)

o

SNCF: CDE (Common Data Environment) experimentation.
Experimentation of a Common Data Environment for pilot project at
SNCF Réseau

Haastateltava ehdotti haastateltavaksi myös seuraavia henkilöitä:
o
o

Puola: Arkadiusz Leśko arkadiusz.lesko@arkance-systems.com
Tšekki: Eliška Špačková eliska.spackova@arkance-systems.com
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Saksa, Itävalta, Tsekki, Sveitsi, Slovakia, Unkari, Puola
– Strabag: Martin Kriz
Yleistä
Haastattelimme Martin Kriz:iä Itävaltalaisesta Strabag -rakennusyhtiöstä.
Haastattelussa saimme lyhyen katsauksen tietomallinnuksen tilanteeseen
Saksassa, Itävallassa, Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa sekä Puolassa.
Strabag ja haastateltava Kriz toimii erityisesti näissä maissa
tietomallinnuksen parissa, vaikka Strabag toimii myös muualla.
Haastateltavan mukaan edellä mainituissa maissa ei tilaajat vaadi
tietomallinnusta vaan Strabag tekee tietomallinnuksen kehitystä omilla
resursseilla, sillä he näkevät sen potentiaalin ja hyödyt. Haastateltavan
mukaan suunnittelijakonsultit eivät ole juurikaan yhteydessä urakoitsijaan
paitsi harvoissa design build -hankkeissa. Krizin mukaan he saavat harvoin
suunnittelijoilta mallipohjaista aineistoa ja siksi mallinnus jää Strabagin
tehtäväksi. Suunnittelijat osaavat tehdä 3D-suunnittelua, mutta ei kunnolla
sitä, mitä kaikkea tietomallin pitäisi olla. Suunnittelijat ovat pikkuhiljaa
parempia tietomallinnuksessa, mutta haastateltava kertoi, että Strabagin
tulisi urakoitsijana pyytää enemmän malleja suunnittelijoilta, jotta
urakoitsijan ei tarvitsisi tehdä mallinnusta.
Saksa: Saksassa on näistä mainituista maista eniten tietomallinnusta.
Saksassa iso tilaaja on Saksan ratahallinto (Deutsche Bahn) ja heillä on
BIM-kehitystä. Saksassa mm. massalaskenta on hyvin tarkkaa ja siihen on
omat sääntönsä. Saksassa on myös tehty Stufenplan eli listattu 20
tietomallinnukseen liittyvää teemaa (kuva 1), joiden avulla tietomallinnusta
pyritään viemään eteenpäin.
Tsekki: Tsekissä on viime aikoina tapahtunut paljon kehitystä
tietomallinuksen suhteen. Siellä on kehitetty mm. standardeja ja
nimikkeistöä (Nation Data Standard - kommentointivaiheessa), joka
pohjautuu IFC-formaattiin. Standardisointipuolella on siis otettu isot
askeleet
eteenpäin.
Esimerkiksi
isossa
tietomallipohjaisessa
stadionhankkeessa, johon kuuluu myös katujen suunnittelua, on
tarkoituksena hyödyntää Trimble Connectia ja Sharepointia.
Sveitsi: Sveitissä jopa pienet kunnat ovat tilaajina BIM-projekteissa.
Esimerkiksi eräässä pilotissa tarjouspyyntöön liitettiin pelkästään IFCmalli, jonka perusteella tarjous piti jättää. Nyt kyseisestä IFC mallista
tehdään toteutusmallia. Sveitsissä isona tilaajana on Sveitsin ratahallinto
ja heillä on BIM-kehitystä.
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Puola: Puolassa on toistaiseksi melko vähän tietomallinnusta. Pikkuhiljaa
tilaajat ovat alkaneet miettimään BIM-pilottiprojekteja.
Itävalta: Tietomallinnuksen suhteen ollaan alkuvaiheessa.
Slovakia: Slovakiassa Strabag on mukana esimerkiksi ison siltahankkeen
rakentamisessa, jossa hyödynnetään tietomallintamista ja hankkeessa
Trimble Connectia.

Tiedonhallinta
Strabag kehittää joka projektia varten tiedonhallintasuunnitelman (BIM
excecution plan), jonka avulla mm. suunnittelijaa pystytään opastamaan.
On kuitenkin melko työlästä kirjoittaa näitä vaatimuksia, mutta edellisten
projektien perusteella tehdyt pohjat auttavat. Nämä suunnitelmat ovat
toimineet hyvin design-build -projekteissa.
CDE eli Common Data Environment on haastateltavan mukaan erittäin iso
teema tällä hetkellä. Nykyään on käytössä monia työkaluja eikä esimerkiksi
Trimble Connect yksinään riitä, vaikka sitä käytetäänkin haastateltavan
mukaan paljon. Connect sopii hyvin mallien hallintaan (model
management), mutta ei välttämättä niin hyvin dokumenttien hallintaa, jossa
heillä käytössä usein Sharepoint. Lisäksi haastateltava kertoi, että todella
isoissa projekteissa on käytössä saksalaisen toimijan Team Project järjestelmä, joka on M-Filesin kaltainen. Joskus käytössä saattaa olla myös
BIM360-järjestelmä, mutta haastateltava toi esiin, että vaikka onkin paljon
erilaisia työkaluja, niin niitä tärkeämpää on kuitenkin määritellä prosessi
toimivaksi (esim. nimeämiset).
Tietomallinnus
Tietomallinnus eroaa näissä maissa paljonkin Suomeen verrattuna, sillä
Suomessa mallinnus pohjautuu pintoihin (LandXML/Inframodel) kun taas
mainituissa Keski-Euroopan maissa mallinnus pohjautuu tilavuuksiin IFC:n
kautta. IFC aiheuttaa kuitenkin hieman haasteita, sillä se on alun perin
talonrakennusalan tiedonsiirtoformaatti, jota näissä maissa hyödynnetään
myös infra-alalla soveltaen, vaikkei formaatti vielä täysin sovellukaan
infrarakentamiseen. Haastateltava odottaa paljon IFC Road ja Rail –
laajennoksia, sillä tällä hetkellä he joutuvat itse tekemään omia muutoksia,
jotta nykyinen IFC soveltuisi infrahankkeisiin.
On tavallista, että edellä mainituissa maissa aineisto toimitetaan 2D:nä
(tarkoittaen pdf-tiedostoja eikä niinkään esim. 2D-dwg), eli kun tilaaja ei
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vaadi tietomallinnusta, niin sitä täytyy halutessaan tehdä omin resurssein,
kuten Strabag on tehnyt.
Haastateltava arvioi, että BIM-tietous leviää ylhäältä alaspäin eli
Strabagissa keskusyksikkö hoitaa kehitystä ja vie BIM-tietoutta eri maihin
pilottiprojektien kautta, joissa kunkin maan BIM-vastaava vie tietoa
edelleen eteenpäin operatiivisille yksiköille. Pilottiprojektit ovat siis eri
tahoja yhdistävä tekijä, jonka avulla BIM-osaamista kasvatetaan.
Haastateltava mainitsi yleisimmäksi suunnitteluohjelmistoksi Saksassa
ProVisin, joka on tehty Autodeskin Civil 3D:n päälle. Lisäksi Saksassa on
paljon myös käytössä iTwo Civil, joka on aikataulusuunnitteluun ja
massojen/kustannusten hallintaan erikoistunut ohjelmisto. Puolassa on
paljon käytössä Bentleyn suunnitteluohjelmistot. Autodeskin Civil 3D on
käytössä laajasti eri maissa, ja siltapuolella käytössä on lähinnä Revit.
Haastateltava näkee Trimblen Quadrissa paljon potentiaalia tulevaisuuden
työkaluna, sillä se yhdistää integraatioiden avulla heilläkin käytössä olevia
ohjelmistoja Quadri-perusjärjestelmään.
Strabagin käytäntönä on, että joka projektissa valitaan 6–7 teemaa, joihin
pilotissa keskitytään. Käytössä olevat teemat on esitetty kuvassa 1.
Yleisimmät teemoista ovat: aikataulutus, massalaskenta, Strabagin oma
lisäys: koneautomaatio. Esimerkiksi massalaskennassa pyritään
käyttämään iTwon teknologiaa, joka yhdistää tietomallit ja
massalaskennan.

Kuva 1: Germany’s Governmental BIM Initiative – The BIM4INFRA2020
Project Implementing the BIM Roadmap
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51295-8_31
Näiden teemojen lisäksi drooneja ja skannaustekniikoita käytetään jo
melko paljon. Esimerkiksi Tsekissä on muutamissa projekteissa skannattu

Sivu 104 / 110

Sivu 105 / 110

27.5.2021

4 (4)

työmaa droonien avulla jopa joka toinen viikko. Skannauksen perusteella
tehdään kontrollointia, jotta tiedetään rakentamisen eteneminen viikoittain.

Haasteet
Haastateltavan mukaan näistä mainituista maista puuttuu edelleen
standardisointityö sekä formaattien ja nimikkeistöjen kehitystyö, mitä
Suomessa jo on tehty. Suuri kehityskohde on siis standardisointi, tulisi olla
yhtenäiset formaatit ja nimikkeistöt siten, että kaikilla ohjelmistoilla olisi
mahdollista hyödyntää samoja tiedostoja/formaatteja.
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Belgia – Arkance Systems: Chris Dheere (Technical Director)
Yleistä
Belgiassa ei ole tällä hetkellä juurikaan BIM-infra-projekteja, sillä Belgiassa
”käytännössä kaikki on jo rakennettu, eikä tilaa uudelle ole”. Infraprojektit
ovat lähinnä ylläpitoon liittyviä hankkeita ja tietomallinnusta ei juurikaan
tehdä.
Tilaaja harvoin edellyttää tietomallintamista Belgiassa, joten siksi
suunnitteluun ja rakentamiseen käytetään edelleen useimmiten perinteisiä
tapoja. Belgiassa tilaaja ei siis vaadi mallipohjaista luovutusta. Haasteena
onkin, ettei Belgiassa ole käytännössä mitään standardeja, mitkä tukisivat
tietomallinnusta. Lisäksi haasteena on, että Belgia on jakaantunut kahteen
(pohjoisessa puhutaan Saksaa ja etelässä Ranskaa) ja näillä molemmilla
alueilla on omat tapansa toimia. Haastateltavan mukaan pitäisikin olla
tilaajan määrittelemä yhdenmukainen tapa tiedonsiirrolle.
BIM-osaaminen on Belgiassa hyvin pirstoutunutta. Organisaatioissa on
muutamia tietomalliasiantuntijoita, mutta on vaikeaa vakuuttaa kaikki
mallinnuksen hyödyistä. Haastateltava arvioi, että Belgiassa ollaan
tietomallinnuksessa n. 5-10 jäljessä Suomea. Myös esimerkiksi
koneohjauksen osalta ollaan Suomea jäljessä ja koneohjausta aletaan
vasta pikkuhiljaa hyödyntämään Belgiassa.
Haastateltava nosti esiin myös haasteen urakoitsijan ja aliurakoitsijan
välisessä vuorovaikutuksessa. Belgiassa on nimittäin tavallista, että
pääurakoitsija harvoin ehtii urakkaa itse tekemään, vaan aliurakoitsijat
tulevat kuvaan vasta sitten, kun tarjous on jo hyväksytty. Tämä aiheuttaa
kuitenkin hyvin usein urakoiden budjettien ylittymisen, kun aliurakoitsijan ja
urakoitsijan näkemykset toteuttamisesta eroavat toisistaan.

Tiedonhallinta
Tiedonhallintatapa ja käytetyt järjestelmät vaihtelevat. Haastateltava
kertoi, että Belgiassa tiedonhallintaan (CDE) on käytössä esimerkiksi
Autodeskin BIM360 ja Bentleyn ProjectWise. On kuitenkin myös asiakkaita,
jotka käyttävät esimerkiksi Dropboxia tai OneDriveä. Trimble Connect ei ole
niin käytetty järjestelmä Belgiassa.
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Tietomallinnus
Belgian hallinto (Flemish governement) on aloittanut objektien
kohdeluokkaselvitystyön eli OTL:n (Object Type Library) työstämisen.
Kohdeluokat ovat tarpeen, jotta saadaan luokiteltua ja standardisoitua
tietoa ja määritettyä, että esimerkiksi valaisimet kuuluvat Valaisinkohdeluokkaan. OTL on kuten Trimble Quadrin Feature Catalog.
Ongelmana on kuitenkin se, että ei ole käytössä 3D-solideja eli lopulta
puhutaan kuitenkin vain pisteistä, viivoista ja pinnoista eli tilavuusobjekteja
ei ole tapana mallintaa. Tilavuusobjekteja tukevaa IFC:tä ei pystytä vielä
hyödyntämään eli objekteista ei pystytä laskemaan massoja helposti.
Haastateltavan mukaan jos tuotetaan ”tietomalli”, niin malli on lähinnä
tiedostojen yhdistelmä ja se sisältää harvoin kuitenkaan mitään tietoa vaan
muistuttaa enemmän 3D mallinnusta. Lisäksi toinen ongelma on, että malli
näyttää lähinnä lopputuloksen eli siinä ei näy keskeneräisiä tietoja.
Belgiassa käytetään yleensä formaattina lähinnä dwg:tä. Tiedostot
sisältävät usein vain geometrioita tietyillä tasoilla dwg:ssä. Joissain
hankkeissa on saatettu testata Quadri-palvelinta ja Novapointia, mutta osa
henkilöistä siirtynyt käyttämään kesken projektia totuttuun tapaan omia
tiedostoja Civil 3D:ssä, mikä vie palvelintyöskentelyn hyödyn. Riippuu siis
todella paljon ihmisistä, miten uudet tavat otetaan vastaan.
Haastateltavan mukaan tietomallinnuksessa mm. AR-työkalu Sitevision on
kiinnostava ja siitä sekä tietomallinnuksesta voisi olla hyötyä erityisesti
rata-alueilla, sillä näin pystyttäisiin urakoimaan helpommin myös päivällä
junien kulkiessa. AR-toiminnoilla, tietomallinnuksella ja sijoittamalla
liikkuvat junat kartalle voitaisiin vähentää vaaratilanteita, kun liikkuvat junat
ja urakoitavat kohteet saataisiin havainnollistettua.
Haastateltava kertoi myös mielenkiintoisesta hankkeesta Romaniassa,
jossa iso itävaltainen urakoitsijayhtiö toteuttaa moottoritietä ja puolet tästä
projektista toteutetaan perinteisesti ja puolet innovatiivisesti
tietomallinnusta ja mm. massalaskentaan erikoistunutta iTwo-ohjelmistoa
hyödyntäen. Tähän liittyen havainnollistava video tämän haastattelun
tiivistelmän lopussa.
Muuta:
Haastateltava mainitsi muutaman projektin,
mielenkiintoisia ProDigial-projektin kannalta:

jotka

voisivat

olla

•

Construction site in Belgium : AWV - Grote werven 2021
(wegenenverkeer.be)

•

The biggest (new construction) is the ring around Antwerp
(Oosterweel). There is some dedicated site for this project as well :
Project Atlas | Oosterweelverbinding This project will run until 2025.
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•

As said the Flemish governement is working on an OTL (Object Type
Library)
~ Feature
Catalog : OTL implementatiemodel
Data.Vlaanderen.be

•

With regards to the PORR Project in Romania, here’s a video that the
PORR BIM Team gave last week at INNOCONSTRUCTION :
https://www.facebook.com/clustertec.ro/videos/8201431622183
02 (kohta: 2h24 --> 20 minutes)
o They use a combination of :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Civil 3D for the design of the 3D model (Solids and
surfaces + Property Sets for attribute information)
UdStream for the visualization of the pointclouds
Trimble Quadri to combine all the information (design
+ what is coming back from the terrain : surveyor and
machine data)
Trimble Connect as CDE : the status sharing is nice
Autodesk Navisworks : timeline / clash detection
Trimble Machine Control Systems : WorksManager +
VisionLink 3D (predecessor of WorksOS)
iTwo : 5D
Primavera : planning
SiteVision : Augmented Reality

Pilot E59, Strabag (hanke Puolassa)
o Tavoitteena tarkastella kuinka Quadrin avulla saadaan
harmonisoitua dataa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää eri
sovelluksisssa
(eri
käyttäjät).
Lisätietoja:
jani.laukkanen@civilpoint.fi
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Prodigial -haastattelut – Yleiset huomiot
Prodigial -haastatteluissa nousi esille lukuisia yleisiä huomioita
tietomallinnuksesta ja tiedonhallinnasta. Nämä huomiot liittyivät mm.
erilaisiin ohjeistuksiin, työtapoihin ja käytäntöihin. Alle on listattu erilaisia
huomioita ja mahdollisia kehitys-/ratkaisuehdotuksia.
Huomioita
•

Osa YIV-ohjeistuksista perustuu ohjeisiin, jotka ovat luotu
ohjelmistokohtaisesti. Esimerkiksi jokin YIV-ohjeissa vaatimukseksi
määritetty asia voi olla täysin mahdollinen Tekla Civilillä, mutta ei
mitenkään mahdollista Novapointilla.
➔ Ohjeistukset tulisi päivittää ohjelmistoriippumattomiksi

•

Tietomallinnuksen kaikki sovellutukset ja käyttötarkoitukset eivät ole
edes suunnittelutoimistojen tiedossa.
➔ Eräs tilaaja mainitsi, että joutui kehottamaan suunnittelijoita
tietomallin käyttöön yhteensovituksessa.

•

Tietomallinnus ja tiedonhallinta ovat todella henkilöitynyttä.
➔ Ihmisiä tulisi kouluttaa enemmän tietomalleihin.

•

Tietomallien luovutus ja itselleluovutuksen dokumentaatio, sekä
virheet aineistossa
➔ Vaikka vaatimukset ovat suhteellisen selkeitä, niin aineistoa
joudutaan pallottelemaan edestakaisin suunnittelijan ja
ulkoisen tarkastajan välillä.

•

Hankkeiden tiedonhallintasuunnitelmat ovat hyvin geneerisiä, näitä
tulisi peilata hankkeiden omiin tarpeisiin. Välillä hankkeissa
mallinnetaan mallintamisen takia eikä siksi, että niitä malleja
tarvitaan.
➔ Tilaajapuolen ymmärrystä tietomalleista ja tiedonhallinnasta on
laajennettava, jotta käsitetään mitä voi ja mitä kannattaa vaatia
➔ Mallinnuksen riittävä tarkkuus ymmärrettävä, tiesuunnitelma vaiheessa ei kannata viedä suunnittelua liian pitkälle.

•

PointGroup Oy
Y-tunnus 2910826-9

Tietomallinnus ja tietomallipohjainen rakentaminen on nykyään
perusedellytys.

Klovinpellontie 1-3
FI-02180 Espoo

info@pointgroup.fi
pointgroup.fi
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➔ Sopimuksissa voidaan sitoa maksueriä toteumamallin tai
suunnitelmamallin etenemiseen tai bonuksia erilaisiin
tietomallipohjaisiin innovaatioihin.
•

Tietomallinnus, tiedonhallinta ja niihin liittyvät palvelut ovat usein
yrityskohtaisia, mutta usein hankkeissa on täysin erilaiset tarpeet.
➔ Tuotteiden ja laitteiden leasing -palvelut voisivat olla ratkaisu.
Palveluun voisi sisältyä esim. laitteet, ohjelmistot, koulutus ja
tuki.

•

Tietomallien esittely asukastilaisuuksissa ja kokouksissa on
äärimmäisen hyvä keino parantaa vuorovaikutusta ja esittää erilaisia
suunnitteluratkaisuita.
➔ Mallien pyörittäminen sujuvasti vaatii esittelijältä
ammattitaitoa.

•

Velhon toimintatavat ja käyttötarkoitukset vielä avoinna.
➔ Milloin aineistoa viedään Velhoon? Kuka vie aineiston? Kauanko
aineiston vienti kestää?

Sivu 110 / 110

