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Yksi vaikuttavimmista tavoista parantaa rakennusalan tehokkuutta on ollut tietokoneitten ja 
digitaalisuuden tuominen työympäristöön. Rakennusalan suunnittelutyössä tietojenkäsittelytaito-
jen merkitys on kasvanut ja tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Tämä on pakottanut 
alan yrityksiä painoittamaan koulutusta ja henkilöstön ammattitaitoa tietojenkäsittelyn ja ohjelmien 
oppimiseen. Rakennusalalla onkin viimeisen vuosikymmenen aikana käynnistetty yrityksien ja 
koulujen tahdosta algoritmisen suunnittelun soveltamishankkeita.  

Algoritmiavusteisella suunnittelulla tarkoitetaan menetelmää, jossa suunnittelija soveltaa oh-
jelmointia, minkä algoritmien tarkoituksena on tuottaa itse suunnitelma. Algoritmisten menetel-
mien hyväksikäyttöä rakennusalan julkaisuissa ja tutkimuksessa on ruvettu opetuskäsitteenä ku-
vaamaan algoritmiseksi suunnitteluksi. Myös Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikkö on 
lähtenyt kehittämään algoritmisten menetelmien integroimista alan oppiaineisiin. Tällä pyritään 
lisäämään oppilaitten tietämystä algoritmisen suunnittelun teoriasta sekä algoritmisen suunnitte-
lun käytännön soveltamista opinnoissa sekä työelämässä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää 
mitä algoritmiavusteinen suunnittelu voisi olla oppimisympäristössä eli miten sitä voitaisiin opettaa 
ja integroida rakennustekniikan perinteisiin oppiaineisiin. Lisäksi arvioitiin mitä hyötyä on algorit-
misten menetelmien soveltamisesta opetuksessa sekä miten jatkossa opetusta tulisi kehittää. 
Kehityshanketta ja sen tavoitteita lähdettiin laatimaan työharjoituksien ideoinnin pohjalta. Tavoit-
teena oli myös lisätä opiskelijoiden kiinnostusta algoritmiseen suunnitteluun ja digitaalisten työ-
kalujen käyttöön yleisemminkin. 

Tässä opinnäytetyössä käydään aluksi läpi algoritmiavusteisen suunnittelun sekä parametri-
sen suunnittelun käsitteitä yleisellä tasolla. Lisäksi käsitellään tarkemmin myös mahdollisia ohjel-
mia, menetelmiä ja työkaluja, mitä harjoitustyöt vaativat toteutuakseen. Työssä ehdotetaan ja 
ideoidaan mahdollisia tulevia opetusmenetelmiä, harjoitustöitä ja oppimiskokonaisuuksia siten, 
että ne parantaisivat algoritmisen suunnittelun opetusta jatkossa. Työn konkreettisena kehitysas-
keleena oli algoritmiavusteisen mallintamisen osuuden lisääminen syksyn 2019 ja kevään 2020 
rakenteiden mallintamisen kurssille. Toteutuksissa lähdettiin selvittämään, miten algoritmiavus-
teinen mallintaminen sopisi kurssiin kahden-kolmen opintopisteen lisäyksenä sekä mitä tuloksia 
se tuottaisi opetuksessa. Työssä myös suoritettiin oppilaskyselyt, missä pyrittiin selvittämään, 
mikä oli oppilaitten mielenkiinto ohjelmointiin ja algoritmiseen suunnitteluun. 

Työn lopputulos käynnisti määritteitä, miten algoritmiavusteista suunnittelumenetelmiä voitai-
siin opettaa jatkossa opetusympäristössä. Yksi tapa parantaa algoritmisen suunnittelun ymmär-
rystä olisi opiskella ohjelmointia, tietorakenteita ja tyypillisiä algoritmeja. Algoritminen suunnittelu 
puhtaasti pelkkänä oppiaineena painottaa tietojenkäsittelyä sekä ohjelmointia, joita opetetaan jo 
yliopistossa tietotekniikan alalla.  

Tässä työssä esitetyllä ohjelmoidulla harjoitustyörakenteella pyrittiin parantamaan oppilaitten 
algoritmista ajattelua käytännöllisillä mitoitusharjoitustöillä, joissa hyödynnettiin ohjelmointia mal-
lintamiseen. Oppilaskyselyitten perusteella ohjelmoitujen harjoitustöitten toteuttaminen tulevai-
suudessa nähtiin pääsääntöisesti myönteisenä.  Opetuksessa huomattiin myös, että oppilaat pys-
tyivät oppimaan ja suoriutumaan aiheessa paremmin mitä aluksi luultiin. Paikan päällä sekä etänä 
järjestetty opetus nähtiin onnistuvan hyvin. Oppilaat pystyivät oppimaan sekä soveltamaan käsit-
teitä ja suoriutumaan harjoitustöistä lähes itsenäisesti myös ilman ohjaajan konkreettista läsnä-
oloa. Kun arvioinnin lähtökohtana toimi oppilaitten tekemät harjoitustyöt ja tuntityöskentely, ra-
kenteiden mallintaminen -kurssille algoritmiavusteisen mallintamisen osuuden lisääminen nähtiin 
onnistuneena lisäyksenä.  
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ABSTRACT 
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One of the most efficiency ways to improve efficiency in the construction industry has been 

to bringing computers and digitization techniques to the work environment. The importance of 
computer skills in design work in the construction industry has grown and will continue to grow 
in the future. This has forced companies in the industry to emphasize training and staff 
professionalism to learn computing programs and data handling. Therefore, in the construction 
industry there have been algorithmic design projects launched over the past decade at the will 
of companies and schools which emphasize these skills. 

Algorithm-assisted design refers to a method in which a designer applies programming, 
which purpose is to produce the design itself with algorithms. The use of algorithmic methods in 
construction publications and research has been described as an educational concept as 
algorithmic design which The Department of Civil Engineering at the University of Tampere has 
also started to integration into the subjects of the field. The aim is to increase students' 
knowledge of the theory of algorithmic design and the practical application of algorithmic 
methods in studies and working life. The aim of this thesis was to find out what algorithmic 
assisted design could be in a learning environment, ie how it could be taught and integrated into 
traditional subjects of construction technology. In addition, how the benefits of applying 
algorithmic methods in teaching should be developed in the future were also estimated. The 
development project and its goals were started on idea of the how exercises should be applied 
in studies. The aim of this thesis was also to increase students' interest in algorithmic design 
and the use of digital tools more generally. 

In this thesis, the concepts of algorithm-assisted design and parametric design are reviewed 
at a general level. In addition, the possible programs, methods and tools required for the 
exercises to be carried out are discussed in more detail. The thesis proposes possible future 
teaching methods, exercises and learning entities so that they would improve the teaching of 
algorithmic design in the future. The concrete development step of the thesis was to add the 
substance part of algorithm-assisted modeling in the autumn 2019 and spring 2020 structure 
modeling course. In these implementations, point was to find out how algorithm-assisted 
modeling would fit into the course as an addition of two to three credits and what results it would 
produce in the course. The thesis also included student surveys, which purpose to find out if 
students were interested in programming and algorithmic design. 

The result of this thesis defined how algorithm-assisted design methods could be taught in 
the learning environment in the future. One way to improve the understanding of algorithmic 
design would be to study programming, data structures, and typical algorithms. Algorithmic 
design subject emphasizes computer science as well as programming, which are already taught 
at the university in the field of computer science. 

The programmed exercise structure presented in this thesis aimed to improve students 
’algorithmic thinking with practical dimensioning exercises that utilized programming for 
modeling. Based on student surveys, the implementation of the programmed exercises in the 
future was generally seen as positive. Also, students were able to learn and perform better on 
the subject than initially thought in the education. Contact learning and distance learning were 
seen successful in course. Students were able to learn and apply concepts and complete 
assignments almost independently, even without the concrete presence of an instructor. 
Algorithm-assisted modeling for Structure Modeling course was seen a successful addition 
when the assessment was based on the exercises done by the students. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

ADD  Algorithms-Aided Design, algoritmiavusteinen suunnittelu. Yleisnimi 
suunnittelumenetelmille, jotka hyödyntävät (yleensä suunnittelijan 
itsensä luomia) algoritmeja. 

CAD  Computer-Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu. Yleisnimi 
tietokoneella käytettäville suunnitteluohjelmille. Käytännössä kaikki 
modernit suunnitteluohjelmistot ovat CAD-ohjelmistoja. 

CSV                         Lyhenne sanoista comma-separated values, on tiedostomuoto, jolla 
tallennetaan yksinkertaista taulukkomuotoista tietoa tekstitiedos-
toon. 

FEM   engl. Finite element method, elementtimenetelmä on numeerinen 
menetelmä likiarvon löytämiseksi ilmiölle, jota kuvataan yhtälöillä ja 
reunaehdoilla (Syrjä, 2019, s. 6).  

IFC   IFC (Industry Foundation Classes) on yleisesti käytetty avoin stan-
dardi oliopohjaisen tiedon siirtoon. IFC on vakiintunut pääasialliseksi 
tiedostotyypiksi rakennuksentiedon siirtoon CAD-ohjelmistoista riip-
pumatta. 

STD C++ -standardikirjasto on kokoelma luokkia ja toimintoja, jotka on 
kirjoitettu ydinkielellä ja osa itse C++-ohjelmointikielen ISO -standar-
dia. 

UML   engl. Unified Modeling Language, Standardoitu, yleiskäyttöinen 
mallinnuskieli, jota ylläpitää ja hallitsee  OMG (Object Management 
Group). 

 
 
𝑂(𝑙𝑜𝑔 𝑛)   Ordo-notaatio aidosti ylhäältä rajoitettu asymptoottisessa suoritus-

ajassa 
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1. JOHDANTO 

1.1 Algoritmisen suunnittelun tausta 

Rakennusalan suunnittelijan tavoitteena on löytää paras, sopivin ja tehokkaimman ratkaisu 

rakennuksen kohteen mallintamiseen. Suunnittelija joutuu hakemaan kaikki mahdolliset va-

riaatiot, joilla ongelmaa voitaisiin ratkaista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että suunnittelija jou-

tuu tutustumaan jokaiseen mahdolliseen suunnitelmavariaatioon tai -kombinaatioon, vertai-

lemaan ja mahdollisesti iteroimaan niitä keskenään. Jos kyseisessä ongelmassa muuttu-

jista johtuva variaatioitten määrä on suuri, ja mahdollisia ratkaisuja on monia, niin tällöin 

suunnittelija yleensä päätyy valitsemaan tutuimman tai turvallisimman ratkaisun.  Näin va-

littu ratkaisu ei välttämättä ole optimi lopputuloksen kannalta. Toisaalta jos ongelmaan tai 

suunnitteluun haetaan apua eri tietolähteistä tai konsultoidaan muita osapuolia, niin suun-

nitteluun joudutaan kuluttamaan enemmän resursseja ja ongelman suunnitteluun käytet-

tävä aika kasvaa liian suureksi.  

Rakennusalan tuottavuuden kasvua ja tehokkuutta voidaan hakea monesta eri lähtökul-

masta. Tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan kasvattaa esimerkiksi kasvattamalla resursseja, 

kehittämällä tuotantoprosesseja, lisäämällä koulutusta tai parantamalla kilpailukykyä. Yksi 

tehokkaimmista tavoista parantaa rakennusalan tuottavuutta on ollut tietokoneitten ja digi-

taalisuuden tuominen työympäristöön. 

Tietokoneet ovat avustaneet rakennusalaa jo muutamia vuosikymmeniä. Tämä on johtanut 

siihen, että melkein kaikki tarvittava tieto rakennuksesta, rakentamisesta ja ympäristöstä 

voidaan dokumentoida tai tallentaa jossain muodossa digitaalisesti. Tietotekniikan käyttö 

on syrjäyttänyt tai nopeuttanut monia erilaista suunnitteluprosesseja ja tuonut tehokkuutta 

manuaaliseen työhön sekä helpottanut tiedonhallintaa rakentamisessa. Tietokoneet ja digi-

taalisuus on muuttanut rakennusalaa, sekä johdatellut ympäristön toimintotapoja enemmän 

digitaalisten palveluitten tarjontaan, mikä taas on myös luonut erilaisia työtehtäviä.  

Rakennusalan suunnittelutyössä tietojenkäsittelytaitojen merkitys on kasvanut ja tulee tule-

vaisuudessa kasvamaan entisestään. Tämä on pakottanut alan yrityksiä painoittamaan 

koulutusta ja henkilöstön ammattitaitoa tietojenkäsittelyn ja ohjelmien oppimiseen. Raken-

nusalan koulujen ja oppilaitosten opintosuunnitelmissa tietotekniikan soveltamisen osuuden 

kasvattaminen digitalisaatiokehityksen vaatimuksien edellyttämälle tasolle on käytännön 

opetuksessa ollut haasteellista. Rakennussuunnittelun digitaalisten palveluitten kehittämis-

hankkeita ja julkaisuja on kylläkin tuotettu Suomessa jo melko runsaasti. Digitaaliset, para-
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metriset tai algoritmiset menetelmät tarjoavat monia eri mahdollisuuksia nopeuttaa sään-

nönmukaisia ja vaativia suunnittelutehtäviä. Ne tuottavat myös uusia monimutkaisia suun-

nitteluprosesseja, jotka saattavat jopa hidastaa tai vaikeuttaa suunnittelua. Rakennussuun-

nittelun alalle on viimeisen vuosikymmenen aikana ilmestynyt yrityksien ja koulujen tah-

dosta algoritmisten menetelmien tutkimuksia, töitä ja kehityshankkeita, joilla pyritään lisää-

män rakennusalan digitaalista osaamista.  

Yleensä näiden kehityshankkeitten taustalla on ollut kiinnostus suunnittelun tehokkuuden 

lisäämiseen algoritmisten menetelmien soveltamisen avulla. Tavoitteena on ollut suunnitte-

luprosessien parametrisointi, ratkaisujen luonnin generointi, ihmisten tekemien virheitten 

vähentäminen, ihmisten manuaalisen työn vähentäminen ja mahdollisien ratkaisujen avar-

taminen optimointimielessä. Algoritmisia menetelmiä voidaan esimerkiksi hyödyntää raken-

nuksen geometrian luomisessa, tietokoneistetun tuotannon edellyttämän aineiston tuottami-

sessa eli raportoinnissa sekä laskennassa. Julkisissa opinnäytetöissä ja tutkimuksissa il-

mestyvät samat käsitteet, mitkä vahvistavat kokonaisuuden määrittämistä kouluympäristön 

oppiaiheena tai käsitteenä, kun puhutaan algoritmisesta suunnittelusta. Vaikka aiheen alla 

on tehty kehitystyötä ja tutkimusten määrä on kasvanut, on silti algoritminen suunnittelu 

monelle uusi asia käytännön tasolla. 

Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikkö on myös päättänyt vastata kehitykseen ja 

on lähtenyt kehittämään algoritmisen suunnittelun integroimista oppiaineisiin. Tällä pyritään 

lisäämään oppilaitten tietämystä algoritmisten menetelmien soveltamisen teoriasta ja käy-

tännön soveltamisesta opinnoissa ja työelämässä. Työssä esitetään algoritmisen suunnitte-

lun taustaa sekä opetuksen kehittämishankkeen käytännön toteutuksen ja tulokset. 

1.2 Algoritmisen suunnittelun opetuksen kehityksen tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää mitä algoritmiavusteinen suunnittelu voisi olla raken-

nussuunnittelun oppimisympäristössä eli miten sitä voitaisiin opettaa ja integroida raken-

nustekniikan perinteisiin oppiaineisiin kuten rakenteiden mallintamiseen. Lisäksi tavoitteena 

oli arvioida mitä hyötyä on algoritmisten menetelmien soveltamisesta opetuksessa, erityi-

sesti parametristen harjoitustöiden yhteydessä. Kehityshanketta ja sen tavoitteita lähdettiin 

laatimaan mahdollisten työharjoituksien ideoinnin pohjalta ja samalla arvioitiin mihin suun-

taan opetusta voitaisiin kehittää. 

Tässä opinnäytetyössä aluksi käydään läpi yleisellä tasolla algoritmiavusteisen suunnittelun 

sekä parametrisen suunnittelun käsitteitä. Lisäksi käsitellään tarkemmin myös harjoitus-

töissä tarvittavia ohjelmia, menetelmiä ja työkaluja. Kuitenkin käytännön opetustunneilla 

harjoituksien pääasiallinen painotus oli oppiaineen käsitteitten ymmärtämisessä.  
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Tärkeimpiä opetuksen kehittämisen tavoitteina olivat: 

• Lisätä opiskelijoiden valmiuksia hyödyntää algoritmisen suunnittelun menetelmiä ja 

työkaluja opiskelussa ja myöhemminkin työuran aikana.  

• Selvittää ja kokeilla, miten algoritmisia menetelmiä voitaisiin opettaa osana sub-

stanssiopintojaksoja.  

• Lisätä opiskelijoiden kiinnostusta algoritmiseen suunnitteluun ja digitaalisten työka-

lujen käyttöön yleisemminkin. 

Tämän työn tavoitteina algoritmiavusteisen suunnittelun kehittämistä varten olivat: 

• Kartoittaa opetusaiheet ja käsitteet algoritmiavusteisen suunnittelun opetuksen ke-

hittämiseksi. 

• Hahmottaa opetusmenetelmien periaatteet kursseja varten algoritmiavusteisen 

suunnittelun opetuksen kehittämiseksi. 

• Lisätä oppilaitten tietoisuutta algoritmiavusteisen suunnittelun menetelmistä opiske-

lussa ja opinnoissa. 

Asetetut tavoitteet eivät olleet ehdottomia vaan suuntaa antavia, mutta päätavoitteena kehi-

tyshankkeessa oli lisätä opetuksen yhteydessä lisätä oppilaitten algoritmisen suunnittelun 

perustietoutta. Digitaalisien menetelmien tai tietojenkäsittelyjen opetuksen lisäämisen tar-

koitus on harjoitustöitten rinnalla helpottaa suurien laskennallisten tehtävien suorittamista, 

nopeuttaa iteroitavia laskentaprosesseja ja samalla tehostaa harjoitustehtävien tekemistä. 

Opetusaiheitten ja käsitteitten määrittäminen sekä opetusmenetelmien periaatteitten kartoi-

tuksella pyritään asettamaan tavoitteita tulevaisuudelle, miten algoritmisia menetelmiä voi-

taisiin opettaa osana substanssiopintojaksoja. Tässä työssä pyrittiin myös kannustamaan 

oppilaita tutustumaan digitaalisten työkalujen käyttöön jo opintojen aikaisessa vaiheessa 

sekä lisäämään oppilaitten tietoisuutta ja mielenkiintoa algoritmiseen suunnitteluun. 

1.3 Opetussisällön taustoitus ja toteutuminen 

Tämän työn kirjallisuuskatsausosiossa 2 selvennetään tarkemmin osion 1.1 ja 1.2 -kappa-

leissa mainittuja algoritmiavusteisen suunnittelun käsitteitä ja menetelmiä. Näistä käsitteistä 

ja menetelmistä esitetään esimerkkitapaukset osioissa 2 ja 3, joiden avulla opiskelijat pys-

tyivät soveltamaan opittua teoriaa käytäntöön harjoitustöiden yhteydessä. Työssä kartoite-

taan myös opiskelijoitten motivaatiota, osaamista ja kiinnostusta algoritmista suunnittelua 

kohtaan. Tällä pyritään saaman käsitys oppilaitten potentiaalisesta oppimishalukkuudesta 

ja omaksumiskyvystä.  Opiskelijoilta saatu palaute opetustuntien toteutuksesta vaikuttaa 

myös tulevien harjoitustöitten sisällön suunnitteluun ja muokkaa vaikeusastetta tarkemmin 

opintotavoitteita vastaavaksi. Työssä myös ehdotetaan ja ideoidaan mahdollisia tulevia 
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opetusmenetelmiä, harjoitustöitä algoritmisen suunnittelun opintokokonaisuuteen, jotta se 

täsmällisemmin sopisi Tampereen yliopiston rakennetekniikan yksikön opintosuunnitel-

maan.     

Työn konkreettisena kehitysaskeleena oli algoritmiavusteisen mallintamisen osuuden lisää-

minen rakenteiden mallintamisen -kurssiin syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Toteutuk-

sessa lähdettiin selvittämään, miten algoritmiavusteinen mallintaminen sopii kurssiin ope-

tusaiheeksi kahden-kolmen opintopisteen lisäyksenä. Lisäksi haluttiin määrittää mitä tulok-

sia sillä saavutetaan rakenteiden mallintamisen kurssin yhteydessä. 
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2. ALGORITMIAVUSTEINEN SUUNNITTELU 

Computer-Aided Design (CAD), tietokoneavusteinen suunnittelu on palvellut rakennusalaa 

jo muutamia vuosikymmeniä. Käytännössä kaikki nykyajan rakennusalan suunnitteluohjel-

mat voidaan määritellä rakennusalalla CAD-ohjelmistoiksi. Nämä ohjelmistot sisältävät 

omat tietorakenteensa ja algoritminsa, miten ne käsittelevät tietoa ohjelman käyttäjän anta-

milla parametreilla tai toimintokäskyillä. CAD-ohjelmistoilla yleensä tuotetaan esimerkiksi 

hahmotelma suunnittelun geometriasta, jota suunnittelija pystyy hyödyntämään itse suun-

nittelutyössä. Koska suunnittelija on käyttänyt näitä algoritmeja hyväkseen, niin voidaan 

olettaa, että ohjelmien algoritmeja on käytetty hyväksi suunnittelussa jo muutamia vuosi-

kymmeniä. Yksinkertaistetusti ilmaistuna ero tietokoneavusteinen suunnittelun ja algo-

ritmiavusteisen suunnittelun välillä on se, että algoritmiavusteisessa suunnittelussa algo-

ritmi luo ohjeistetusti suunnittelijalle suunnittelutehtävään tuloksen, kun taas tietokoneavus-

teisessa suunnittelussa ohjelman toiminnoilla suunnittelija luo suunnittelutehtävän tuloksen. 

Tietokoneavusteisella suunnittelulla lähtökohtaisesti pyritään vähentämään suunnittelijan 

tarvitsemaa tiedonhallintaa ja manuaalista työtä, kun taas algoritmisessa suunnittelussa 

lähtökohtaisesti pyritään helpottamaan suunnitteluprosessia ja suunnittelutehtävien valin-

toja algoritmeilla. Kummassakin menetelmän ajatusmaailmassa pyritään tehostamaan ja 

vähentämään tarvittavia resursseja suunnittelussa. 

Algoritmi saattaa olla hyvin abstrakti käsite monelle rakennusalan toimijalle. Käsitteeseen 

yleensä viitataan tietojenkäsittelyntieteessä, jossa sana algoritmi tarkoittaa laajasti ottaen 

jonkin tietyn toiminnan yksiselitteistä kuvausta (sange.fi). Täten algoritmikäsitettä voidaan 

soveltaa melkein minkä tahansa prosessin kuvauksessa, kunhan prosessi sisältää joukon 

ohjeita tai toimintoja, ja tämä prosessi päättyy tietyn äärellisen askelmäärän jälkeen. Käsi-

tettä kuitenkin yleisemmin käytetään tietojenkäsittelytieteissä ja ohjelmoinnissa, missä algo-

ritmeihin viitataan yleensä tietorakenteiden muuttujien käsittelyssä. Monimutkaisilla algorit-

meilla pyritään ratkaisemaan ongelmia tai optimoimaan ohjelman asymptoottista suoritusai-

kaa ja täten parantamaan algoritmin tai ohjelman reaaliajan tehokkuutta. Tämän työn käy-

tetyissä lähteissä on usein viittauksia siihen, ettei algoritmisesta suunnittelusta juuri löydy 

paljoa tietoa tai kirjallisuutta. Tämä ei taas näytä pitävän paikkaansa, jos aihetta katsotaan 

tietokäsittelytieteitten lähtökulmasta. Algoritmisessa suunnittelussa suunnitelmat luodaan 

tiedon, muuttujien ja ohjelmoinnin avulla. Näistä käsitteistä löytyy paljon teoriaa, tekniikoitta 

ja kirjallisuutta, kun tutustutaan tarkemmin itse tietokäsittelytieteisiin. Algoritmisessa suun-

nittelussa sovelletaan näitä käsitteitä ohjelmointitehtävissä, jota yleisesti kutsutaan (esimer-

kiksi) funktionaaliseksi ohjelmoinniksi.     
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Algoritmisessa suunnittelussa määrätyt ohjeet eli algoritmit integroidaan suunnitteluproses-

seihin. Algoritmien avulla pyritään ohjaamaan suunnittelijaa ja tietokonetta käsittelemään 

tietoa sekä parametreja ohjeiden mukaisesti niin, että jokainen suunnitteluprosessi on mää-

ritelty yksiselitteisesti. Näin suunnitteluprosessi tulee päättymään äärellisen askelmäärän 

jälkeen. 

Algoritmiavusteisella suunnittelulla voidaan tarkoittaa suunnittelumallia tai -prosessia, jossa 

tietyt suunnitteluvaiheet ja -valinnat sekä niiden välinen tiedonsiirto on toteutettu algoritmien 

avulla aliohjelmissa. Algoritmiavusteisen suunnittelumenetelmän ja perinteisien menetel-

mien välillä on erona suunnitteluoperaation tai niin sanotun suunnitteluvalinnan tekijä. Kun 

suunnitteluoperaation suorittajana toimii ihminen, voidaan puhua perinteisestä suunnittelu-

menetelmästä ja manuaalisesta työstä. Kun suunnitteluoperaation suorittajana toimii määri-

tetty algoritmi, voidaan puhua algoritmiavusteisesta suunnittelusta. Yksinkertaistettuna al-

goritminen suunnittelu voidaan kuvailla prosessiksi, jossa suunnittelija soveltaa ohjelmointia 

suunnittelutehtävässään ja sen luomisessa. Aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa (Tanska, 

2014) (Paukkeri, 2018) (Ketola, 2019) yleensä algoritmisella suunnittelulla ja algoritmiavus-

teisella suunnittelulla tarkoitetaan tai viitataan lähestulkoon samaan asiaan, mutta algoritmi-

nen suunnittelu enemmänkin kuvastaa ajatusmaailmaa (Tanska, 2014), kun taas algo-

ritmiavusteinen suunnittelu viittaa itse ohjelmointiin tai tämän ajatusmaailman implemen-

tointiin (Tanska, 2014). 

Algoritmiavusteisessa suunnittelussa toisteiset ja rutiininomaiset työt pyritään siirtämään 

suunnittelijalta algoritmille, mutta algoritmiavusteinen suunnittelun soveltaminen voi vaatia 

kuitenkin suunnittelijalta ensin algoritmien luomisen. Vasta sen jälkeen tarvittavia toimintoja 

pystyttäisiin suorittamaan itsessään suunnitteluprosessissa, kuten Paukkeri työssään se-

lostaa (Paukkeri, 2018, s. 3). Kyseisellä menettelyllä voidaan nopeuttaa ja automatisoida 

työtehtäviä, kun algoritmi ohjelmoidaan tietokoneen ymmärtämään muotoon (Ketola, 2019, 

s. 25). Automatisoitu tiedonsiirto vähentää myös suunnitelmien välisiä ristiriitaisuuksia, kun 

suunnitelmiin ja laskelmiin tehdyt muokkaukset siirtyvät suoraan muitten ohjelmien proses-

seihin. Tällä voidaan vähentää mahdollisia inhimillisiä virheitä suunnittelussa, mikä helpot-

taa suunnitteluprosessin kokonaisuuden hallintaa. Ketola (Ketola, 2019, s. 26) mainitsee 

työssään, että mahdollisuus muuttaa lähtötietoja tekee algoritmiavusteisista suunnittelupro-

sesseista tehokkaita niiden muuntojoustavuuden ja uudelleenkäytettävyyden vuoksi.  

Tämä edellä selostetun algoritmiavusteisen suunnitteluprosessin onnistuminen kuitenkin 

vaatii suunnittelijalta tai algoritmin tekijältä suunnitteluprosessin kokonaisuuden ymmärtä-

mistä. Suunnitteluprosessien algoritmit tulee voida soveltaa mahdollisimman geneerisiksi, 

jolloin ne palvelevat myös tulevaisuudessa muita vastaavia suunnittelutöitä.  
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Ongelman ratkaisemisen vaiheet voidaan yksinkertaistetusti esittää algoritmiavusteisen 

suunnittelussa seuraavasti: 

1. Ongelman tai suunnitteluprosessin kokonaisuuden laadinta ja sen ymmärtämi-
nen. Suunnittelija tai algoritmin tekijä tulee ymmärtää parametrien ja muuttujien 
yhteisvaikutukset toisiinsa koko suunnitteluprosessin ajan. 

2. Suunnitteluprosessin suunnittelu, missä määritetään tietojen ja parametrien 
kulku algoritmeista, aliohjelmista ja niitten komponenteista toisiinsa. 

3. Suunnitteluprosessin toteuttaminen. Ohjelmoinnissa tulisi määrittää menetelmät 
ja funktiot mahdollisimman geneerisesti, jotta niitten toiminta olisi mahdollisim-
man vähäisesti riippuvaisia muista funktioista, aliohjelmista tai komponenteista. 

4. Arvioidaan suunnitteluprosessin tai algoritmien tarkkuuta ja sen mahdollisuuksia 
työkaluna muiden suunnitteluprosessien ratkaisemiseen ja tehdään tarvittavat 
korjaukset.  

 

Edellä mainitussa kohdissa kolme ja neljä pyritään painostamaan suunnittelijaa ohjelmoi-

maan menetelmät siten, että ne palvelisivat jatkossa mahdollisimman tehokkaasti ja ne oli-

sivat uudelleen käytettävissä seuraavissa suunnittelutehtävissä (Robert, 2000). Luodun al-

goritmin syötettävät parametrit tulisi olla aina laajakäsitteisiä ja algoritmilla silti tulisi suorit-

taa mahdollisesti vain yksi tehtävä. Tällä pyritään vaikuttamaan ohjelman tai sen algoritmin 

logiikan luotettavuuteen ja uudelleenkäytettävyyteen ja algoritmin rakenteen parantamiseen 

vaikuttamatta sen funktion merkitykseen tai käyttäytymiseen (Robert, 2000). 

Algoritmiavusteisessa suunnittelussa ja sen prosesseissa toistetaan käsitteitä, kuten ongel-

man parametrisuus, generoivat menetelmät ja iteroivat prosessit. Käsitteillä pyritään kuvaa-

maan algoritmisen suunnittelun yleisiä toimintaperiaatteita, missä kullakin käsitteellä voi-

daan luoda oma suunnitteluprosessi tai näistä käsitteistä voidaan luoda kombinaatiota, 

mitkä muodostavat suunnitteluprosessin kokonaisuuden.  

Seuraavissa osioissa esitellään näitä käsitteitä lyhyesti, miten ne ilmaantuvat rakennusalan 

yksinkertaisissa esimerkeissä.  Kehityshankkeen opiskelumateriaalistaa on esitelty esi-

merkkeinä pilarianturan optimointimitoitusta ja paikallaan valulaatan raudoituksen mitoitta-

mista. Näiden esimerkkitöiden avulla pyritään kuvaamaan algoritmiavusteisen suunnittelun 

käsitteiden merkitystä rakennesuunnittelun työkaluna. 

2.1 Parametrinen suunnittelu 

Algoritmeissa ja niiden funktioissa käsitellään tietoa, joita voidaan kutsua muuttujiksi. Muut-

tuja on tietokoneen muistissa oleva paikka, jonne voi tallettaa tietoa myöhempää käyttöä 

varten (MAOL, 2020). Muuttujan voi ajatella ikään kuin nimelliseksi lokeroksi, jonne tallete-

tun tiedon voi myöhemmin muuttaa (MAOL, 2020). Ohjelmoinnissa funktio voi ottaa vas-

taan parametreja, joita funktion algoritmi käsittelee muuttujina. Funktion sisällä voi olla 



8 
 

muita funktioita, jotka tuottavat muita arvoja eli muuttujia ja näitä muuttujia voidaan muo-

kata tai käyttää parametreina muissa funktioissa. Parametria parametrisen suunnittelun yh-

teydessä voidaan pitää suunnittelijan määrittämänä funktion tai algoritmin suorittamisen 

lähtötietona, jonka perusteella saadaan aikaan algoritmin paluumuuttuja tai suunnitelman 

tulos. Parametrisessa suunnittelussa nämä funktiojoukot ja niiden algoritmit muodostavat 

suunnitteluprosessin, jonka tuloksena luodaan itse suunnitelma. 

Jotta suunnittelumenetelmä voidaan määritellä parametriseksi, tulee systeemissä olla avoi-

mia parametreja, joiden arvoja muuttamalla voidaan muuttaa dynaamisesti suunnittelurat-

kaisua (Lalla, 2017, s. 4). Suunnittelun parametrisuutta voidaan siis mitata sen syötettävien 

parametrien määrällä tai niiden arvojoukon suuruudella tai algoritmin muutosmahdollisuu-

della. Parametrisessa suunnittelussa suunnittelijan tulisi tehtävässään määrittää parametrit 

siten, että algoritmien luoma suunnitelma antaisi mahdollisimman paljon tietoa seuraavaan 

suunnitteluvaiheeseen. Lalla (Lalla, 2017, s. 15) esitti työssään, että parametrien valin-

nassa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että mallilla voi jatkokäsittelyssä luoda tarvitta-

vaa tietoa sekä siihen, että tämä tieto on muokattavissa jatkokäsittelyanalyysin tulosten pe-

rusteella.   

Esimerkiksi kuvassa 1 parametrisen suunnittelun tiedonkulun periaatetta. Parametrinen 

suunnittelu aloitetaan joukolla muuttujia, jotka rakennesuunnittelussa tyypillisesti voivat olla 

esimerkiksi geometriakoordinaatteja tai kuormitustietoja (Lalla, 2017). 

 

Kuva 1. Esimerkki parametrien määrittämisestä funktioille Grasshopper -ohjel-
mointiympäristössä.  
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Pilarianturan optimoinnin harjoitustyössä esimerkiksi on parametrisoitu rakennuksen perus-

tusten pilarianturakoot ja niiden kombinaatioitten tavoitemäärä. Tätä ennen on jouduttu las-

kemaan ohjelman algoritmissa anturoiden koot, joitten minimointi perustuu annettuihin 

kuormitustietoihin FEM-analyysistä. Tässä suunnitteluprosessissa parametriesimerkkinä 

toimii kuormitustiedot ja rasitukset FEM-ohjelmasta. Tulosten tarkastelussa parametrisessa 

optimoinnissa voidaan käyttää tavoitekombinaatiomäärää, millä pyritään lopullisiin antura-

kokoihin. 

 

 

Kuva 2. Pilarianturan parametrinen optimointi. 

Kuvassa 2 näkyy pilarianturan parametrinen optimointi Grasshopper -ohjelmalla. Esimer-

kiksi pilarianturan optimointialgoritmiin suunnittelija voi syöttää parametreja, kuten kohteen 

maa- tai raudoitusparametreja. Parametrisessa suunnittelussa parametreja yleisesti kuva-

taan ihmisen tai suunnittelijan määritteleminä reunaehtoina tai valintoina, mistä algoritmit 

tuottavat dynaamisesti tuloksen eli suunnitelman. Esimerkiksi kuvassa 2 optimointia varten 

suunnittelija voi määrittää parametrisesti reunaehdoksi betonin hinnan, mittakombinaatioit-

ten määrän ja mittakombinaatioitten hinnan. 
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2.2 Generoivat prosessit 

Generoivilla prosesseilla kuvataan annetuista parametreistä tai muuttujista tuotettua mah-

dollisia kombinaatiotuloksia tai sillä tarkoitetaan proseduraalista generointia, missä tiedon 

tuottaminen luodaan algoritmilla ilman ihmisen niin sanottua manuaalista työtä. Generoi-

vassa suunnittelussa kombinaatiot muodostuvat parametrien rajallisista määristä. Näissä 

määrittelyjoukoissa yleensä on minimi ja maksimi ehdot, joko puhtaasti diskreetti tai muu-

ten rajattuja. Diskreetillä pyritään kuvaamaan kombinaatiotulosten epäjatkuvaa tulosten tut-

kimista, missä ei välttämättä voida aina soveltaa jatkuvien funktioitten optimointia. Täten 

optimointimenetelmät yleensä algoritmisessa suunnittelussa perustuvat diskreetti sekaha-

kuoptimointiin tai niitten sovelluksiin.  

Generoivilla prosesseilla tai niiden algoritmeilla ei välttämättä aina tarkoiteta kombinaatioit-

ten luomista, vaan niillä voidaan myös luoda alkioita tietorakenteisiin kuten listoihin, taulu-

koihin tai puurakenteisiin. Näissä tietorakenteissa pystytään sisällyttämään samoja alkiota, 

joita generoivilla algoritmeilla luodaan jonkin funktion lopputuloksena. Yksinkertaisuudes-

saan esimerkiksi kuvassa 3 esitetään kolme arvojoukkoa, mistä pystytään luomaan 24 eri 

kombinaatiota arvojoukoista, jotka esitetään vektoreissa. 

 

Kuva 3. Yksinkertainen esimerkki muuttujajoukoista, joista pystytään muodosta-
maan 24 eri kombinaatiota.  

Rakennuksien suunnittelussa alkioitten tai olioitten lukumäärä on yleensä käytännössä ra-

jallista, kuten esimerkiksi pulttikoot tai anturoitten leveydet. Anturan leveyden funktio voi-

daan ilmaista jatkuvana, mutta käytännönsuunnittelussa anturan sivun mitta voi olla reaali-

maailmassa 0,5 - 5 metrin alueella ja sivujen mitat ilmaistaan 5 senttimetrin tarkkuudella. 

Täten meillä on rajallinen alkiojoukko mikä voidaan ilmaista korkeuksien, leveyksien ja pi-

tuuksien tulojen kombinaationa, kuten kuvassa 4 on generoitu. Yhtenä motivoivana tekijänä 

suorittaa generoivia prosesseja on siis halu tietää mahdollisemman monta suunnitelma-

vaihtoehtoa ja mahdollisuus valita niistä algoritmien avulla sopivin vaihtoehto. 
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Kuva 4. Generoidut kombinaatiot anturoista, joissa määrittelyjoukkona toimii kor-
keudet, pituudet ja leveydet. 

Generoitavaa prosessia voidaan myös tulkita proseduraaliseksi generoinniksi, mikä tieto-

tekniikassa tarkoittaa tiedon tuottamista algoritmien avulla (Smith, 2015). Proseduraalisen 

generoinnin joitakin algoritmeja voidaan kutsua myös fraktaaleiksi, jossa objektien geomet-

riaa luodaan esimerkiksi fraktaalifunktioitten avulla. Lähtökohtana fraktaalissa on yksinker-

tainen muoto, jota tarkennetaan jokaisella algoritmin iteraatiolla, kuten Räsänen viittaa 

Martzin tutkimukseen (Martz, 2011), (Räsänen, 2011). Fraktaalit ovat matemaattisia työka-

luja sellaisten objektien kuvailemiseksi, joilla on yksityiskohtia kaikissa mittakaavoissa 

(Feder, 1998). Fraktaalien käyttäminen tai niitten soveltaminen algoritmien avulla on ylei-

sempää arkkitehtisuunnittelussa, sillä niillä pystytään muodostamaan monimuotoisia geo-

metrioita.   
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2.3 Oliot ja tietorakenteet 

Kun algoritmiavusteisen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa generoidaan kombinaatioita, 

yleensä puhutaan parametristen kappaleiden eli objektien generoinnista. Generoivissa al-

goritmeissa tai suunnitteluprosessien ohjelmoinnissa ja niitten aliohjelmissa sovelletaan 

usein olio-ohjelmointia. Olio-ohjelmointi mahdollistaa näiden objektien kanssakäymisen, ge-

neroinnin ja muokkaamisen. Tässä osiossa puhutaan objektin kahdesta käsitteestä. On oh-

jelmien lähdekoodissa olevia luokituksia, joita kutsutaan objekteiksi ja objekteja tietomal-

leissa, jotka nähdään parametrisina kappaleina. Nämä kaksi asiaa ovat eri asioita, mutta 

käyttäytyminen ja käyttötarkoitus tietorakenteena ovat yleisesti samoja.  

 

Kuva 5. UML-luokka pilarianturan kombinaatiossa, missä ominaisuuksina ovat ti-
lavuus leveys, pituus, korkeus ja reaktiot.  

Oliot eli objektit vastaavat perinteisen ohjelmoinnin aliohjelmia ja funktioita. Olio-ohjelmointi 

algoritmiavusteisessa suunnittelussa voidaan yhdistää suunnittelutehtävän nykyiseen tun-

nettuun maailmaan ja jakaa kukin reaalimaailman tyypitys omaksi olioksi eli luokitukseksi. 

Tämä luo hyvät edellytykset ohjelmien ja algoritmien luomiseen ja muitten olioitten yhtei-

seen kanssakäymiseen eri funktioitten ja metodien kautta (Arokoski, 2018, s. 11). Generoi-

vissa algoritmeissa on täten tehokasta tuottaa alkioita, jotka kuvastavat reaalimaailman ob-

jekteja kuten pilarianturoita. Esimerkiksi pilarianturan objektin ominaisuudet olio-ohjelmointi 

periaatteella voidaan esittää UML-luokassa, kuten kuvassa 5 näytetään. Objektit algoritmi-

sessa suunnittelussa tulkitaan yleensä luokituksina ohjelman lähdekoodissa tai parametri-

sina kappaleina tietomalleissa.  

Kun hyödynnetään algoritmisia menetelmiä suunnittelussa, algoritmi muokkaa ja generoi 

tuottamiaan objekteja. Koska rakennusalan suunnittelu nykyisin painottaa tietomallien so-

veltamista, on objektikäsitteen ymmärtäminen hyvinkin oleellista. Rakennusalan algoritmi-

sessa suunnittelussa jokainen rakennustuote käsitetään jossain määrin objektina. Lisäksi 

rakennusalan reaalimaailma on hyvin objektimainen. Objektimaisuudella viitataan tässä 

merkityksessä esimerkiksi siihen, että suunnittelussa käsitellään rakennustuotteita kuten 

pilarit, palkit, anturat ja ikkunat. Nämä voidaan määritellä ohjelmien algoritmeissa helposti 

olioina eli luokituksina, kuten kuvassa 5 pilarianturakombinaatioitten esimerkissä on esi-

tetty. Näille reaalimaailman rakennustuotteille voidaan määritelle monia ominaisuuksia ja 
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parametreja sekä esittää metodeja, miten nämä objektit käyttäytyvät ohjelmassa ja sen 

aliohjelmissa toisten objektien tai muuttujien kanssa. 

 

Kuva 6. FEM-mallien tietorakenteissa tyypillistä, että solmupisteet (punaiset pis-
teet) voivat sisältää osoittimia niihin liittyviin sauvoihin ja nämä sauvat (mustat 

viivat) voivat sisältää osoittimia itse solmuihin.  

Rakennusalan ohjelmissa on yleistä, että reaalimaailman objektit on määritetty erilaisissa 

luokissa. Nämä objektit voivat sisältää luokan ominaisuuksien osoittimia luokan toisiin ob-

jekteihin. Nämä muodostavat tietorakenteen, jotka yleensä rakennusalalla tulkitaan myös 

tietomalliksi. Kuvassa 6 esitetään FEM-malli (Finite element method), joka on tyypillinen tie-

torakenne missä solmut ja sauvat sisältävät osoittimia toisistaan.  

Rakennusalalla rakennuksen tietomalli on yksinkertaistettu ja virtuaalinen kuvaus todelli-

sesta rakennuksesta. Se sisältää eritasoista tietoa rakennusosista, joita voidaan ryhmitellä 

erilaisten ominaisuuksien ja parametrien perusteella, kuten Lieri työssään tiivistää (Lieri, 

2014, s. 6). Tietomallissa tyypillistä on esittää rakennuksen geometria kolmiulotteisesti ha-

vainnollisuuden vuoksi, joten tietomallilla pyritään myös suunnitteluosa-alueiden parem-

paan lopputulokseen eli suunnitelmaan.  Laajempi tietosisältö mahdollistaa laajemman nä-

kemyksen suunnittelun kokonaisuudesta. Tässä objekti voidaan tulkita tietomallin osana, 

esimerkiksi yksittäinen seinä. Lieri työssään (Lieri, 2014) selittää, että objekti voi sisältää 

eritasoista geometriatietoa (2D-symboli, 3D-geometria, jne.), ominaisuuksia, kuten raken-

netyyppi, dimensiot ja sijainti sekä esitykseen kuuluvaa tietoa (viivatyyli, tekstuuri, läpinäky-

vyys jne.).  

Rakennusalalla tunnettu standardi tietoformaatti IFC (Industry Foundation Classes) on ylei-

sesti käytetty avoin standardi oliopohjaisen tiedon siirtoon. IFC on vakiintunut pääasial-

liseksi tiedostotyypiksi rakennuksen tiedonsiirtoon. CAD-ohjelmistoista riippumatta IFC-tie-

torakenne muodostaa yleensä puutietorakenteen vanhempi ja lapsi -osoittimilla. Siinä voi 

myös olla syklimäisiä osoittimia, jotka muodostavat graafisen tietorakenteen. Yleensä ra-

kennusalan tietomalliohjelmissa on implementoitu kumpaakin tietorakennetta. FEM-mallien 
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tietorakenteessa on tyypillistä, että solmupisteet luokissaan sisältävät osoittimia niihin liitty-

viin sauvoihin. Nämä sauvat sisältävät osoittimen itse solmuun, mikä voi toimia sauvan 

pääte- tai loppupisteenä. Tyypillistä on, ohjelman objekteille määritetään osoitinominaisuus, 

kuten naapuristo-objektit. Näillä tarkoitetaan objektin lähimpiä objekteja jollain määritetyllä 

toleranssilla tai ehdolla. Naapurioliot tai -solmut voidaan määrittää esimerkiksi euklidisen 

pituuden avulla rakennusalan tietomalleissa. Rakennesuunnittelija tietoisesti tai tietämät-

tään käsittelee tämän tyyppisiä tietorakenteita ja olioita omissaan algoritmeissaan. Nämä 

objektit tietomallintamisessa voidaan nähdä myös parametrisina kappaleina, joissa voidaan 

muokata kappaleen tietoa, sääntöjä ja tasoja (Erkkilä, 2017). 

 

 
Kuva 7. Esimerkki IfcCurtainWall-oliosta IFC-hierarkiassa. IFCSite-olio pystyy si-

sältämään alisolmuja tietorakenteessaan, mitkä voivat koostua esimerkiksi sei-
nistä. (buildingSmart, 2020). 

Kuvassa 7 nähdään esimerkki, miten julkisivuseinä pystyttäisiin johdattelemaan monesta 

IFC-tietoformaatin puutietorakenteen oksasta.  Kuvan 7 esimerkillä voisi olla muita osoitti-

mia esimerkiksi seinien oviaukkoihin tai seinään liittyviin muihin rakennustuotteisiin, kuten 

alapohjaan. Nämä muodostaisivat graafisen tietorakenteen objektien osoittimia. Tietomal-

lissa näiden objektien ominaisuuksia ovat parametrisia arvoja, joista useita tietomallin käyt-

täjä pystyy muokkaamaan (Erkkilä, 2017).   

Yksikertaisimmillaan tietorakenteena voidaan pitää lineaarisia perustietorakenteita, joita 

ovat taulukot, vektorit, listat, pinot, jonot ja linkitetyt listat (Korhonen A., 2002). Näitä tietora-

kennetyyppejä on implementoitu tai pystytään implementoimaan melkein kaikissa ohjel-

mointikielissä jossain muodossa. Esimerkiksi C++ -ohjelmointikielessä nämä tietorakenteet 

on sisälletty C++ -ohjelmointikielen standardikirjastoon (STD).  
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Kuva 8. Esimerkki lineaarisia perustietorakenteesta, jossa 6 alkiota. 

Algoritmiavusteisessa suunnittelussa yleisesti lineaarisena perustietorakenteena viitataan 

joko taulukkoon, listaan tai vektoriin (kuva 8). Näissä rakenteissa alkiot on ryhmitelty peräk-

käin ja alkiot voidaan indeksoida ensimmäisestä viimeiseen (Korhonen A., 2002). Tekni-

sellä tasolla nämä rakenteet käyttäytyvät toisin tavoin, mutta käyttötarkoitus yleensä on 

sama, esimerkiksi ne toimivat tilapäisenä tallennusrakenteena (Korhonen A., 2002). 

Puutietorakenne (kuva 9) on hierarkkinen tietorakennetyyppi, joka perustuu vanhempi ja 

lapsi -ajattelutapaan, missä vanhemman solmun rakenteeseen pystytään sisällyttämään 

monia lapsioliota (Knuth, 1997). Näitä oliota yleensä kutsutaan solmuiksi, joille pystytään 

määrittään jokin hierarkkinen aste. Hierarkiassa ensimmäinen aste voisi olla esimerkiksi 0 

ja tämän solmun lapsisolmujen hierarkia-aste olisi 1 ja niin edelleen (Knuth, 1997). Puura-

kenteessa solmut eivät kuitenkaan voi yhdistyä hierarkiaa eli rakennetta puhtaaksi graa-

fiseksi tietorakennetyypiksi muuttavaa järjestelmää vastaan. IFC-tietomalli pohjautuu 

oliomaiseen tietorakenteeseen, joka on vahvasti puutietorakennetyyppi. 

 

Kuva 9. Puutietorakenteen solmurakenne. 

Tietorakenne voidaan mallintaa myös graafisena tietorakenteena, mutta puutietoraken-

teessa jokaiseen toiseen solmuun pääsee vain yhtä reittiä, joten puumaisessa tietoraken-

teessa ei ole syklejä kuten kuvassa 10 esitetään (Cormen, 2009). Graafi voi olla suunnattu 

tai suuntaamaton (Cormen, 2009).Tietotekniikan näkökulmasta elementtimenetelmän sol-

murakenne voidaan kuvata tyypillisenä suunnattomana graafina (Kuva 6). Solmut sekä 

sauvat ovat omat objektinsa, jotka muodostavat elementtimenetelmän mallista graafisen 

tietorakenteen.  



16 
 

 

Kuva 10. Vasemmalla kuvataan suunnattua graafia ja oikealla suuntaamatonta. 

Kappaleessa 2.5 tarkemmin esteltävässä Grasshopper -ohjelmassa, kuvassa 11 esitettynä, 

tiedon tallentamiseksi luodaan sisäkkäisiä arvotaulukoita. Ohjelman puutietorakenteet luo-

daan, kun ohjelmointikomponentti ottaa vastaan arvojoukkoja ja luo näistä arvojoukkoista 

proseduurisesti muita alkioita. Nämä sisäkkäiset alaluettelot, jotka sisältävät alkioita, toimi-

vat Grasshopper -ohjelmassa samalla tavalla kuin esimerkiksi tietokoneen kansiorakenteet. 

Hakemiston hakeminen vaatii siirtymisen polkujen läpi, mitä vanhemmat luettelot muodos-

tavat ja omat alihakemistonsa tietävät (Rutten, 2015).  

 

Kuva 11. Alkioitten (kuvassa olevat pisteet) generointi, missä luodaan 25 eri luette-
loa joitten suuruus on 5, joten alkioitten määrä yhteensä on 125.  
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2.4 Iteroivat prosessit 

Algoritmisessa suunnittelussa iteroinnilla yleisesti tarkoitetaan menetelmiä, joissa samoja 

operaatioita toistetaan niin kauan, kunnes operaatiot halutaan lopettaa, jokin määritelty 

ehto toteutuu tai matematiikassa funktio konvergoituu. Iteroinnissa toistettavaa operaatiota 

kutsutaan iteraatioksi tai iterointiaskeleeksi ja nämä iteroinnin operaatiot ei välttämättä aina 

konvergoidu kohti haluttua lopputulosta (Timperley, 2007). Rakennusalan ohjelmoinnissa ja 

algoritmisessa suunnittelussa iterointikäsitettä yleensä käytetään: 

- Suunnittelualueitten suunnitelmatehtävien yhteensovittamisessa. 

- Ohjelmien silmukoissa eli toistorakenteissa. 

- Epälineaarisessa laskennassa, kuten toisen kertaluvun huomioon ottamisessa 

- Optimoinnissa. 

Iteroitavia suunnitteluprosesseja tai iteroitavia algoritmeja voidaan käyttää rakennusalan 

suunnittelutehtävissä esimerkiksi rakenteiden optimoinnissa ja mitoittamisessa. Iteroitavia 

prosesseja tai algoritmeja käytetään, kun suunnitteluprosessissa on hyvin tyypillistä, että 

ensimmäisillä saaduilla muuttujilla ei pystytä tuottamaan haluttua suunnitelmaa tai haluttua 

lopputulosta. Iteroivissa menetelmissä yleensä pyritään pääsemään haluttuun lopputulok-

seen myös mahdollisemman vähäisillä kierroksilla. Iteroitavissa prosesseissa ja algoritmi-

sessa suunnittelussa törmätään melkein välttämättä ohjelmointitekniikan silmukoihin, kuten 

for- ja while -toistorakenteisiin tekstipohjaisessa ohjelmoinnissa. Esimerkiksi Grasshopper -

ohjelman visuaalisissa ohjelmointikomponenteissa nämä toistorakenteet ovat yleensä ra-

kennettu ohjelmointikomponenttien sisälle.  

Optimoinnilla tarkoitetaan yleisesti parhaan vaihtoehdon valintaa mahdollisten vaihtoehto-

jen joukosta, kuten Virolainen tiivistää työssään (Virolainen, 2015, s. 1). Yleensä nämä opti-

mointitehtävät rakenteiden mallintamisessa ja mitoittamisessa ovat laskennallisesti moni-

mutkaisia, joten tieteellisissä tutkimuksissa löytyy runsaasti erilaisia yrityksiä ja variaatioita 

tuottaa mahdollisimman tehokkaita optimointimenetelmiä. Tavallisimpiä tehtävätyyppejä ra-

kennesuunnittelussa ovat Melan mukaan (Mela, 2020): 

1. Mitoitusoptimointi 

2. Muodon optimointi 

3. Topologian optimointi 

 

Optimointisuunnittelussa yleensä ongelman monimutkaisuus on korreloiva arvojoukon suu-

ruuteen tai parametrien vaihtoehtojen ja niitten kombinaatioitten suuruuteen. Esimerkkinä 

yksinkertaisimmillaan iteroitavien menetelmien käyttöä ja optimointia voidaan soveltaa mini-
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miraudoituksen selvittämisessä, kun puhutaan esimerkiksi betonipoikkileikkausten halkeilu-

leveyksien laskennasta. Tässä laskentaprosessissa Betonirakenteiden suunnittelun oppikir-

jan (Betoniyhdistys, 2008, s. 250) mukaan iteroidaan silmukassa raudoitusmäärää, jossa 

silmukan ehtona on sallittu halkeiluleveys.  

 is_cracked = False 
if Med_sls > mcr and Med_sls > MR_cr: 
 is_cracked = True 

 
if is_cracked: 
 reinforcement_not_satisfied = True 

 
while reinforcement_not_satisfied: 
 As1,As2,d1,d2,Med_sls=get_As1_As2_d1_d2_Medsls(node,direction,side) 
 # Provided reinforcement areas of node. 
 eav, ps_ef = get_eav_psef(As1, Med_sls, d1) 
  
 k1 = 0.8 
 k2 = 0.5 
 k3 = 3.4 
 k4 = 0.425 
 c = cnom 
  
 S_rmax = k3 * c + k1 * k2 * k4 * (mainbar_diameter / ps_ef) 
 wk = S_rmax * eav 
 
 if wk / wsall > 1: 
  # we increase number of reinforcement bars by one. 
  increase_reinforcement(node, direction, side) 
  continue 
 else: 
  set_node_crack_width(node, direction, side, wk) 

 reinforcement_not_satisfied = False 

Ohjelma 1. Halkeamaleveyden rajoittaminen Python-ohjelmassa. 

 
Tätä optimointimenetelmää voidaan ilmaista lineaariseksi hauksi tai se voidaan myös to-

teuttaa puolitushaulla, jos raudoitusmäärän arvojoukko pystytään järjestämään minimistä 

maksimiin. Optimoinnissa olioita voidaan järjestää minimistä maksimiin, jos olioille pysty-

tään määrittelemään sen verrattava ominaisuus. Kuvassa 5 pilarianturakombinaation luoki-

tuksessa voidaan sen tilavuuden perusteella esimerkiksi verrata toisia olioita keskenään tai 

teräspoikkileikkaukselle voidaan määrittää poikkileikkauksen pinta-ala verrattavaksi ominai-

suudeksi. Tämä mahdollistaa olioitten järjestämisen tietorakenteisiin, mikä myös mahdollis-

taa eri optimointimenetelmiä. 

Suunnittelun iterointi -ja optimointiprosesseille on tyypillistä, että niitä ei voida aina mate-

maattisesti esittää jatkuvina funktioina, joten ne ovat epäjatkuvia. Näin ollen ne eivät ole 

matemaattisesti ajatellen derivoitavia. Jos pystyttäisiin kuvailemaan optimointifunktioita, oli-

vat ne sitten jatkuvia tai epäjatkuvia, niin ne voivat yleensä käyttäytyä epälineaarisesti. 
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Seuraavissa hakumenetelmissä ei pelkästään haluta ilmaista optimointimenetelmiä, vaan 

halutaan esittää, miten iteratiivisilla silmukoilla pystytään etsimään objekteja tietoraken-

teesta tai muuttujajoukosta. Osiossa olevat esimerkit eivät sisällä läheskään kaikkia tyypilli-

simpiä toistorakenteita tai iterointiprosesseja, vaan niillä pyritään esittämään yksinkertaiste-

tusti optimointimenetelmien muodostumista.  

2.4.1 Lineaarinen haku-, puolitushaku ja diskreetti sekahaku 
 

Lineaarisella haulla pyritään yleensä hakemaan toistorakenteen annetuilla parametreillä 

haluttua tai optimoitua tulosta arvojoukon taulukosta, listasta tai vektorista. Lineaarista ha-

kua ja sen toistorakennetta voidaan nopeuttaa, jos muuttuja arvojoukko on annettu järjes-

tyksessä esimerkiksi minimiarvosta maksimiarvoon. Näin voidaan lopettaa silmukka, jos mi-

toituksen ehdot toteutuvat ja löydetään minimi- tai maksimiratkaisu, jossa käytetään yksin-

kertaista toistorakennetta. 

Puolitushaulla pyritään hakemaan annetuilla parametreillä oikea haluttu tai optimoitu tulos 

arvojoukosta puolittamalla hakukenttää jokaisen hakuoperaation jälkeen esimerkiksi taulu-

kosta, listasta tai vektorista. Puolitushaun avulla pyritään järjestetystä arvojoukosta etsi-

mään pienin muuttuja tai arvo, millä optimoinnin mitoitusehto toteutuu. Tämä iterointipro-

sessi perustuu tietotekniikassa tunnettuun algoritmiin eli puolitushakuun. Puolitushaun im-

plementointi mitoitusalgoritmeihin on yksikertainen prosessi, jolla voidaan nopeasti päästä 

haluttuun lopputulokseen. Puolitushaun asymptoottinen suoritushaku on tunnetusti 

O(log 𝑛), missä n kuvastaa järjestetyn arvojoukon määrän suuruutta. Ehtona kuitenkin puo-

litushaulle on, että arvojoukko pystytään järjestämään minimistä maksimiin ja optimoinnissa 

oletetaan, että arvojoukoista saadut minimi- ja maksimihuiput optimoinnin kannalta käyttäy-

tyvät lineaarisesti. Ohjelmassa 1 esitetään lineaarinen haku, mutta sen voi myös toteuttaa 

käyttäen puolitushakua, jos raudoitusmäärän arvojoukko on järjestetty. 

Diskreetti sekahakua tulisi soveltaa vain silloin kun todetaan, että lineaarinen haku on liian 

hidas, tai muut mukautetut haut eivät onnistu. Diskreetti sekahakumenetelmiä on monia, 

mutta pääosin rakennusalan suunnittelun optimointitehtävissä, kirjallisuudessa ja tämän 

työn lähteissä ilmentyvät geneettinen algoritmi, parveilualgoritmi, simuloitu jäähdytys ja 

Tabu-etsintä. Näitä menetelmiä sovelletaan yleensä silloin, kun parametrikombinaatioitten 

takia minimi- tai maksimivastauksia voi olla monia tai ne käyttäytyvät epälineaarisesti. 

Melan mukaan käytännöntehtävät ovat tyypillisesti epälineaarisia, usean muuttujan 

diskreettejä tehtäviä, joissa osa muuttujista voi olla jatkuvia (esimerkiksi ristikon korkeus) 

(Mela, 2020). Kuvassa 12 havainnollistetaan epälineaarisesti käyttäytyvien tulosten minimi- 

ja maksimihuiput, joten kahdenkin parametrin avulla voi löytyä optimointiprosessissa monia 

eri vaihtoehtokombinaatioita. 
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Kuva 12. Esimerkki tuloksien kuvaamisesta, missä kaksi parametriä muodostavat 
monimutkaisesti optimoinnin minimi- ja maksimihuiput. 

Näissä optimointiprosesseissa on myös mahdollista, että optimoitua ratkaisua ei löydy tai 

se on täysin ihmisen tulkinnanvarainen. Tämä tapahtuu silloin, kun minimi -ja maksimihuip-

puja on todella monta ja huiput ovat hyvin samanarvoisia.  

Nämä algoritmit soveltavat sekahakua, missä muuttujien tai parametrien määrittäminen on 

jollain tavalla satunnaisesti määritelty iteroinnin tai optimointiprosessin alussa. Kun iteroin-

nista saadaan lopputulos, niin tätä lopputulosta verrataan haluttuun tulokseen, minimiin tai 

maksimiin. Tämä verranto antaa tietoa seuraavalle iterointikerran muuttujien määrittämi-

selle tai seuraavan sekahaun muuttujien määrittämiselle. Täten optimointialgoritmien avulla 

optimointitehtävän ratkaisua voidaan ohjata kohti lokaalia tai globaalia minimiä tarkastele-

malla erimerkiksi tavoitefunktion ominaisuuksia (Haataja, 2004). Näitä algoritmeja sovelle-

taan niissä ongelmissa, missä muuttujien tai mahdollisten kombinaatioitten määrä on suuri, 

jolloin jokaisen mahdollisen variaation käyminen lineaarisesti läpi veisi liian paljon aikaa tie-

tokoneelta. Nämä algoritmit optimointiongelmissa kuitenkin yleensä vaativat sen, että muut-

tujien arvojoukko sekä parametrit voidaan määrittää jossain määrin minimistä maksimiin. 

Kuvassa 13 esitetään parveilualgoritmin hakuperiaate, missä niin sanotut partikkelit etsivät 

omien parametrivektoreitten avulla optimoitua tai haluttua tulosta (Clerc, 2012). Ensimmäi-

sessä iteraatiossa algoritmissa parametriavaruuksien arvot on arvottu ja nämä partikkelit 

vertaavat omia tuloksiaan keskenään iteroinnissa, jotta päästäisiin haluttuun lopputulok-

seen (Clerc, 2012). 
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Kuva 13. Parveilualgoritmin hakuperiaate, missä partikkelien etsivät vastausta par-
tikkelien tulosten vertailulla. 

Sekahakuoptimointia voidaan esimerkiksi soveltaa teräsristikon optimoinnissa (Mela, 

2020). Tässä optimointitehtävässä vaihtoehtoisten kombinaatioitten määrä on voi olla erit-

täin suuri, sillä muuttujia mitä laskennassa pitää ottaa huomioon on muun muassa diago-

naalisauvojen määrä, sauvojen poikkileikkaus, ristikon korkeus, alapaarteen poikkileikkaus, 

yläpaarteen poikkileikkaus, materiaali ja niin edelleen. Tässä suunnittelutehtävässä tulee 

muodostaa suuri määrä mahdollisia parametrejä, joissa mahdolliset arvojoukot ovat myös 

suuria. Ristikon voimasuureiden laskemiseen yleisesti käytetään elementtimenetelmää, 

mikä on laskennallisesti ja operaatiosuureisesti tietokonetta kuormittavaa, ja laskemiseen 

voi kulua suhteellisesti paljon aikaa. Tämän takia optimoinnissa tulisi päästä minimiin tai 

haluttuun lopputulokseen mahdollisemman vähäisillä operaatiomäärillä tai iteraatiokerroilla.  

Lineaarisella haulla optimointiprosessi olisi liian hidasta.  

Sekahaku optimointimenetelmiä ei pelkästään käytetä rakennusalalla rakenteiden mitoitta-

misessa, vaan niitä voidaan myös käyttää rakenteen optimoidun muodon hakemisessa. 

Lundén ja Österlund (Österlund, 2008, s. 23) kirjoittavat geneettisten algoritmien käytöstä 

ja muodon hakemisesta, missä geneettisten algoritmien avulla pystytään luomaan raken-

teita ja systeemejä, jotka kehittyvät luomisprosessin jokaisessa välivaiheessa. Muodon ja 

rakenteen luomista ohjataan evoluutiosta tutuilla malleilla, joissa uudet iteraation sukupol-

vet ovat mahdollisesti kehittyneempiä verrattuna haluttuun optimiin kuin edelliset yksilöt. 

Näitä algoritmeja voidaan soveltaa esimerkiksi maasto -ja luonnosmallien luomisessa 

(Österlund, 2008). 

Näiden optimointialgoritmien hyvä puoli on, että niitä ei välttämättä aina tarvitse implemen-

toida sisäisesti mitoituksien algoritmeihin tai niiden kaavoihin. Sen sijaan ne toimivat las-

kentaprosessin sivussa niin sanotusti kolmantena osapuolena, minkä tehtävä on tarkastella 

optimointiprosessille annettujen parametrien ja tulosten suhteita sekä erovaisuuksia. Tämä 
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antaa suunnittelijalle vapauden määrittää parametrit ja mitoituksen algoritmit ilman, että op-

timointimenetelmänprosessia tarvitsisi välttämättä ottaa huomioon suunnittelupohjan luomi-

sessa.  

2.5 Rakennustekniikan ohjelmistot kouluympäristössä  

Suomalaiset rakennesuunnittelijat ja alan opiskelijat käyttävät jo monia erilaisia ohjelmia, 

joilla voidaan tehdä parametrista suunnittelua ja algoritmista suunnittelua. Tässä osuu-

dessa käydään lyhyesti läpi ne ohjelmat, miten nykyisin esimerkiksi Tampereen yliopiston 

rakennustekniikan yksikössä oppilaat ovat pystyneet hyödyntämään parametrisen suunnit-

telun tai algoritmiavusteisen suunnittelun menetelmiä. Näissä ohjelmissa oppilaat sovelta-

vat yleensä joko funktionaalista ohjelmointia tai proseduurista ohjelmointia.  

Funktionaalinen ohjelmointi nähdään tietokoneohjelmien rakenteen ja elementtien raken-

nustyylinä, jolla pyritään käsittelemään tietoa ja laskentaa suoraan funktioiden arviointina ja 

välttämään tilanmuutoksen ja muuttuvan datan muuttamista (Hughes, 1984). Matematiikka 

ja lambdakalkyylii nähdään funktionaalisessa ohjelmoinnissa perusteena. Funktionaali-

sessa ohjelmoinnissa ei tulisi näkyä sivuvaikutuksia tiedonkulussa, koska se ei muuta käyt-

tämänsä datan tilaa, vaan luo aina uuden alkion. Funktionaalisessa ohjelmoinnissa tuote-

taan vain uusia arvoja ja tietorakenteita vanhojen muuttujien perusteella (Atehwa, 2013). 

Proseduuriohjelmointi voidaan määritellä ohjelmointimalliksi, joka on johdettu jäsennellystä 

ohjelmoinnista kutsuproseduurin käsitteen perusteella. Menetelmät, joita kutsutaan myös 

rutiineiksi, aliohjelmiksi tai toiminnoiksi, koostuvat yksinkertaisesti suoritettavista vaiheista 

(Govender, 2010). Proseduraalisessa ohjelmoinnissa ohjelman rakenne muodostuu ohjel-

malta toivotun toiminnan kautta, joten ohjelma on askeleittainen ohje suoritettavalle toimin-

nalle. Ohjelmaa suoritetaan askel kerrallaan, tarvittaessa aliohjelmia ja menetelmiä kutsuen 

(Atehwa, 2013). 

Suomessa rakennusalan algoritmiavusteisessa suunnittelussa hyvin vahvana ohjelmoin-

tialustana on toiminut Grasshopper. Grasshopper on visuaalinen ja funktionaalinen ohjel-

mointikieli ja -ympäristö, joka toimii Rhinoceros 3D-tietokonesuunnittelusovelluksessa 

(Rhino). Grasshopper on alun perin McNeel -yhtiön alaisuudessa David Ruttenin kehittämä 

ohjelma ja sen omistaa McNeel yhtiö. Siitä on tullut vakio lisäosa Rhinoceros 3D-tietokone-

suunnittelusovellukseen. Rhinoceros 3D-tietokonesuunnittelusovelluksessa pystytään esi-

merkiksi luomaan monimuotoisia pintoja, viivoja ja muotoja. Rhino on lähtökohtaisesti mel-

kein kaikkiin 3d-mallinnukseen soveltuva mallinnusohjelmisto sekä ammatti- että harraste-

käyttöön (Erkkilä, 2017, ss. 27-28). Sen ympäristöön voi koodata omia ohjelmointikom-

ponentteja käyttämällä tekstipohjaista koodistoa C# ohjelmointikielenä (Tanska, 2014). 
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Grasshopper- ohjelmointiympäristössä pystytään hyödyntämään dynaamisesti tekstipohjai-

sia scripti-komponentteja, ja siinä voidaan käyttää VB-, C# -ja Python (IronPython)-ohjel-

mointikieliä.  

Grasshopper -ohjelman logiikka luodaan vetämällä funktiokomponentteja kankaaksi kutsu-

tulle työalueelle. Näiden funktiokomponenttien lähdöt kytketään sitten seuraavien funk-

tiokomponenttien tuloihin, joista muodostetaan itse algoritmi (Wikipedia, 2020). Rakenne-

suunnitellussa Grasshopper-ohjelmaa pystytään käyttämään esimerkiksi geometrian luomi-

sessa ja rakenteiden mitoittamisessa. Grashopper -ohjelman aikana mitä tahansa funktioita 

voidaan kutsua ohjelman logiikan luomiseen, mikä luo myös käyttäjälle dynaamisen ohjel-

mointiympäristön.  

 

Kuva 14. Grasshopper-käyttöliittymän esimerkki visuaalisesta scriptistä. 

Grasshopper -ohjelmointiympäristössä työskentely voidaan lähtökohtaisesti nähdä funktio-

naalisena ohjelmointina, joka esitetään visuaalisesti. Ohjelma soveltaa omissaan lähdekir-

jastoissaan olio-ohjelmointia. Ohjelman käyttäjä taas soveltaa logiikan luomisessa dynaa-

misesti funktionaalista ja proseduurista ohjelmointia sen käyttöliittymässä, kun komponent-

teja ja funktioita kutsutaan käyttöliittymään ja luodaan funktiojatkumo.  

 

Kuva 15. Käyttöliittymän kustomoidun ohjelmointikomponentin esimerkki alempana 
ja ylempänä dynaamisen tekstipohjaisen komponentin esimerkki. 
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Grasshopper-ohjelmaa hyödynnetään esimerkiksi arkkitehtisuunnittelussa erilaisten muoto-

jen ja vaihtoehtojen kartoittamiseen. Näissä algoritmeissa arkkitehti pääsee hyödyntämään 

esimerkiksi luonnon käyttäytymis- ja kasvumalleja, joiden avulla luodaan luonnon tapaa 

käyttäytyä ja kehittyä (Erkkilä, 2017, s. 30). Rakennesuunnittelussa voidaan myös hyödyn-

tää kyseisiä algoritmeja. Kuvassa 15 on esimerkki miten Grasshopper rajapintaan voitaisiin 

tuoda tekstipohjaisia dynaamisia ohjelmintikomponenteja ja kuvassa 15 alempana on kus-

tomoituja ohjelmointikomponentteja.  

Samankaltaisena ohjelmointialustana, kuten Grasshopper, on toiminut Revit Autodeskin ke-

hittämä Revit-tietomallinnusohjelma (Tikkanen, 2018). Siihen on oma lisäosa Dynamo. Dy-

namo toimii Revit-tietomallinnusohjelman kanssa visuaalisen ohjelmointialustana samalla 

periaatteella kuin Grasshopper toimii Rhinon kanssa. Ennen Grasshopperia ja Dynamoa 

markkinoilla on toiminut GenerativeComponents -ohjelma. GenerativeComponents on pa-

rametrinen CAD-ohjelmisto, jonka on kehittänyt Bentley Systems (Bentley, 2020). 

 

Kuva 16. GeneretiveComponents käyttöliittymä (Bentley, 2020). 

Microsoft Excel -ohjelmaa on hyödynnetty rakennusalalla paljon jo muutamien vuosikym-

menien ajan.  Microsoft Excel on taulukointiin perustuvalla tiedonhallintaohjelmalla suunnit-

telijat ovat pystyneet asettamaan tietoa, parametrejä ja käsittelemään näitä muuttujia esi-

merkiksi laskennassa. Excel -ohjelmaan yleensä pyritään ohjelmoimaan parametrinen las-

kentapohja, johon käyttäjä pystyy suorittamaan määritetty funktioita. Excel -ohjelmointi 

muistuttaa funktionaalista ohjelmointia, joka perustuu käyttäjän antamaan parametreihin tai 

taulukkolaskentaan. Excel -ympäristössä voidaan soveltaa makrojen luonnissa Visual Ba-

sic-ohjelmointikieltä ja käyttää Visual Basic-lisäohjelmia. Kevin Henney viittaa (Henney, 

2015) artikkelissaan Simon Peyton Jonesin näkevän Excel -ohjelman maailman suosituim-

pana funktionaalisen ohjelmointikielenä. 

Rakenteiden mitoittamisessa ja numeerisessa suoraviivaisessa laskennassa on hyödyn-

netty paljon laskentaan tarkoitettua Mathcad -ohjelmaa (kuva 17). Ohjelman käyttökohteet 
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ovat olleet mekaniikassa ja rakenteiden mitoittamisessa. Mathcad-ohjelma mahdollistaa 

monien eri matemaattisten operaatioitten soveltamisen laskennassa ja sen dynaamisessa 

ohjelmoinnissa. Mathcad -ohjelma voidaan nähdä proseduurisena ohjelmointikielenä; 

vaikka sitä ei lähtökohtaisesti pidetä ohjelmointikielenä vaan se on pikemminkin dynaami-

nen laskenta-alusta. 

 

 

Kuva 17. Esimerkki koodista Mathcad-ohjelmassa, missä lasketaan funktioitten 
avulla käyttöasteita. 

Suoraa tilastotietoa ei ole miten paljon edellä esiteltyjä ohjelmia rakennusalalla käytetään. 

Tieteellisten julkaisujen perusteella voidaan arvioida, että nämä ohjelmointiympäristöt ovat 

yleisesti rakennesuunnittelijoiden käytössä niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Nämä 

ohjelmat ohjaavat omalla tavallaan rakennusalan algoritmista suunnittelua, mikä vaikuttaa 

ohjelmointikielien, tekniikoitten ja niitten ohjelmointiympäristöjen valintaan.  
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3. ALGORITMISEN SUUNNITTELUN OPETUK-
SEN KEHITTÄMINEN 

Työni tavoitteena oli algoritmiavusteisen suunnittelun opetuksen kehittäminen Tampereen 

yliopiston rakennustekniikan yksikön ympäristössä. Kehityshankkeessa selvitettiin, miten 

algoritmista suunnittelua voitaisiin konkreettisesti opettaa ja lisätä rakennustekniikan ope-

tukseen. Rakennustekniikan yksikön opetussuunnitelmassa on 2019 lähtien otettu pakol-

liseksi kurssivalinnaksi Ohjelmointi 2-perusteet. Tällä pyritään siihen, että opiskelija pystyisi 

suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti ja opiskelija osaisi jakaa 

ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja to-

teuttaa yksinkertaisia tietorakenteita ja algoritmeja (Tuni, Tampereen yliopisto, 2020). Kurs-

sin opintomateriaali mahdollistaa seuraavassa osiossa esitettyjen harjoitustöiden esimerk-

kien soveltamisen algoritmiavusteisen rakennesuunnittelun opetuksessa. Kehityshankkeen 

yhtenä lähtökohtana oli, että aiheesta ei tarvitsi luoda erillistä kurssia, vaan algoritmista 

suunnittelua ja ohjelmointia pystyttäisiin soveltamaan tai lisäämään nykyisiin rakenneteknii-

kan opintoihin ilman oppilaitten työtuntien volyymin kasvattamista. Tämä tarkoittaisi käytän-

nössä rakennesuunnittelun harjoitustehtävien muuttamista siten, että algoritmisen suunnit-

telun harjoitustyöt sisällytetään opintojakson kokonaisuuteen. 

Kehittämishanketta varten suunnitellut harjoitustehtävät suunniteltiin siten, että ne palvelisi-

vat mahdollisimman hyvin rakennetekniikan opintoja sekä oppilaan algoritmista ajattelu-

maailmaa. Osiossa käydään läpi yleisesti harjoitustöiden oppimisen tavoitteita ja mitä nii-

den tulisi sisältää algoritmisen suunnittelun opetuksen tai tietojenkäsittelyn kannalta. Osi-

ossa esitellään myös esimerkki harjoitustöistä, missä on sovellettu uutta harjoitustyöraken-

netta. 

Vaikka tässä kehityshankkeessa keskityttiin algoritmisen suunnittelun ja digi-opetuksen 

opittavien käsitteiden omaksumiseen, tulisi kuitenkin opetuksen pääasiallinen painotus olla 

oppiaineen käsitteitten ympärillä ja sen ymmärtämisessä. Asetetut tavoitteet eivät ole eh-

dottomia vaan suuntaa antavia. Opetuksen yksi tavoite on parantaa rakennesuunnittelun 

oppimista soveltamalla tietojenkäsittelyä ja ohjelmointia. Tässä osiossa voidaan esittää 

mielipiteitä, mitkä perustuvat opintojen ja opetuksen käytännön toteutukseen. Lopullisia joh-

topäätöksiä asiasta ei tulisi tehdä ilman tilastollista näyttöä tuloksista. Seuraavassa osiossa 

pyrin esittämään myös subjektiiviset kokemukset tämän työntekijän näkökulmasta. 

3.1 Tavoitteet rakennustekniikan algoritmisessa opetuksessa 

Tampereen yliopiston rakennetekniikan uudessa opetussuunnitelmassa kehitetään oppilait-

ten algoritmista ajattelua matematiikan ja ohjelmoinnin avulla. Rakennetekniikan opinnoissa 
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on myös entuudestaan jonkin verran valmiiksi tietojenkäsittelytieteiden sovelluksia, joissa 

tätä ajattelutapaa sovelletaan tietoisesti tai ei kurssien harjoitustöissä. Algoritmisen ajatte-

lun taitoa on levitetty erityisen aktiivisesti 2000-luvulta lähtien Jeannette Wingin julkaisun 

myötä. Wing (Wing, 2006, s. 33) esittää algoritmisen ajattelun olevan perustavanlaatuinen 

taito jokaiselle, ei ainoastaan tietojenkäsittelytieteilijöille (Koivisto, 2019, s. 9). Tämä ajatte-

lutaito on keskeistä opettaa ottaen huomioon oppilaan oppimispotentiaali (Koivisto, 2019, s. 

9). Kehityshankkeen myötä opetuksessa pyritään lisäämään oppilaan algoritmisten mene-

telmien tuntemusta ja taitoja, jotka palvelisivat oppilasta työelämässä. 

Algoritmisessa suunnittelussa tulisi aina tavoitella suunnittelutehtävän tehokkaampaa työ-

prosessia, jotta toisteiset ja rutiininomaiset työt voitaisiin siirtää suunnittelijalta algoritmille 

(Paukkeri, 2018). Myös opetuksessa algoritmisten menetelmien soveltaminen tulisi vähen-

tää toistettavia ja rutiininomaisia töitä niin, että se tukisi oppiaineen oppimista ja kokonai-

suuden ymmärtämistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että algoritmisten menetelmien yhdistä-

minen opetukseen ei tulisi oleellisesti lisätä opiskelijalta vaadittavaa työmäärää oppiaineen 

omaksumiseksi. Algoritmisten menetelmien ja ohjelmoinnin yhdistäminen perinteisien me-

netelmien kanssa tulisi vahvistaa rakennetekniikan oppimista ja vähentää iteroivia työpro-

sesseja opetuksessa, jotta työmäärä tai siihen oppilaan käytettävät resurssit eivät kasvaisi. 

Algoritmisten menetelmien ja ohjelmien lisääminen opetuksessa ei tulisi täten myöskään 

heikentää oppiaineen käsitteen oppimista. 

Pääasiallinen erovaisuus niin sanottuun perinteisiin menetelmiin ja algoritmisiin menetel-

miin on, että perinteisissä menetelmissä oppilas suorittaa tehtävän annetuilla sään-

nöillä, kun taas algoritmisissa menetelmissä tarkoitus olisi, että oppilas loisi säännöt 

tehtävän suorittamiselle, jos harjoitustyössä teetetään oppilaalla oppiaineen kokonaisuus. 

Esitetty harjoitustyörakenne osioissa 3.5 ei ole absoluuttinen, vaan sen periaatteita voidaan 

soveltaa eritavoin. Yleinen tavoite harjoitustyössä kuitenkin on, että suorittaja luo ohjeet tai 

ohjeita tehtävän suorittamiselle eli algoritmin, jonka lopputulos on ratkaisu harjoitustyön 

tehtävälle. Harjoitustyön ohjelma tulisi täten käyttää näitä oppilaan luomia sääntöjä, mitkä 

on implementoitu ohjelmoinnilla. Täten näissä harjoitustöissä oppilaan tarkoitus ei ole vält-

tämättä suorittaa algoritmista suunnittelua vaan luoda edellytykset algoritmiselle suunnitte-

lulle. Näin oppilaan ei tarvitsisi välttämättä miettiä esimerkiksi monimutkaisia optimointialgo-

ritmeja tai ymmärtää monimutkaisia tietorakenteita tehtävänsuorittamisessa, mitkä voitaisiin 

tuottaa opettajalla tai harjoitustyön teettäjällä. Ohjelmoidussa harjoitustyössä oppilas loisi 

osia suunnitteluprosessin jatkumoon, minkä tulokset pystytään havainnollistamaan automa-

tisoidussa prosesseissa digitaalisesti. 

Rakennustekniikan oppiaineissa opetus perustuu paljon harjoitustehtävien teettämiseen. 

Jos halutaan soveltaa ohjelmointia tai algoritmisia menetelmiä opetuksessa, niin tulisi har-

joitustöissä painottaa seuraavia asioita: 
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1. Suurten arvojoukkojen ja kombinaatioitten käsitteleminen, jolloin oppilas joutuisi 

ymmärtämään monien parametrivariaatioitten erovaisuuksia tehtävän suorittami-

sessa. 

2. Opetusmenetelmä mahdollisesti vähentäisi harjoitustyöhön käytettävää aikaa ver-

rattuna perinteisiin menetelmiin, jolloin harjoituksen käytettävä laskenta-algoritmi 

tulisi vähentää iteroitavien prosessien suoritusaikaa. 

3. Opetusmenetelmä mahdollisesti vähentäisi harjoitustyön teettäjän työaikaa ohjauk-

sessa sekä harjoitustöitten tarkastamisessa. 

Kaikki edellä mainitut asiat eivät välttämättä palvele oppilaan käsitteen ymmärtämistä oppi-

aineessa, jos laskentapohja tai algoritmi ei tuota käyttäjälle tai oppilaalle tehokkuutta, no-

peutta tai säästöjä resursseissa. Muuten harjoitustyö voi tuottaa negatiivisia kokemuksia, 

turhautumista ja vaikuttaisi negatiivisesti suoriutumiseen tai oppiaineen käsitteen oppimi-

seen.  

Täten tietojenkäsittelytaitojen lisäämisellä opetuksessa pyritään harjoitustöitten rinnalla hel-

pottamaan suurien laskennallisten, generoivien tai iteroitavien prosesseja ja tuomaan mah-

dollista lisätehoa harjoitustehtävien tekemiseen, jotta voitaisiin parantaa oppilaan laajem-

paa käsitystä oppiaineen harjoitustyön kokonaisuudesta. Tällä periaatteella harjoitustehtä-

vissä pyritään hakemaan tehtävissä kokonaisuuden käsitystä ja kannustamaan oppilasta 

ajattelemaan mahdollisten parametrien tai muuttujien vuorovaikutusta toisiinsa laskenta-

pohjassa ja sen algoritmeissa. 

3.2 Kokonaisuuden ymmärtämisen parantaminen 

Algoritmisten laskentapohjien luonnissa tulisi aina hallita laskennan ja oppiaineen koko-

naisuus siten, että laskentapohjan käyttäjä voisi laskea ilman rajoitteita ja ongelmia mah-

dollisemman monella eri parametrillä tai monella erilaisilla kombinaatiovariaatiolla.  

Oppiaineitten harjoitustöissä, joissa sovelletaan perinteisiä menetelmiä, on tapauksia missä 

tehtäväksi voidaan antaa oppilaan suorittaa yhden ongelman ratkaisu yhdellä parametri-

kombinaatioilla. Perinteiset menetelmät eivät poissulje mahdollista kokonaisuuden ymmär-

tämistä, mikäli käytetään vain yhtä parametrikombinaatiota. Perinteiset menetelmät eivät 

välttämättä kuitenkaan palvele oppiaiheen kokonaisuuden ymmärtämistä, jos harjoitusteh-

tävän suorittamisessa oppilaalla ei vaadita monien ongelmavariaatioitten ratkaisemista. 

Käytännön työelämän ongelmissa suunnittelijalle voi tulla vastaan monen tyyppistä ongel-

maa johtuen lukuisista parametrien variaatioista ja suurien kokonaisuuksien tulkitsemista.  

Jos harjoitustyössä halutaan soveltaa ohjelmointia, olisi täten kannattavaa painottaa ope-

tuksessa suuria laajamittaisia harjoitustöitä, jolloin laajamittaisuudella tarkoitetaan monien 

muuttujien parametrikombinaatioitten käsittelyä. Näitten suurien harjoitustöitten teettäminen 
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tulisi suorittaa siten, että oppilaan tekemässä laskentapohjien logiikassa otetaan huomioon 

kaikki pienetkin vaikuttavat asiat ehtolausein, joita esimerkiksi rakennetekniikan opinnoissa 

Eurokoodien-normit määräävät laskennassa. Tämä toivon mukaan pakottaisi oppilaan kä-

sittelemään tehtävää kokonaisuudessa ja antaisi paremman käsityksen ongelman muuttu-

jista, kun laskentapohjan tuloksia pystytään tarkastelemaan helpommin ohjelman käyttöliit-

tymässä. 

3.3 Tietojenkäsittely ja ohjelmointi 

Koska tietojenkäsittely työelämässä ja algoritmisessa suunnittelussa on yksi tärkeimmistä 

taidoista, olisi mielekästä, että taitoja kartutettaisiin mahdollisimman runsaasti jo opintojen 

aikana. Oppilaiden on tarkoituksenmukaista hahmottaa sekä eri digitaalisten laitteiden toi-

mintaperiaatteita että niiden avulla suoritettavien ohjelmistojen erilaisia käyttötarkoituksia ja 

ymmärtää niihin liittyviä keskeisiä käsitteitä (Microsoft, 2017, s. 100). Kyky tunnistaa, valita 

ja käyttää erilaisia laitteita ja ohjelmistoja on edellytys niiden hyödyntämiseen oppimisen ja 

muun toiminnan tukena (Microsoft, 2017, s. 100). Tiedon siirtäminen ohjelmasta toiseen tai 

muihin aliohjelmiin on hyvinkin välttämätön työvaihe, kun halutaan suorittaa suunnitteluope-

raatioita ja lukea monissa muodoissa ja eri ohjelmissa olevaa tietoa. Monissa ohjelmissa on 

valmiita aliohjelmia, joilla pystytään siirtämään tietoa helposti ohjelmien välillä. Aina tämä ei 

onnistu niin helposti, koska tiedostoformaatit ja tiedonsiirtomenetelmät ohjelmien välillä 

vaihtelevat, jolloin laskennan suunnittelija joutuu tekemään jonkinlaisen kompromissin, ku-

ten ohjelmoidun tiedonsiirtologiikan ohjelmien välille. 

Ohjelmoinnin osuuden lisäämisellä rakennetekniikan opintoihin on pyrkimyksenä tukea ja 

tehostaa oppimista, samalla kun sovelletaan aiheen ongelman ratkaisuun oppilaan luomia 

algoritmeja. Ohjelmoinnin lisääminen kuitenkaan kaikkiin harjoitustöihin ei tulisi olla ehdot-

toman pakollista, mutta hyvinkin suotavaa, ainakin osaan opintojakoista syventävänä kurs-

sina. Ohjelmointitaitojen ja -käsitteitten ymmärtäminen laskentaohjelmien ja tietojen käsitte-

lyn yhteydessä on arkipäivää, varsinkin jos suunnittelijan työnä on tehdä laskentapohjia. 

Hyvien ohjelmien luominen vaati ohjelmoijalta laajamittaista käsitystä ongelmasta ja mah-

dollisten muuttujien täsmällistä käsittelyä. Mitoitusohjelman ohjelmoija täten soveltaa tietoa 

mahdollisimman luovasti ja harjoittaa työssään ongelmanratkaisutaitoja, joilla tarkoitetaan 

mahdollista uusista ja yllättävistä tilanteista selviytymistä. Ohjelmoinnissa täten annettavien 

sääntöjen tai algoritmien on oltava tarkkoja ja täsmällisiä. Algoritmien ja niitten funktioitten 

tulee myös olla proseduurisesti järjestyksessä, jotta ohjelma osaa suorittaa ja antaa halutun 

lopputuloksen. Ohjelmoinnin osaamisella tarkoitetaan nyt yleisesti käytössä olevien ohjel-

mien ja ohjelmointikielien mahdollista soveltamisesta Tampereen yliopiston rakennusteknii-

kan yksikön tietokoneitten ympäristössä, kuten esimerkiksi: Grasshopper, Python, C#, Ex-

cel ja MathCad. Esimerkiksi MathCad on havaittu olevan hyvin suosittu suoraviivaiseen 
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proseduuriseen ohjelmointiin, ja oppilaat ovat entuudestaankin käyttäneet sitä harjoitusteh-

tävien suorittamisessa.  

Vaikka tässä opetuksen kehittämishankkeessa haluttiin parantaa opiskelijoiden tietojenkä-

sittelytaitoja, tulisi kovin työlästä tiedon siirtämistä ohjelmista toiseen kuitenkin välttää ra-

kennesuunnittelun harjoitustöiden yhteydessä. Nämä työvaiheet eivät välttämättä varsinai-

sesti liity itse oppiaineiseen, ja siksi ne voivat tuntua opiskelijoista turhauttavilta ja jopa hei-

kentää oppimistuloksia. 

3.4 Perinteisen harjoitustyön rakenne 

Jotta pystyttäisiin vertailemaan nyt ehdotettua harjoitustöiden rakennetta nykyiseen, ku-

vaan perinteisen harjoitustyön rakenteeseen. Koska objektiivista määritelmää ei nykyisille 

perinteiselle harjoitustyön rakenteelle ole olemassa, perustuu kuvaus tämän työn tekijän 

subjektiiviseen näkemykseen ja opintojen aikaisiin kokemuksiin. Perinteisillä harjoitustöillä 

tarkoitan Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikön oppiaineitten tyypillisiä harjoitus-

töitä, mitä tällä hetkellä oppilailla teetetään tai mitä oppilaat ovat tehneet. Näissä harjoitus-

töissä toistuvat hyvin samanlaiset suunnitteluprosessit, miten niitä ratkaistaan ja mitkä voi-

daan nähdä alla esitetyssä kuvassa. 

 

Kuva 18. Perinteisen harjoitustyön työprosessin kuvaaminen. 

Harjoitustöissä tehtävän lähtötiedot voi määrittää opettaja tai oppilas. Tällä pyritään siihen, 

että oppilas pystyisi itse määrittämään tarvittavat muuttujat tehtävässä. Varsinaista para-

metrien määrittämistä tehtävässä ei kuitenkaan ole, sillä muuttujat pysyvät tehtävän suori-

tuksen aikana yleensä samoina. Näillä lähtötiedoilla ja muuttujilla oppilas implementoi tar-

vittavat menetelmät, funktiot ja logiikan tehtävän ratkaisemiseksi, sekä tekee tarpeelliset 

operaatiot mitä tehtävässä vaaditaan tulosten tarkasteluun. Tehtävän ratkaisun tyyli on 

yleensä hyvin proseduurinen, joka tekee tehtävästä yleensä myös lineaarisen. Tuloksien 

tarkastelu ja niitten oikeellisuuden tulkinta jää myös yleensä oppilaan tulkinnan varaan, 
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jossa palaute tehtävään tulee tarkastuksen yhteydessä. Monissa harjoitustehtävissä ei 

yleensä ole ohjeistettua tuloksien esitystapaa, jolloin oppilaat voivat esittää vastauksensa 

opettajalle monella eri menetelmällä ja opettajalta tehtävien tarkastamiseen voi kulua paljon 

aikaa.    

Perinteisten harjoitustöiden ratkaisemisessa oppilaat yleisesti ovat käyttäneet käsilasken-

taa, Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaa tai Mathcad -laskentaohjelmaa. Näissä oh-

jelmissa luodaan logiikkaa harjoituksien kaavoille ja ehdoille, mitkä voidaan kuvata mitoitus-

algoritmeina. Oppilaat ovat siis tietoisesti tai tietämättään samalla jo tehneet mitoitusalgorit-

meja, mutta seuraavassa osiossa selitetään, miten näitä mitoitusalgoritmeja voitaisiin hyö-

dyntää tehokkaammin. 

3.5 Ohjelmoidun harjoitustyön periaate ja rakenne  

Tässä osiossa verrataan ohjelmoitua harjoitustyötä ja niin sanottua periteistä harjoitustyötä. 

Koska tieteellistä tilastollista dataa näitten kahden menetelmän eroista ei varsinaisesti 

löydy, joudutaan vertailun lähtökohtana pitämään tämän työn kirjoittajan perusteltua mielipi-

dettä. Tässä osiossa voidaan puhuta tarkoituksella positiivisemmin uudesta esitetystä me-

netelmästä eli algoritmisestä rakenteesta, jotta perusteluitten ilmaiseminen olisi helpompaa. 

Ideoinnin ja inspiraation lähteenä oli Tampereen yliopiston Tietorakenteet ja algoritmit -

kurssi. 2020 keväällä pidetyssä kurssissa pidettiin kaksi harjoitustyötä, missä samaa suori-

tustapaa ja rakennetta noudatettiin harjoitusprojekteissa (Rintala, 2020, s. 2). Kurssin har-

joitustöissä harjoiteltiin valmiiden tietorakenteiden ja algoritmien tehokasta käyttöä, mutta 

harjoituksissa harjoiteltiin myös omien algoritmien tehokasta toteuttamista ja niiden tehok-

kuuden arvioimista. Toisin sanoen arvostelussa otettiin huomioon valintojen asymptoottinen 

tehokkuus, mutta sen lisäksi myös ohjelman yleinen tehokkuus (Rintala, 2020, s. 2). Tavoit-

teena harjoituksessa oli tehdä mahdollisimman tehokas toteutus, kun oletettiin että kaikki 

ohjelman tuntemat komennot ovat suunnilleen yhtä yleisiä (Rintala, 2020, s. 2). Osa ohjel-

masta tuli valmiina kurssin puolesta, kuten graafinen käyttöliittymä ja osa ohjelmasta toteu-

tettiin itse. 

Siinä missä Tietorakenteet ja algoritmit-kurssissa oppilaan tehokas operaation toteutus toi-

mii suorituksena, niin rakennetekniikassa se voisi olla oppiaineen mitoitusalgoritmi. Raken-

netekniikan oppiaineissa hyvin tyypillistä on suorittaa esimerkiksi mitoitukseen tai lujuuslas-

kentaan liittyviä laskelmia ja harjoitustehtäviä. Nämä laskelmat ovat omalla tavallaan algo-

ritmeja, jotka sisältävät joukon ohjeita. Näissä tehtävissä oppilaalta testataan ongelmanrat-

kaisukykyä, tiedonhallintaa ja täsmällisyyttä laskukaavoissa.  

Erona perinteisen ja esitetyn harjoitustyön rakenteessa on se, että perinteisen menetelmän 

harjoitustöissä oppilaan tekemiä mitoitusalgoritmeja ei välttämättä pystytä hyödyntämään 
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laajamittaisesti algoritmisessa suunnittelussa. Perinteisellä menetelmällä iteroitavien ja pit-

kien laskennallisten osuuksien suorittaminen veisi oppilaalta liikaa aikaa tai resursseja. Ite-

roitavien ja suurien laskennallisten operaatioiden suorittamisella oppilas pystyisi testaa-

maan oman logiikan tai laskukaavojen oikeudellisuuden isommassa mittakaavassa ja teke-

mään mahdolliset virheitten korjaukset automatisoiduilla ja ohjelmoiduilla prosesseilla, ku-

ten Tietorakenteet ja algoritmit -kurssissa tehtiin. Tämä antaa välitöntä palautetta oppilaalle 

omista implementoidusta komennosta, mikä voisi parantaa käsitystä ongelman ratkaisemi-

sessa. 

Kuvan 19 kaaviossa esitetään, miten ohjelmointia ja algoritmista rakennetta sovelletaan 

harjoitustyön prosessissa. Samaa rakennetta käytettiin Tietorakenteet ja algoritmit -kurs-

silla. Kuva 19 vuokaaviossa myös pyritään esittämään harjoitustehtävän ohjelman työjako 

ja harjoitustyön ohjelman tiedonkulun prosessia. Harjoitustyön teettäjällä tarkoitetaan tässä 

tapauksessa kurssin opettajaa.   

Tässä harjoitustyön rakenteessa pyritään minimoimaan ylimääräiset ohjelmointityöt, jotta 

harjoituksen suorittaja voisi keskittyä pelkästään harjoituksen oppiaineen liittyviin kysymyk-

siin eikä työmäärä kasvaisi turhan suureksi. Harjoitustehtävään ei välttämättä haluta sisäl-

lyttää kaikkia työkohtia, kuten luokituksien ja objektien määrittämistä, iteratiivistenproses-

sien luomista tai tuloksien raportointia. Liian suuri harjoitustehtävän työmäärä ei välttämättä 

palvele itse oppiainetta. 
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Kuva 19. Algoritmisen harjoitustyön rakenteen periaate kuvattuna kaaviossa. 

Algoritminen harjoitustyö voidaan tulkita myös ohjelmana, missä harjoituksen teettäjä kut-

suisi oppilaan implementoituja komentoja. Rakenteessa pyritään siihen, että oppilas pys-

tyisi luomaan laajamittaisen logiikan eli algoritmin, jolla hän pystyisi tuottamaan lopputulok-

sen, vastauksen tai suunnitelman harjoitustehtävää varten. Oppilaan algoritmi voidaan ku-

vata myös funktiona, missä opettaja antaa funktioon muuttujat ja oppilas luo funktion sään-

nöt ja kaavat, miten funktio tuottaa lopputuloksen. Tavoitteena myös algoritmin tai funktion 
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luomisessa on se, että tämä logiikka pystyy ratkaisemaan ongelman riippumatta muuttujista 

tai niitten mahdollisista parametrivariaatiosta.  

Algoritmisella ohjelmointimenetelmällä oppilas pystyy hyödyntämään omaa mitoitusalgo-

ritmia paremmin ja laskemaan helpommin suuria laskennallisia tehtäviä ja iteroitavia pro-

sesseja kuin perinteisellä manuaalisella laskennalla. Tällä myös pyritään vähentämään tar-

peetonta tiedonkäsittelyä siinä mielessä, että vaikka tehtävän ratkaisemisessa suorittaja 

joutuu käsittelemään määritettyjä objekteja, annettuja parametreja ja muuttujia, se ei ole 

tehtävän olennaisin asia. Ohjelmoinnin hyödyntämisellä pystytään käsittelemään myös suu-

ria määriä muuttujia, mikä ei välttämättä vaikuta ollenkaan tehtävän suuruuteen tai komen-

tojen implementoinnin ajalliseen suorittamiseen. 

Luokitukset ja objektit -osiossa harjoituksen teettäjä voi määrittää tarvittavien objektien luo-

kitukset ja niitten ominaisuudet, mitä harjoitustyön suorittajan tulisi käyttää. Suorittaja voi 

esimerkiksi saada teettäjän määritetyiltä objekteilta ominaisuuksia ja muuttujista tietoa tai 

tallentaa näihin objekteihin tietoa, jos se on tarpeellista. Objektit voivat myös sisältää val-

miiksi implementoituja metodeja ja funktiota, joita harjoituksen suorittaja pystyisi käyttä-

mään tehtävän ratkaisemisen logiikassa. Objektien yhtenäinen nimitys voisi helpottaa kom-

munikointia oppilaan ja opettajan välillä, kun puhutaan ohjelman logiikasta ja harjoituksen 

suorittamisesta. Tämä voisi lisäksi vähentää myös yleisestikin eri nimitysten käyttämistä ra-

kennetekniikan oppiaineessa. Luokitukset ja objektit -osioon myös luokitellaan kategoriset 

muuttujat. Tyypillisesti tässä harjoitustyön ohjelman osassa joudutaan soveltamaan olio-

ohjelmointia tai muuta kategorista ohjelmointimenetelmää. 

Harjoitustyön luoja myös pystyisi standardisoimaan tuloksien tarkastelun, virheilmoitukset, 

sekä visuaalisen raportoinnin ohjelman rajapinnassa ja sen käyttöliittymässä. Tämä voisi 

nopeuttaa tulevien harjoitustöitten tarkastamista, mikä myös mahdollistaa laajempien har-

joitustöitten teettämisen, jos tämä ennen on ollut työlästä tarkastajalle. Ohjelmoidun harjoi-

tustyön tarkastamisen nopeutuminen perustuu siihen, että oppilaitten vastaukset ovat sa-

mankaltaisesti luettavissa digitaalisessa muodossa ja tarkastaminen voitaisiin siten auto-

matisoida algoritmeille. Jos kutsuttavat komennot pystyttäisiin jäsentelemään siten, että nii-

den toiminnan luonteet ovat erilaisia, pystyttäisiin myös näkemään missä osioissa harjoitus-

tehtävää oppilaille kertyi hankaluuksia tai mitkä osiot onnistuivat hyvin. 

Alla esimerkissä esitetään hyvin yksinkertain Python -ohjelma, missä päätarkoitus on tuoda 

esille harjoitustyön rakenne kooditasolla. Esimerkissä oppilas joutuu implementoimaan 

funktion, jota opettaja kutsuu pääohjelmassaan. 

 

 

 



35 
 

 # Opettaja määrittää käytettävät luokitukset ja niitten ominaisuudet. 
2.  class ExampleObject(object): 
       """Mielivaltainen esimerkki luokituksesta.""" 
4.      def __init__(self, args): 
          self.property = args 
6. 
 # Tässä esimerkissä on määritelty oma laskentaluokka, mihin olisi tar- 
8. koitus oppilaan implementoida tarvittavat algoritmit tehtävän suoritta-
 miseksi. Opettaja on kuitenkin ennestään voinut määrittää funktioitten 
10. nimet. 
  class CalculationClass(object): 
11. 
     # Esimerkkifunktio, jossa mielivaltaisesta palautetaan jokin arvo. 
12.     def function_example(self, example_object): 
          return example_object.property * example_object.property 
14. 
 # Opettaja kutsuu näitä oppilaan implementoituja funktioita muissa   
16. luokissa tai algoritmeissa esimerkiksi silmukoissa.  

 Tuloksien tarkasteluun opettaja implementoi tarvittavat algoritmit. 
18. class CalculationHandler(object): 
 
20.     def do_main_calculation(self): 
          random_values = [1, 3, 7, 2, 9, 4, 5, 7, 6] 
22.          objects = [] 
 
24.          for value in random_values: 
              obj = ExampleObject(value) 
26.              objects.append(obj) 
 
28.          self.print_calculations(objects) 
 
30.     def print_calculations(self, objects): 
          calc = CalculationClass() 
32. 
          for obj in objects: 
34.              print(calc.function_example(obj)) 
 
36. # Pääohjelman suoritus 
 handler = CalculationHandler() 
38. handler.do_main_calculation() 

Ohjelma 2. Yksinkertainen esimerkki harjoitustyön periaatteesta.  

 
Harjoitustyön teettäjän käyttämät hyvin jäsennellyt funktiot ja luokat mahdollistavat pääoh-

jelmassa optimoinnin ja virheittentarkastelun. Hyvin jäsennetyllä funktiolla tarkoitetaan, että 

funktio tekee pelkästään yhtä asiaa. Tämä on tunnettu ohjelmointiperiaate ”Single responsi-

bility principle”, missä jokaisella luokalla tai funktiolla pitäisi olla vain yksi huolehdittava 

asia, vain yksi syy, miksi luokan tai funktion toteutusta pitäisi muuttaa (Lahtinen, 2015). 

Tämä mahdollistaa rajapinnassa funktioitten, kuten optimoinnin soveltamisen eri tavoin, 

mikä helpottaa algoritmisen suunnittelun periaatteiden ymmärrystä.    

Harjoitustyössä voitaisiin soveltaa samankaltaista arviointia kuin osion alussa esitetyissä 

Tietorakenteet ja algoritmit-kurssin harjoitustöissä. Vuoden 2020 keväällä toteutuneella 
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kurssilla pidettiin kaksi harjoitustyötä, missä arviointi perustui implementoitujen menetel-

mien määrään ja niiden asymptoottiseen ja yleiseen tehokkuuteen. Harjoitustyössä oppi-

laan tarkoitus oli implementoida esitetyt komennot sekä tietorakenteet. Nämä komennot ol-

tiin harjoituksessa asetettu haastavuusjärjestyksessä helpommasta vaikeampaan, missä 

komentojen implementoinnin työmäärä kasvoi, mitä pitemmälle harjoitustyössä edettiin. 

Harjoitustöissä myös arvosteltiin yleistä kokonaisuutta, ja miten tietorakenteita oli toteutettu 

tehokkaasti. Harjoitustyön annossa tarvittavien komentojen vaatimukset oli esitetty seuraa-

vasti: 

Taulukko 1. Kuvakaappaus taulukosta, miten tietorakenteet ja algoritmit-kurssin harjoitus-
työnohjeessa komennot on annettu ja määritelty (Rintala, 2020, s. 5). 

 

 

Samankaltaista tehtävänohjeistusta voidaan soveltaa rakennustekniikan harjoitustöissä. 

Otetaan esimerkkinä betonirakenteiden perusteet -kurssin harjoitustyö, missä tehtävänä on 

laskea teräbetonisten palkkien ja pilareitten mitoituslaskelmia (Kielenniva, 2018). Harjoitus-

työssä esimerkiksi vaadittiin laskemaan seuraavia mitoituslaskelmia, jotka alhaalla esite-

tyssä taulukossa 2 on esitetty Tietorakenteet ja algoritmit -kurssin harjoitus työohjeen mu-

kaisesti. Taulukossa voidaan myös esittää tehtävien komennoista saatavat pisteet tai arvi-

ointiperusteet. 
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Taulukko 2. Esimerkki taulukossa, missä lueteltu komentoja betonirakenteiden perusteet 
-kurssin harjoitustyöstä. 

Komento Selitys 

bool requires_shear_reinforcement 
(calculation_parameters) 

Tarkistaa on kyseisillä laskentaparamet-

reillä mahdollista suorittaa rakenne ilman 

leikkausraudoitusta. Jos kestää ilman 

raudoitusta palauttaa false muuten 

true. Jos calculation_parameters vir-

heitä tai operaatio muuten ei ole lasketta-

vissa palauttaa NON_CALCULABLE. 

double  
shear_resistance_no_reinforcement 
(calculation_parameters) 

Palauttaa numeerisen arvon annetuilla 

laskentaparametreillä rakenteen leikkaus-

kestävyyden ilman raudoitusta. Jos cal-

culation_parameters on virheitä tai 

operaatio muuten ei ole laskettavissa pa-

lauttaa NON_CALCULABLE 

double  
shear_resistance_with_minimal_ 
reinforcement(calculation_parameters) 

Palauttaa numeerisen arvon annetuilla 

laskentaparametreillä rakenteen leikkaus-

kestävyyden miniraudoituksella. Jos cal-

culation_parameters on virheitä tai 

operaatio muuten ei ole laskettavissa pa-

lauttaa NON_CALCULABLE 

double  
shear_resistance_with_ 
reinforcement(calculation_parameters) 

Palauttaa numeerisen arvon annetuilla 

laskentaparametreillä rakenteen leikkaus-

kestävyyden raudoituksen kanssa. Jos 

calculation_parameters on virheitä tai 

operaatio muuten ei ole laskettavissa pa-

lauttaa NON_CALCULABLE 

 

3.5.1 Esimerkkiharjoitustyö: pilariantura stabiilisuuden opti-
mointi 

 

Kuvassa 20 kaaviossa esitetään pilarimitoitukseen liittyvän esimerkkiharjoitustyön suunnit-

teluprosessi. Tällä esimerkillä pyritään minimoimaan erilliset työvaiheet, kuten parametrien 

tiedonkulun kartoitus, iteroivat prosessit sekä raportointi.  Tehtävä on suoritettu Python -oh-

jelmointikielellä ja apuna on käytetty Robot Structural Analysis –ohjelmaa, jolla pystytään 
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suorittamaan elementtimenetelmän laskelmia. Tuloksien visualisoinnissa on käytetty 

Grasshopper -ohjelmaa. 

 

Kuva 20. Pilarianturan optimointiprosessi. 

Pilarianturan mitoituksessa ja sen stabiilisuuden optimoinnissa lasketaan yleensä monia 

kuormitustapausyhdistelmiä ja eri anturakokoja. Itse stabiilisuuden mitoitusprosessi yhdelle 

kuormitustapaukselle ei ole kovinkaan pitkä, mutta mitoituksessa pitää ottaa huomioon mo-

nien kuormitustapauksien eri variaatiot eli anturaan kohdistuvat erilaiset voimasuureet ja 

niistä johtuvat epäkeskisyydet. Jos mitoituksessa käsitellään monta eri anturakohtaa, kuor-

mitusyhdistelmien ja voimasuureitten variaatio voi olla suuri. Tämä voi johtaa laskennassa 

lukuisiin iteraatiokertoihin, kun tavoitteena on saada optimoituja tuloksia anturoitten tilavuu-

den perusteella.  

Tämän esimerkin ohjelmassa voidaan määrittää luokituksia kuten esimerkiksi pilariantura, 

voimasuureet, pilarianturakokokombinaatio ja pilarianturajoukko. Nämä ovat niitä luokituk-
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sia, mitä esimerkiksi harjoitustyön teettäjä voisi luokitella tehtävää varten. Edellä olevat luo-

kitukset ovat määritelty siten, että ne palvelisivat mahdollisemman selkeästi ohjelman tie-

don ja muuttujien käsittelyä. 

Kuvassa 21 laskennan lähtötiedot tässä esimerkissä saadaan Robot Structural Analysis -

ohjelmasta, josta tuodaan anturoitten voimasuureet, tunnisteet ja sijainnit. Voimasuure-

luokitukset sisältävät anturaan kohdistuvat leikkausvoimat, momentit, normaalivoimat sekä 

kuormitustapaustunnukset ja -tyypit. Nämä voidaan esimerkiksi tuoda CSV -tiedostomuo-

dossa Python -ohjelmaan tai muuhun tarvittavaan digitaaliseen muotoon. Kuvassa 21 ja 

sen mallissa on yli 35 anturaa ja yli 140 kuormitustapausta mitä lähdetään laskemaan. 

Nämä objektit voidaan CSV -tiedostomuodon avulla muuttaa Python -olioiksi eli luokituk-

siksi, kuten kuvassa 22 on esitetty. Opetusta varten voimasuureitten generointi voidaan 

suorittaa erillisellä algoritmilla, jotta tiedonsiirtämistä toisesta ohjelmasta ei tarvitsisi tehdä. 

Oppilaalta voitaisiin esimerkiksi vaatia kuormitusyhdistelmien generointia algoritmeilla. Ky-

seisessä esimerkissä on joka tapauksessa monia vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla voi-

masuureet voidaan tuoda ohjelmaan. 

 

Kuva 21. FEM -malli Robot Structural Analysis -ohjelmassa. Malli on mielivaltainen 
hallirakennus, johon kuuluu toimistotilaa, erillinen lohko sekä varastotila. 

Kuvassa esitetään perustuksien tukireaktioita. 

Mitoituksen parametrien määrittäminen voidaan tehdä pääohjelman sisäisesti niin sanotulla 

laskentaparametrit -objektilla, joka annetaan omana parametrina mitoitusta varten. Tähän 

objektiin voidaan esimerkiksi sisällyttää pilarianturan parametrit ja sen mittatiedot.  
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Kuva 22.  Python-ohjelman luokitukset pilarianturaoptimointi-ohjelmassa. 

Pilarianturan yksinkertaistettu optimointi perustuu pilarianturan tilavuuden minimoimiseen ja 

kohteen mahdollisten eri mittakombinaatiomäärien pieneen määrään. Mittakombinaatioitten 

määrien minimoimisella tarkoitetaan eri kokokombinaatioitten minimoimista siten, että antu-

roitten tilavuuksien summa olisi mahdollisemman pieni haluttuun kohdemäärään ja eri mit-

takombinaatioita olisi mahdollisemman vähän. Esimerkiksi jos kohteessa on 30 anturaa tu-

lisi eri kokokombinaatioita kohteessa olla 1-30 tai vähemmän ja mahdollisimman pienillä ti-

lavuuksilla.  
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Pilarianturan minimitilavuuden optimointi perustuu mahdollisten pilarianturakombinaatio-oli-

oitten järjestämiseen tilavuuden mukaan. Sitä varten suoritetaan mukautettu puolitushaku. 

Mukautetulla puolitushaulla tarkoitetaan anturakokokombinaatioitten generoinnissa mittojen 

tarkentamista. Toisin sanoen mittoja muokataan sitä mukaa, kunnes löydetään arvojou-

kosta tilavuuden mukaan optimoituja mittoja. Alla esitetyssä yksinkertaisessa algoritmissa 

esimerkiksi voidaan generoida anturakombinaatioita 0.5 metrin tarkkuudella ja tarkentaa 

hakua iteraatiokertojen jälkeen 0.05 metriin. 

1.   def calculate(self, calculation_parameters): 
 
3.      height_steps = [0.5, 0.25, 0.1, 0.05]   # [m] 
        width_steps = [0.5, 0.25, 0.1, 0.05]    # [m] 
5.      length_steps = [0.5, 0.25, 0.1, 0.05]   # [m] 
 
7.      current_max_height = 3          # [m] 
        current_min_height = 0.5        # [m] 
9.      current_max_width = 4.5         # [m] 
        current_min_width = 0.5         # [m] 
11.     current_max_length = 4.5        # [m] 
        current_min_length = 0.5        # [m] 
13. 
        current_height_step = height_steps[0]   # [m] 
15.     current_width_step = width_steps[0]     # [m] 
        current_length_step = length_steps[0]   # [m] 
17. 
        heights, lengths, widths = self.generate_combinations( 
19.         current_height_step, current_length_step,current_max_height,  

   current_max_length, 
21.         current_max_width, current_min_height,current_min_length, cur 

   rent_min_width, 
23.          current_width_step) 
 
25.     for i in range(len(height_steps)): 
 
27.         combinations = self.get_combinations(heights, widths, lengths) 
            combinations.sort(key=lambda x: x.volume, reverse=False) 
29. 
            for comb in combinations: 
31.             comb.calculate(calculation_parameters)) 
 
33.             if comb.is_valid: 
                    self.minimal_combination = comb 
35.                 break 

Ohjelma 3. Esimerkki ohjelman koodinpätkästä, missä suoritetaan mukautettu 
puolitushaku minimikombinaatioille. Rivin 35 jälkeen tarkennetaan generoitavien 
kombinaatioitten hakualuetta uusille anturakombinaatioille.  

 
Ohjelman 3 koodinpätkässä calculation_parameters-parametrilla tarkoitetaan mitoituk-

sen parametreja. Parametrit esimerkiksi pystyvät sisältämään tietoa Eurokoodiin liittyvistä 

asioista. comb.is_valid-ominaisuudella tarkoitetaan, onko kyseinen pilarianturakombinaa-

tio mitoituslaskennan perusteella riittävän kokoinen ja kestääkö se kyseiset voimasuurreet. 
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Koska pilarianturaobjektit ovat järjestetty valmiiksi tilavuuden mukaan, niin tämä antaa tie-

don siitä onko mahdollinen pienin anturakoko löydetty. Silmukka täten voidaan lopettaa, 

kun laskettu kombinaatio on validi. Näin pystytään hakemaan pienin mahdollisin antura-

koko 0.05 metrin tarkkuudella vaikuttamatta mitoitusalgoritmiin, minkä esimerkiksi oppilas 

olisi voinut implementoida. Tässä esimerkissä oppilaalle eli suorittajalle jäätävä osuus on 

mitoitusalgoritmin luominen. Mitoitusalgoritmissa oppilas käsittelee anturakombinaation 

ominaisuuksia ja annettuja Eurokoodin laskentaparametreja ja näitten perusteella tekevät 

päätelmän siitä onko kyseinen pilarianturakombinaatio validi eli kestääkö anturakombinaa-

tio kyseiset voimasuurreet. Tässä esimerkissä oppilas voisi implementoida esimerkiksi le-

veyksien, pituuksien ja korkeuksien suhdetarkastelut sekä epäkeskisyyden, maanpaineen, 

liukuman, kaatuman ja maanpainuman tarkastelut. Alhaalla esitetyssä esimerkissä on esi-

tetty epäkeskisyyden tarkistus. 

1.      for reaction in self.reactions: 
 
3.          # Reactions 
            My = reaction.My            # [kNm] 
5.          Mz = reaction.Mz            # [kNm] 
            Mx = reaction.Mx            # [kNm] 
7.          Fx = reaction.Fx            # [kN] 
            Fy = reaction.Fy            # [kN] 
8.          Fz = reaction.Fz + Qpf * V  # [kN] 
 
9.          if Fz < 0: 
                self.set_calculation_invalid() 
11.             break 
             
13.         # Eccentricities----------------------------------------------- 
            ex = abs(Mx) / abs(Fz) 
15.         ey = abs(My) / abs(Fz) 
 
17.         if ex / (B / 3) > self.eccentricity_capacity_x: 
                self.eccentricity_capacity_x = ex / (B / 3) 
19. 
                # Stops the calculation if capacity is over 1 
21.             if self.eccentricity_capacity_x > 1: 
                    self.set_calculation_invalid() 
23.                 break 
 
25.         if ey / (L / 3) > self.eccentricity_capacity_y: 
                self.eccentricity_capacity_y = ey / (L / 3) 
27. 
                # Stops the calculation if capacity is over 1 
29.             if self.eccentricity_capacity_y > 1: 
                    self.set_calculation_invalid() 
31.                 break 
            # ------------------------------------------------------------- 

Ohjelma 4. Esimerkki mitoitussilmukasta, missä määritellään kestääkö 
kombinaatio epäkeskisyyttä. Silmukassa käydään jokaiselle ”reaction”-olioille eli 
kuormitustapaukselle laskenta läpi. Lopetetaan silmukka, jos käyttöaste ylittyy. 
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Oppilas pystyy määrittämään anturakombinaation is_valid-ominaisuuden pilarianturan va-

kauden, voimasuureitten, Eurokoodiparametrien ja anturankoon perusteella tosiksi tai epä-

tosiksi yksinkertaisella ehtolauseella. Tämä antaa tiedon optimointialgoritmissa onko kysei-

nen anturamittakombinaatio riittävä. Ohjelma ottaa muistiin tämän lasketun kombinaation 

mahdollisiin anturapisteen kombinaatioihin, mitä kyseisessä anturapisteessä voidaan käyt-

tää. Ohjelmassa 4 esimerkki siitä, miten oppilas voisi määrittää epäkeskisyyden perusteella 

onko kombinaatio validi tai ei kyseisessä kuormitustapauksessa. 

Ohjelmassa reunaehtojen, lähtötietojen, mitoituksen ja optimoinnin perusteella pystymään 

määrittämään mahdolliset erikokoiset anturaryhmät, ja näistä halutuille pyritään määrittele-

mään minimitilavuudet. Ryhmittelyalgoritmissa joudutaan käyttämään myös mitoitukseen 

liittyviä funktioita, jotta pystytään tekemään mahdollisten anturakombinaatioitten välillä ver-

tailuja ja tarkastuksia. Ryhmittelyalgoritmi ryhmittelee anturakoot anturankombinaation tila-

vuuksien erotuksien perusteella ja ohjelma ottaa muistiin anturapisteen mahdolliset sallitut 

kombinaatiot. Tämän avulla pystytään havainnollistamaan käyttöliittymässä tai muussa 

aliohjelmassa laskelman tuloksia sekä anturoitten mittoja. 

 

Kuva 23.  Päällekkäisillä anturoilla havainnollistetaan mahdollisia mittakombinaa-
tioita anturapisteessä. 

Optimoinnilla ja visualisoinnilla pyritään esittämään suorittajalle suurempi käsitys oman mi-

toitusalgoritmien toimivuudesta ja niin sanotusta välittömästä palautteesta. Mahdolliset vir-

heet näkyvät ohjelman raportoinnissa ja visualisoinnissa, joten oppilas ei tarvitse erikseen 

miettiä harjoituksessa, miten hän tulisi esittää tuloksiaan opettajalle. Tällä pyritään minimoi-

maan harjoitukseen kuluvaa aikaa. 
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3.6 Haasteet 

Edellä esitetyt hankkeen opetusmateriaalin esimerkkien aiheet esitettiin subjektiivisesta nä-

kökulmasta. On kuitenkin suotavaa käsitellä aihetta kriittisesti ja käsitellä työhön kohdistu-

vat heikkoudet ja uhat. Ei ole esimerkiksi itsestään selvää olettaa, että esitetyssä ohjel-

moidussa harjoitustyössä oppilas automaattisesti ymmärtäisi paremmin kokonaisuuden. 

Ohjelmoidussa harjoitustyössä oppilas joutuu luomaan monille parametrikombinaatioille lo-

giikan, joka käsittelisi kaikkien mahdollisten tehtävän parametrien hallintaa. Tämän vuoksi 

oppilas joutuisi tutustumaan tarkemmin oppiaineen kokonaisuuteen ja tiedostamaan mitkä 

parametrit on otettava huomioon tehtävän ratkaisussa. Ohjelmoidulla harjoitustyöllä pyri-

tään opettamaan oppiaineen käsitteitä ohjelmointia hyväksi käyttäen siten, että samalla 

harjoitustyössä parannetaan oppilaan algoritmista ajattelutapaa ja tuodaan esille, miten oh-

jelmointia voitaisiin hyödyntää suunnittelutehtävissä. 

Oppilaan näkökulmasta esitetyt harjoitustyöt voivat vaikuttaa aluksi hyvin haastavilta, työ-

läiltä ja monimutkaisilta. Ohjelmoinnin omaksumiseen vaadittavan tiedonmäärän runsaus 

voi olla merkittävä haaste.  Oppilaat esimerkiksi voivat aluksi ajatella, että harjoitustyöhön 

kuluva aika ja vaiva suhteessa mahdolliseen hyötyyn ei ole riittävä. Näin oppilaat voivat 

nähdä helpommaksi tavaksi valita perinteiset menetelmät ja toimintatavat. Oppilaiden moti-

voiminen panostamaan aluksi hankalalta tuntuvaan kokonaisuuteen osoittautui hyvin tärke-

äksi opetuksen onnistumisen kannalta. Aihe on monelle hyvinkin uusi varsinkin opiskelujen 

alkuvaiheessa eikä tietoisuus digitaalisten työkalujen hyödyntämisen tärkeydestä tulevai-

suuden työelämässä tunnu vielä kovin ajankohtaiselta. Ensimmäisten vuosien opiskelijoista 

suurimmalla osalla ei todennäköisesti ole vielä hyvää käsitystä rakennusalan tehtävistä 

eikä algoritmisen suunnittelun mahdollisuuksista. Tämä voi johtaa algoritmisestä ajattelusta 

vieraantumiseen ja täten vähäiseen omaksumiseen, mitä alun perin työssä ei haluta.  

Algoritmisen suunnittelun mahdollisuuksien tuominen oppilaiden tietoisuuteen olisi hyvä ta-

pahtua mahdollisimman varhaisessa opintojen vaiheessa. Tällä myös pyrittäisiin vaikutta-

maan oppilaan kurssivalintoihin opiskelussa, mikä edesauttaisi aiheen viemistä eteenpäin. 

Kuitenkaan pelkkien ohjelmointikurssien käyminen ei välttämättä aina riitä. Koska oppilaalta 

vaaditaan monimutkaisten algoritmien luomista, tulisi oppilaalla olla harrastuneisuutta ja 

mielenkiintoa aihetta kohtaan.  Toisaalta jos taas oppiaineessa ja harjoitustehtävissä vaadi-

taan enemmän ohjelmointiosaamista, niin oppimistulos voi palvellakin enemmän ohjelmoin-

tia eikä rakennesuunnittelun kokonaisuuden omaksumista. 

Harjoitustöiden yhdistäminen ohjelmointitehtävien tekstipohjaisiin töihin voidaan myös 

nähdä muita negatiivisia vaikutuksia. Esimerkkinä tekstipohjaisessa ohjelmoidussa harjoi-

tustyössä mitoituskaavojen esittäminen ja niitten luonti ohjelmaan tuotetaan tekstipohjai-

sena ohjelmointikielen syntaksin mukaisesti. Tällöin oppilaalle ei välttämättä jää ohjelmassa 
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tehtyjen kaavojen implementointi niin hyvin kuvamuistiin, kuin esimerkiksi käsin kirjoite-

tussa tai Mathcad -ohjelmalla tehtynä. Esitetystä harjoitustyörakenteesta ei ole vielä ole ko-

kemusta, miten se vaikuttaa oppiaineen ymmärtämiseen ja oppimiseen. Harjoitustyön ra-

kenteen negatiivisia vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. 

Opettajilta tai harjoituksien teettäjiltä myös odotetaan ohjelmoinnin osaamista ja ymmärtä-

mistä. Esitetyn harjoitustyön rakenteen luominen ja teettäminen edellyttävät, että opettaja 

pystyy luomaan harjoituksen ohjelman tarvittavat algoritmit, neuvomaan ohjelmointia ja tar-

kastamaan tehtävän ohjelmointiosion. Opettajalta myös vaaditaan harjoitustyön tehtävissä 

parametrien ja muuttujien generoimista siten, että se luo edellytykset monipuolisten algorit-

mien luomiselle. Harjoitustyön ja sen ohjelman on oltava älykäs ja algoritmien osattava kä-

sitellä muuttujia mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti, jotta tämä pakottaisi oppi-

laan tutustumaan aiheen kokonaisuuteen ja ratkaisemaan ongelmaa monesta eri näkökul-

masta. Harjoitustyön luominen, varsinkin aluksi, on todennäköisesti myös työläämpi opetta-

jan kannalta. Vaikka rakennusalalla algoritminen suunnittelu käsitteenä on tunnettu jota-

kuinkin viimeisen kymmenen vuoden ajan, silti osa alan opettajista ei ole harjaantunut sitä 

käyttämään. Ohjelmoinnin omaksuminen vaatii myös kokeneelta rakennetekniikan osaa-

jalta vahvaa motivoitumista ottaa uutta tietoa vastaan ja halua perehtyä hankalana koettuun 

uuteen osaamisalueeseen.   

3.7 Oppilaskyselyt 

Kehityshanketta varten oppilaille tehtiin kaksi kyselyä heidän kiinnostuneisuudesta algorit-

miseen suunnitteluun ja ohjelmointiin. Kummatkin kyselyt kohdistettiin Tampereen yliopis-

ton rakennustekniikan opiskelijoille. Kyselyt tehtiin Office 365 Forms -palvelun avulla. En-

simmäiseen kyselyyn saatiin vastauksia 41 kappaletta ja toiseen kyselyyn 12 kappaletta. 

Vastaukset saatiin anonyymisti.  

Ensimmäisen kyselyssä selvitettiin, mikä on oppilaitten mielenkiinto yleisesti ohjelmointiin 

tai algoritmiseen suunnitteluun. Lisäksi kysyttiin, onko oppilailla aiempaa kokemusta ohjel-

moinnista, sekä onko oppilailla halua suorittaa harjoitustehtäviä, joissa sovellettaisiin ohjel-

mointia sekä rakennustekniikkaa yhdessä. Ohessa kysymykset vastauksineen. 

1. Olen suorittanut tai tulen suorittamaan ohjelmointikursseja 2019-syksyn aikana. 

a. Kyllä, olen suorittanut: 10 vastaajaa (24%). 

b. Kyllä tulen suorittamaan: Yhdeksän vastaajaa (22%). 

c. En ole suorittanut, enkä tule suorittamaan: 15 vastaajaa (47%).   

d. En ole suorittanut, mutta tulen suorittamaan myöhemmin: Viisi vastaajaa 

(12%). 
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e. Ei kiinnosta: Kaksi vastaajaa (5%). 

2. Arvio 1-10, kiinnostuksesi liittyen ohjelmointiin (1 merkitsee vähäistä kiinnostusta ja 

10 suurta kiinnostusta aiheeseen). 

- Keskiarvo vastaajien kesken oli 6.17. 

3. Arvio 1-10, haluaisitko, että Rhino3d- ja Grasshopper -ohjelman mallintamista tai 

laskemista voisi lisätä opetuksessa taikka harjoituksissa (1 merkitsee vähäistä kiin-

nostusta ja 10 suurta kiinnostusta aiheeseen). 

- Keskiarvo vastaajien kesken oli 6.37. 

4. Olisin valmis tekemään harjoituksia rakennustekniikan opinnoissa, johon liittyy oh-

jelmointia, sekä mahdollisesti Grasshopper -ohjelman käyttöä. 

a. Kyllä: 22 vastaajaa (54%). 

b. Kyllä, jos siitä saisi mahdollisesti lisäpisteitä: 10 vastaajaa (24%). 

c. Ei kiinnosta: Kuusi vastaajaa (15%). 

d. Ihan sama: Kolme vastaajaa (7%). 

5. Olisin kiinnostunut tai valmis oppimaan esimerkiksi, kuinka FEM -ohjelmaa, 

Rhino3d- ja Grasshopper -ohjelmaa ja ohjelmointia voisi hyödyntää paikallavalulaa-

tan raudoituksen mitoittamisessa tai pilarianturoitten mitoittamisessa. 

a. Kyllä: 28 vastaajaa (68%). 

b. Kyllä, jos siitä saisi mahdollisesti lisäpisteitä: kolme vastaajaa (10%). 

c. En: Kolme vastaajaa (7%). 

d. Ei kiinnosta: Neljä vastaajaa (10%). 

e. Ihan sama: Kaksi vastaajaa (5%). 

6. Haluaisin kuulla lisää infoa asiaan liittyen. 

a. Kyllä: 30 vastaajaa (68%). 

b. Ei kiinnosta: Yhdeksän vastaajaa (23%). 

7. Ohjelmoinnin soveltaminen/lisääminen harjoituksiin tai rakennetekniikan opintoihin 

kuulostaa sinun mielestä hyvältä ajatukselta vai huonolta? Kirjoita vapaasti. Ohessa 

on esitetty vastaajien kommentit, joista on poistettu samankaltaiset kommentit tois-

ton välttämiseksi. 

- Alku voi olla kankeaa ja vaaditaan asiantuntevaa opetusporukkaa.  

- Ahdistavaa, en halua. 
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- Aloitin juuri viidennen vuoden opinnot ja kuulin Rhinosta/Grasshopperista en-

simmäisen kerran tämän kesän alussa töissä. Pääaineeni on infrarakenteet ja 

sivuaine geotekninen suunnittelu. Eli ainakin infrapuolen opinnoissa on selke-

ästi pientä puutetta tässä asiassa :D.  

- Kuulostaa hyvältä idealta, mutta tässä asiassa pakollisuutta tulisi välttää, koska 

osalle opiskelijoista ohjelmointi on todella vaikeaa/ei kiinnosta lainkaan.  

- Hyvältä, koska työelämässä sitä tullaan hyödyntämään. Todella tärkeää olisi 

nykyään lisätä.  

- Toisen vuoden opiskelijana ja juuri koodauksen aloittaneena minun on vielä vai-

kea nähdä mitä hyötyä koodauksesta on rakennusalan töissä. Olen kuitenkin 

muuten kiinnostunut koodauksesta 

- Tähän asti opinnoissa jätetty nykytekniikka pitkälti sivuun, olisi hyvä lisätä sitä. 

Olisi hyvä, jos ohjelmointi olisi vapaavalintaista ja ei pakollista. Ehdottomasti oi-

kea kehityssuunta.  

- Valinnaisena hyvä, pakollisena huono. 

- Ohjelmointi olisi varmasti hyvä taito ja jonkin verran siihen on kiinnostustakin.  

- Uutena asiana se on kuitenkin hyvin aikaa vievä, joten liikaa sitä ei saisi painot-

taa rakennetekniikan opinnoissa, jotta itse asian oppimiselta ei mene liikaa ai-

kaa. Riittävällä opastuksella se voisi kuitenkin olla hyödyllinen oppia ja hyödyn-

tää muiden opintojen yhteydessä. Mielestäni hyvä idea.  

- Uskon että työelämässä helpottuu, kun osaa.  

- Hyvältä, kunhan se poistaa normaaleja luentoja ja tulee niiden tilalle. Ohjel-

moinnin pitää olla ohjattua.  

- Itsellä hieman kaksipuoliset mielipiteet asian suhteen: ensinnäkin, koska tulen 

suuntautumaan rakennesuunnittelun puolelle, ohjelmoinnista voisi olla hyötyä 

juuri raudoittamiseen tai mitoittamiseen. Toisaalta ohjelmointi saattaa viedä tur-

han paljon aikaa opetella asiat hyvin (en juurikaan ole tutustunut kyseiseen alu-

eeseen). Yhteenvetona, olisi se hyvä opetella myös ohjelmoimaan.  

- Kyllä, tietoteknisten välineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia pitää tukea ja 

opetuksessa lisätä, esim. jo Excelin saaminen tehokäyttöön ohjelmoinnin kautta 

helpottaa tekemistä merkittävästi.  

- Hyvältä, kunhan pohjatiedot ja ohjelmoinnin perusteet on opetettu hyvin ennen 

sitä. 



48 
 

- Huonolta, vaikuttaisi vaikeuttavan opintoja näin tuotannon puolen opiskelijan 

näkökulmasta. 

- Hyvä ajatus, ohjelmoinnista voi olla paljon hyötyä nykyään. 

- Uskoisin että ohjelmointi on oleellinen osa rakennesuunnittelua tulevaisuu-

dessa, kun algoritmipohjainen suunnittelu ja sitä myötä suunnittelun automati-

soituminen kehittyy pidemmälle. 

- Hyvä ajatus lisätä ja soveltaa ohjelmointia ja varmasti tulevaisuudessa todella 

tärkeä taito, mutta henkilökohtaisesti ei nappaa. 

- Ohjelmoinnin lisääminen opintoihin kuulostaa hyvältä ajatukselta, sillä ohjel-

moinnin hallitseminen on kuitenkin tärkeä taito työelämässä ja olisi kiva oppia 

siitä enemmän jo opiskelujen aikana.  

- Järkevää ja mielenkiintoista, mutta työlästä. 

- Perusasiat pitää osata käsin mutta kaikki hyvät työvälineet olisi myös syytä tun-

tea. 

Vastauksien perusteella oppilaista noin 60% suhtautuivat aiheeseen myönteisesti ohjel-

moinnin kannalta. Kommenttien perusteella nähtiin, että aihe on uusi ja että se vaati työtä 

sekä aihe voi vaikeuttaa opintoja. Oppilaat myös näkevät, että opetus vaatii hyvää ja asian-

tuntevaa ohjeistusta. Oppilaiden mielestä aihe voisi kuitenkin olla hyödyllistä työelämässä. 

Jos oppilaitten vastatut kommentit kategorisoidaan ja arvioidaan niitten myönteisyydellä ai-

hetta kohtaan, voidaan saada seuraavat arviot kyselystä: 

1. Oppilas kommentoi kielteisesti tai negatiivisesti aiheesta: Kaksi vastaajaa (4,9%). 

2. Oppilas kommentoi neutraalisti aiheesta: Kahdeksan vastaajaa (19,5%). 

3. Oppilas kommentoi myönteisesti tai positiivisesti aiheesta: 20 vastaajaa (48,7%). 

4. Ei kommenttia: 11 vastaajaa (26.8%). 

Algoritmiavusteisen suunnittelun tai tietotekniikan lisääminen lähtökohtaisesti harjoitusteh-

tävissä voidaan nähdä myönteisenä tai sitä ei nähdä ainakaan välttämättä huonona asiana 

oppilaitten vastauksien perusteella. Vastauksia ensimmäiseen kyselyyn saatiin 41 kappa-

letta, mikä ei kata kaikkia Tampereen yliopiston rakennetekniikan opiskelijoita. Ei voida kui-

tenkaan päätellä, että kaikki opiskelijat suhtautuisivat myönteisesti aiheeseen samassa 

suhteessa. Kysely lähetettiin oppilaille sähköpostilla ja sosiaalisen median avulla. Kyselyn 

pääotsikko oli algoritmisen suunnittelun kehittäminen opetuksessa. Kyselyyn vastaamatta 

jättäneiden suhtautumistapa jää vain arvailujen varaan, lähtökohtaisesti katsotaanko pääot-

sikko ja ohjelmoinnin yleensä olevan riittävän mielenkiintoinen aihe. 
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Kyselyn tuloksia tarkkailtiin samaan aikaan, kun kysely oli mahdollista vastata. 30 vastauk-

sen jälkeen ei enää nähty vastauksissa suurempaa hajontaa esimerkiksi kysymyksessä 2. 

Näytti siltä että myönteisesti algoritmiseen suunnitteluun suhtautuvat vastasivat kaikkiin ky-

symyksiin positiivisesti ja kielteisesti suhtautuvat antoivat kaikkiin kysymyksiin pääsääntöi-

sesti samansuuntaisen arvion. 

Seuraavan kyselyn tarkoitus oli selvittää oppilaitten mielenkiintoa mahdollisiin työaiheisiin, 

joissa lähtökohtaisesti sovellettaisiin ohjelmointia tai algoritmista menetelmiä. Esimerkkeinä 

käytettiin opinnäytetöiden ja erikoistöiden aiheita, joissa pyrittiin mahdollisimman laajasti 

hyödyntämään algoritmisessa suunnittelua työn suorittamiseen. Samalla haluttiin tietää, 

onko kurssilaisilla mielenkiintoa mahdolliseen kurssiin, missä perehdyttäisiin tarkemmin ai-

heeseen. Kyselyn alussa esitettiin aiheita seuraavasti: 

Alhaalla esitetyt esimerkit ovat aiheita opinnäyte- ja erikoistöille, joissa perehdytään aihei-

siin algoritmisin menetelmin. Näitten tehtävien teettäminen ja laajuus ovat täysin riippuvai-

sia henkilön ohjelmointitaidoista ja motivaatiosta. Aiheita voi tietenkin keksiä itse ja esittää 

niitä yrityksille. Aiheet kyselyä varten ovat seuraavat: 

1. Parametrinen, epälineaarinen hallikehän pilarien laskentapohja. 

- Haetaan pilarinkehän optimointia ja alustavaa laskentapohjaa. Pilarikehä voi 

olla betoninen, puinen tai teräksinen. 

2. Tekla- ja Robot-linkki jäykistysseinien laskentaa varten. 

- Haetaan korkealle betonisille rakennuksille yleistä laskentatyökalua, jolla mitoi-

tetaan rakennuksen jäykkyys esimerkiksi mastopilari menetelmällä betonisei-

nille tai CLT-seinille. Visualisointi esimerkiksi Grasshopper -ohjelmassa 

3. Jännitetty jatkuva betonipalkin laskentaohjelma ja sen optimointi. 

- Haetaan jännitetyn jatkuvan betonipalkin laskentapohjaa ja sen raudoituksen 

optimointia. Visualisointi esimerkiksi Grasshopper -ohjelmassa ja logiikka Pyt-

hon-ohjelmointikielellä. 

4. Ontelolaattojen mitoitusohjelma. 

- Haetaan ontelolaataston punosten ja raudoituksen optimointiin perustavaa mi-

toitustyökalua. Mitat ja tiedot Teklasta tai IFC-tiedosta. 

5. Pilari- ja paaluanturoitten laskentaohjelma.  

- Anturoitten kantavuuden ja rakenteellisen kestävyyden optimointi.  

6. Materiaali -ja profiilikirjaston teettäminen teollisuuden julkiseen käyttöön. 

- Puu, teräs- ja betoniprofiilien ja materiaalien tietokanta, sekä sen sisällön teet-

täminen mahdollisesti teollisuudelle tai koululle. Tiedon siirtäminen CSV, JSON, 
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XML- ja Excel muotoon. Yhtenäinen tietokanta ja jatkuva nimittelytapa materi-

aaleille ja profiileille. 

7. Painumien laskeminen geotekniikassa ja niitten visualisointi 

Kyselyn varsinaiset kysymykset olivat: 

1. Olisitko valmis tekemään tai olisiko mielenkiintoa tehdä ylhäällä esitettyjä opin-

näyte- ja erikoistöitä? Tai muuten aiheeseen liittyen tehtäviä töitä? 

- Kyllä: Kahdeksan vastaajaa (67%). 

- En; Neljä vastaajaa (33%). 

2. Haluaisitko erillisen kurssin liittyen algoritmiseen suunnitteluun, eli kurssissa tutus-

tutaan tarkemmin parametriseen, algoritmiseen ja generoivaan suunnitteluun mal-

lintamisessa, rakenteiden laskennassa, sekä määrälaskennassa? 

- Kyllä: 10 vastaajaa (83%). 

- Ei kiinnosta: Kaksi vastaajaa (17%). 

Tähän kyselyyn saatiin yhteensä 12 vastausta. Vastanneiden osuus oli pieni, joten oppilait-

ten aihetta kohtaan osoittamaa mielenkiintoa voidaan arvioida vain suuntaa antavaksi. Ky-

selyissä tulisi pyrkiä yli vähintään 30 otoksen määrään, jotta voitaisiin tehdä tarkempia joh-

topäätöksiä. Kyseiset aiheet on lähtökohtaisesti esitetty rakennesuunnittelun suuntautuville 

opiskelijoille. Esitetyt aiheet eivät kata kaikkia suunnittelualueita rakennustekniikassa. Oppi-

laat kuitenkin näkivät aiheet jossain määrin mielenkiintoisina. Kummankin kyselyn perus-

teella voidaan saada viitteitä siitä, että oppilaat näkevät ohjelmoinnin soveltamisen työläältä 

nykyisiin kursseihin integroituna. Toisaalta vaihtoehtoisen syventävän kurssin toteuttami-

nen nähtiin tarpeellisena, mikäli jälkimmäisen kyselyn 12 vastauksen 10 myönteistä arviota 

otetaan huomioon.   
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4. RAKENTEIDEN MALLINTAMINEN -KURSSI JA 
ALGORITMIAVUSTEINEN MALLINTAMINEN 

Tässä osiossa esitetään, miten algoritmista suunnittelua tai mallintamista on lähdetty kehit-

tämään Tampereen yliopiston rakenteiden mallintaminen –kurssilla. Työhön kuului raken-

teiden mallintamisen kurssille parametrisen ja algoritmisen mallintamisen osuuden lisäämi-

nen ja sen toteuttaminen. Osiossa käydään läpi lyhyesti mitä peruskäsitteitä kurssissa on 

opetettu ja miten näitä peruskäsitteitä on sovellettu harjoitustöissä. Harjoitustöissä on so-

vellettu kahta erilaista lähtökohtaa, miten oppilas tulisi suorittaa harjoitustyön. Ensimmäi-

sessä osiossa käsitellään suoraviivaisempaa harjoitustyön periaatetta. Toisessa harjoitus-

työssä sovellettiin aikaisemmissa osioissa esitettyä uutta harjoitustyörakennetta. Kurssilla 

käytetään algoritmien luomiseen ja mallintamiseen Rhino-3d ohjelmaa, missä on mukana 

Grasshopper -laajennusosa. Rakenteiden mallintamisen kurssista pidettiin kaksi toteutus-

kertaa, joista ensimmäinen pidettiin 2019 syksyn toisen periodin aikana ja toinen 2020 ke-

vään neljännen periodin aikana. Kummallakin opetuskerralla opetusmateriaali tehtiin eng-

lanniksi.  

4.1 Algoritmiavusteinen mallintaminen opetuksessa 

Algoritmiavusteisessa mallintamisessa sovelletaan matematiikan ja geometrian peruskäsit-

teitä. Koska insinöörin opinnoissa painotetaan matematiikkaa, niin opiskelijoilla on hyvät 

edellytykset aiheen käsitteitten ymmärtämiseen. Matematiikka ja geometria ovat aiheen 

kulmakivi, joita sovelletaan monella eritapaa algoritmien avulla, kun tarkoituksena on luoda 

geometrisia objekteja. Oppilailla tällä kurssilla oli 3D-tietomallinnusohjelman opetusta eli 

3D-geometrian luomista tietokoneavusteisesti. Oppilaat ovat voineet myös aiemmin osallis-

tua erikseen 2D-CAD-ohjelman kurssille, missä on opiskeltu käsitteitä kuten piste, viiva, 

käyrä ja tasot.  Näitä samoja käsitteitä käytiin tämän kurssin aikana, mutta niiden ominai-

suuksia käsiteltiin tässä kurssissa algoritmiavusteisesti. 

Algoritmisesta mallintamisesta sen tieteellisistä julkaisuista löytyy hyviä lähtökohtia, mitä 

juuri algoritmiavusteisen mallintamisen näkökulmasta tulisi ottaa huomioon. Erkkilä (Erkkilä, 

2017, s. 18) työssään on koonnut (Davis, 2013) ja Woodbyryn (Woodbury, 2010) töitten 

lähtökohtia algoritmiseen mallintamiseen. Davis (Davis, 2013, ss. 75-91, 195-201) määrit-

tää työssään algoritmiavusteisen mallin koodin toimivuutta seuraavasti: 

- Laadulliset kriteerit: 

o Oikeellisuus  

o Taipuisuus 
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o Uudelleenkäyttämisen mahdollisuus 

o Tehokkuus 

o Helppokäyttöisyys 

o Toiminnallisuus 

- Määrälliset kriteerit: 

o Koodin rivimäärä 

o Koodin kompleksisuus 

o Luomiseen käytetty aika 

o Muokkaamiseen käytetty aika  

o Viive 

o Syötteiden määrä 

Näitä lähtökohtia on sovellettu opetuksessa ja sen ohjelmoinnissa suorasti tai epäsuorasti. 

Tärkeimpinä opetuksen lähtökohtina ovat algoritmin luoman suunnittelupohjan oikeudelli-

suus, toiminnallisuus, helppokäyttöisyys ja uudelleenkäyttämisen mahdollisuus. Selventä-

vänä lisäyksenä laadullisiin kriteereihin olisi koodin luettavuus. Koodin luomiseen käytetty 

aika tai oppilaan luoman algoritmin viiveeseen ei juuri opetuksessa oteta kantaa, sillä nämä 

ongelmat voivat tulla vastaan vasta monimutkaisissa algoritmeissa tai työelämän suunnitte-

lutehtävissä.  

4.2 Tavoitteet 

Tavoitteena oli, että rakenteiden mallintamisen kurssin suorittanut opiskelija osaa mallintaa 

kolmiulotteisesti kantavia rakenteita ja niiden välisiä liitoksia valmiiden kirjastojen avulla. 

Toiseksi, että hän osaa perustaa suunnitteluprojektin ja osaa ryhmitellä tietoja siten, että 

mallin jatkohyödyntäminen on mahdollista (Tampereen yliopisto, 2019). Kolmanneksi, että 

hän osaa soveltaa erityyppisiin rakenneratkaisuihin ja materiaaleihin. Hän saa lisäsi käytän-

nön harjoituksista yhden ohjelman käyttörutiinia. Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan algo-

ritmiavusteisen suunnittelusovelluksen käytön perusteet, minkä tuloksena oppilas pystyy 

luomaan parametrisen suunnittelupohjan rakenteiden mallintamiseen (Tampereen yliopisto, 

2019). 

Keskeisimmät tavoitteet algoritmiavusteisen mallintamisen lisäämiselle rakenteiden mallin-

tamisen –kurssin yhteyteen voidaan määritellä seuraavasti:    

1. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa luoda parametrisia malleja ohjelmointikompo-

nenttien ja algoritmien avulla. 
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2. Opiskelija osaa jakaa suunnitteluprosessien algoritmit ja alitehtävät erikseen toteut-

taviin osiin. 

3. Opiskelija tunnistaa yksinkertaiset perustietorakenteet ja yleisimmät niiden käsitte-

lyyn tarvittavat algoritmit rakenteiden mallintamisessa. 

4. Opiskelija ymmärtää algoritmiavusteisen mallintamisen edut sekä rajoitteet raken-

teiden mallintamisessa. 

Kyseiset tavoitteet eivät ole absoluuttisia vaan suuntaan antavia. Näillä tavoitteilla pyritään 

antamaan perustiedot ja taidot algoritmiseen suunnitteluun ja mallintamiseen rakenteiden 

mallintamisessa oppilaalle. Opetuksessa ei pyritä tiettyyn geometrisen ongelmaan perehty-

mistä tai sen ratkaisemista. Tavoitteena on, että oppilas pystyisi luomaan algoritmien avulla 

suunnitteluprosessin tai algoritmijatkumon, jolla oppilas pystyisi ratkaisemaan mielivaltaisia 

geometrisiä mallinnusongelmia rakenteiden mallintamisessa.  

4.3 Sisältö ja toteutus 

Syksyn ja kevään rakenteiden algoritmisen mallintamisen toteutuskertojen sisältö voidaan 

määritellä seuraavasti: 

1. Johdatus algoritmiseen suunnitteluun ja mallintamisen, sekä parametrien määrittä-

minen, harjoitustyönanto ja pisteitten määrittäminen algoritmiavusteisesti. 

 

2. Pisteitten ja viivojen mallintaminen algoritmiavusteisesti sekä listojen käsittely. 
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3. Pintojen, vektoreitten ja origotasojen mallintaminen algoritmiavusteisesti sekä listo-

jen käsittely. 

 

4. Pintojen ja origotasojen mallintaminen algoritmiavusteisesti sekä kaarien hyödyntä-

minen. 

 

5. Asioitten kertaus, yritysmaailman esimerkkejä suunnitelmapohjista sekä harjoitus-

työn ohjaus. 

 

6. Harjoitustyön ohjaus. 

Esitettyjä aiheita ei pystytty käymään vaihe kerrallaan lineaarisesti läpi, vaan kyseisiä ai-

heita jouduttiin käymään opetuskerroilla hyvinkin epäsuorasti. Esimerkiksi pisteitä tai listo-

jen käsittelyä ja siitä syntyviä tietorakenteita käsiteltiin kaikilla toteutuskerroilla. Määritetyllä 

opetussisällöllä kerrotaan pelkästään, mitä aihetta pyritään painottamaan kullakin opetus-

kerralla. Esitetyt aiheet vahvistavat toisiaan ohjelmoinnin oppimisen kannalta niin, että har-

joitustehtävien haasteellisuus kasvaisi progressiivisesti helpommasta vaikeampaan. 
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Opetustunneilla pidettävissä harjoitustehtävissä pyrittiin lähtökohtaisesti esittämään esi-

merkkejä rakennusalan rakenteista. Siksi harjoitustehtävissä vältettiin monimuotoisten geo-

metrioitten mallintamista, sillä nämä muodot eivät ole kovinkaan yleisiä käytännössä raken-

nusalalla. Harjoitustehtävät haluttiin pitää tässä mielessä konservatiivisena. Yhtenä hyvänä 

esimerkkinä oli painottaa mallintamisessa rakenteita kuten halleja (kuva 24), siltoja tai risti-

koita. Näin oppilaille ajateltiin jäävän paremman käsityksen algoritmiavusteisen mallintami-

sen hyödyistä, kun lähtökohtana on, että oppilas on rakennetekniikan tai rakennusalan 

opiskelija. Tällä ei tarkoiteta, että monimutkaisten geometrioitten mallintaminen olisi turhaa, 

vaan että siitä saatava hyöty ei olisi oppimisen ja myöhemmän työelämän kannalta yhtä 

hyvä.  

 

Kuva 24. Esimerkki tehdystä harjoitustehtävästä tunnilla. 

Kurssiosion suorittamiseksi oppilailta vaadittiin harjoitustyön suorittaminen. Harjoitustyössä 

sovellettiin mainittuja käsitteitä ja testattiin opittuja taitoja. Harjoitustyön arviointi perustui 

hyväksytty tai hylätty -arviointimenetelmään. 

Rakenteiden mallintamisessa poikkeuksetta törmätään käsitteisiin piste, viiva, käyrä, vek-

tori ja pintataso. Nämä käsitteet toistuvat hyvin yleisesti jokaisessa mallinnusprosessissa, 

varsinkin jos mallinnetaan rakennuksia. Nämä käsitteet ovat niin sanotussa mallinnushie-

rarkiassa alimmalla tasolla, joista lähdetään muodostamaan tai generoimaan muita mallin-

nettavia osia. Grasshopper -ohjelmointiympäristö mahdollistaa ohjelmointikomponenteillaan 

monien objektien niin sanotun purkamisen, jolla voidaan saada tietoa objektiin liittyvistä 

ominaisuuksista. Näitä purettuja ominaisuuksia voidaan muokata ja niistä voidaan rakentaa 

koodatessa uusia objekteja, mitä opetuksessa myös painotettiin.  

Grasshopper -ohjelmassa on suuri määrä vakio-ohjelmointikomponentteja. Siksi on läh-

detty priorisoimaan ohjelmointikomponentteja tai käsitteitä, mitä käytännössä melkein jokai-
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sessa mahdollisessa rakenteiden mallintamisen algoritmissa voitaisiin jossain määrin käyt-

tää. Kurssin aikana käytetään keskimäärin alle 5% mahdollisista ohjelmointikomponen-

teista, mitä natiivi Grasshopper -ohjelma pitää sisällään. Katsotaan, että muut ohjelman oh-

jelmointikomponentit ovat näitten komponenttien sovelluksia tai niitten käyttäytyminen mo-

nimutkaistuu huomattavasti. Tämä kuitenkaan ei tarkoita, että nämä ohjelmointikomponentit 

olisivat turhimpia tai epäkäytännöllisempiä. Toinen syy miksi ei pystytä käymään kaikkia 

ohjelmointikomponentteja läpi on, että opetusaikaa ei ole riittävästi.  

Kuten osiossa 2.5 kerrotaan, Grasshopper -ohjelma nähdään visuaalisena funktionaalisena 

ohjelmointikielenä. Tämä tarkoittaa myös, että opetuksessa käsiteltävä aihe on ohjelmointia 

ja siihen perehtymistä. Tiedetään, että paras tapa oppia ohjelmointia on ohjelmoida, siksi 

opetuksessa ei juuri painoteta teoreettista puolta ohjaustunneilla. Opetustunnit perustuvat 

käytännölliseen ohjaukseen ja askel askeleelta etenemiseen, jossa oppilaat otetaan mu-

kaan itse ohjaukseen pidettävään harjoitusesimerkkiin. Opetuksessa pyritään, että aiheen 

teoreettinen puoli tulisi käytännöllisen kokemuksen kautta oppilaalle. Täten passiivista opis-

kelua ei juuri aiheesta pidetä vaan oppilaita kannustetaan aktiiviseen opiskeluun harjoitus-

tuntien ja harjoitustehtävien avulla. Ohjelmointi itsessään harjaannuttaa henkilön algorit-

mista ajattelumaailmaa ja auttanee tulevaisuudessa algoritmisten suunnittelutehtävien ym-

märtämistä, oli kyseessä perinteinen tekstipohjainen ohjelmointikieli tai visuaalinen ohjel-

mointikieli. 

4.3.1 Opetusvideot 
 

Opetusta ja toteutuksia varten luotiin opetusvideoita, joilla pyrittiin tukemaan opetusta ja 

korvaamaan lähiopetusta. Oppilaille Grasshopper -ohjelman kaikkien tarvittavien ohjelmoin-

tikomponenttien opettaminen vaati paljon opetustunteja, joten opetusvideot saatavuuden ja 

toistettavuuden näkökulmasta on hyvä lisä opetuksessa. Videoitten avulla aiheen käsitteit-

ten opettaminen nähtiin suotuisaksi tavaksi suorittaa opetusta, sillä aiheen käsitteitten ym-

märtämiseen tarvittiin osin hyvinkin perusteellista askel kerrallaan kaltaista lähestymista-

paa. 

Videoita tehtiin syksyn harjoitustyötä varten sekä kevään opetusta varten. Syksyn harjoitus-

työstä varten tehtiin 5 opetusvideota, joitten keskimääräinen pituus oli 13 minuuttia. Näillä 

videoilla pyrittiin ohjaamaan syksyn harjoitustyön ohjausta ja tukemaan sen suoriutumista. 
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Kuva 25. Syksyn harjoitustyön opetusvideoitten kuvakaappauksia. 

Kevään toteutusta varten tehtiin 12 opetusvideota, jotka muodostuivat neljästä eri opetusai-

heesta. Kevään opetusvideot oli luotu siten, että ne tukisivat kevään opetusta ja harjoitus-

työn suoriutumista epäsuorasti. Tavoitteena oli, että oppilaat joutuisivat itsenäisemmin so-

veltamaan opetuksessa ja opetusvideoissa esitettyjä asioita. Opetusvideoitten kahdella to-

teutuskerralla käytettiin englanninkieltä, jotta videoita mahdollisesti tulevaisuudessa pystyt-

täisiin käyttämään myös kansanvälisillä kursseilla.   

4.3.2 Syksyn 2019 opetuksen toteutus 
 

Syksyllä 2019 toteutui ensimmäinen rakenteiden mallintamisen -kurssi, jonka opintosuunni-

telmaan oli lisätty algoritmiavusteisen mallintamisen osuus. Kurssi järjestettiin paikallisesti 

yliopiston tietokoneluokassa, missä harjoitukset koostuivat luennoinnista, ohjauksesta ja it-

senäisestä työskentelystä. Toteutuksessa pyrittiin noudattamaan osion 4.2 sisältövaatimuk-

sia ja järjestystä. Algoritmiavusteisen mallintamisen osio aloitettiin johdatusluennolla, jonka 

jälkeen aloitettiin harjoitustehtävien ohjaus. Kurssilla ilmoittautuneita oppilaita oli 64. Kurs-

sissa toteutettiin opetuskertoja, joita oli kerran viikossa kestoltaan 4 x 45 minuuttia. 

Seuraavaksi esitetään ohjaustuntien jälkeen tehtyjä muistiinpanoja oppilaitten suhtautumi-

sesta uutta aihetta kohtaan sekä opetuksen toteutuksesta. Muistiinpanoissa on tehty omaa 

itsearviointia opetuksesta, sekä havaintoja oppilaitten käyttäytymisestä tunneilla. Tunneista 

kirjoitetut muistiinpanot voidaan kiteyttää seuraavasti. 



58 
 

Marraskuun ensimmäisenä päivänä ohjaustunnit aloitettiin Grasshopper -ohjelman perus-

teista ja sen mallinnuksesta. Opetuksessa käytiin läpi parametriohjelmointikomponenttien 

perusteet sekä pisteet, viivat ja listat. Oppilaat olivat hyvin mukana aiheessa, kun otetaan 

huomioon, ettei heillä juurikaan ollut kokemusta ohjelmoinnista, Rhino3d-mallinnusohjel-

masta tai Grasshopper -lisäosasta. Pikakyselyllä kaksi henkilöä nosti käden ylös, kun kysy-

mys kuului, että olivatko he käyneet ohjelmointikursseja aikaisemmin.  

Visuaalinen ohjelmointi alussa ei ollut helppoa oppilaille, koska siinä aloitettiin uudesta ai-

heesta kuten listojen ja olioitten käsittelystä Grasshopper -ohjelman sisällä. Kyseessä on 

tietojenkäsittelyn peruskäsite, mutta tämä voi nopeasti esitettynä olla abstrakti käsite ym-

märtää henkilölle, jolla ei ole ohjelmointikokemusta. Arvio henkilömäärästä oli 25-30 oppi-

lasta. 

 Opettajan havaintojen perusteella arvioitu:  

- 15 oppilasta oli hyvin mukana alusta loppuun. 

- 2-3 oppilasta olivat niin hyvin mukana, että menivät jopa asioitten edelle. 

- 6-8 oppilasta oli selvästi hitaampia ja tarvitsivat apua, mutta olivat mukana loppuun 

asti aiheessa. 

- 3-5 luovutti, koska asia oli selvästi liian vaikeaa käsitellä. 

- 3-5 eivät seuranneet tuntia. Kiinnostus aiheeseen loppui tai tekivät jotain muuta. 

Opetuskerralla saatiin hyvin asia käsiteltyä eli parametrit, pisteet, viivat, listat sekä perus-

teet Grasshopper -ohjelmoinnin toimintaperiaatteista. Opetusmateriaali tuki hyvin opetta-

mista ja tahti näyttäytyi olevan sopiva. Parannusta selvästi voitaisiin tehdä asian selittämi-

sessä ja käsitteitten aukaisemisessa. Huomattiin, että opetustunnilla on hyvä olla toinenkin 

ohjaaja paikalla. 

Marraskuun kahdeksantena päivänä aloitettiin kertaamalla perusteita. Markku Raiskila oli 

opettamassa. Tuolloin ohjattiin ja kerrattiin viivojen perusgeometriaa, sekä funktiota 

Grasshopper -ympäristössä. Oppilaat olivat suhteellisen hyvin mukana. Uusina asioina käy-

tiin lävitse asioita tasoista, origoista ja vektoreista.  

Uuden aiheen aloittaminen ei ollut helppoa, sillä aloitettiin taas uusista funktioista sekä oh-

jelmointikomponenteista. Suurin osa ohjaamisesta meni ohjelmointikomponenttien johtojen 

vetämisestä toisiinsa eli, oikeitten palauttavien olioitten siirtämistä funktiosta toisiin. Oppi-

lailla ei välttämättä ollut käsitystä siitä, että mitä tehdyt funktiot tekivät tai mihin ne tulisi pa-

lauttaa. Oppilaille harjoituksen päämäärä tulisi täten esittää paremmin. Arvio henkilömää-

rästä oli 18-23 oppilasta. Niistä oppilaista havaintojen perusteella arviolta: 

- 10 oppilasta oli hyvin mukana alusta loppuun. 

- 1-2 oppilasta oli niin hyvin mukana, että menivät jopa asioitten edelle. 
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- 6-8 oppilasta oli selkeästi hitaampia ja tarvitsivat apua, mutta olivat silti mukana lop-

puun asti. 

- 2 oppilasta luovutti, koska asia oli selvästi liian vaikeaa käsitellä. 

- 0-1 eivät seuranneet tuntia, joten kiinnostus aiheeseen loppui tai tekivät jotain 

muuta. 

Opetuksen käsitteet, eli tasot ja vektorit, saatiin kohtuullisen hyvin läpikäytyä. Opetuksessa 

ei ehditty käymään opetusaihetta täysin origotasojen osalta. Tahti opetuksessa osoittautui 

muuten sopivaksi, vaikka hankaluuksia nähtiin. Itse opetusmateriaaliin voitaisiin tarkemmin 

kommentoida ohjelmointifunktiota ja suunnitteluvaiheita. Parannusta selvästi voitaisiin 

tehdä opetusaiheen selittämisessä ja käsitteitten aukaisemisessa.  

Marraskuun 15. päivänä aloitettiin mihin edellisellä kerralla jäätiin eli origotasoista. Oppilaat 

olivat tällä kertaa kohtalaisesti mukana. Harjoitustehtävän suuruus aiheutti vaikeuksia käsit-

teen ymmärtämisessä. Huomattiin, että suuressa mallissa funktioitten ja ohjelmointikompo-

nenttien vaikutus ei välttämättä ollut selkeä. Oppilaiden omaksumiskyvyssä nähtiin huomat-

tavia tasoeroja, mikä aiheutti hidastusta opetuksessa tai sen ohjaamisessa. Oppilailla joilla 

tuntien harjoitustehtävät onnistuivat nopeasti, havaittiin turhautumista ja kyllästymistä. Puo-

leksi tunniksi suunniteltu opetus venyi 45 minuuttiin, jonka jälkeen siirryttiin asiassa eteen-

päin.  

Ohjaavasta opetuksesta siirryttiin itsenäisempään tekemiseen. Tällä oli huomattavasti posi-

tiivisia vaikutuksia oppilaitten käyttäytymiseen oppimisen kannalta, sillä oppilaat lähtivät hy-

vin itsenäisesti pohtimaan ongelmaa. Tuntiharjoituksen aiheena oli parametrisen puuele-

mentin mallintaminen. Arvio henkilömäärästä oli 15-21 oppilasta. Niistä oppilaista havainto-

jen perusteella arviolta: 

- 10 oppilasta oli hyvin mukana alusta loppuun. 

- 1-2 oppilasta oli niin hyvin mukana, että menivät jopa asioitten edelle. 

- 6 oppilasta oli selvästi hitaampia ja tarvitsivat apua, mutta olivat silti mukana lop-

puun asti. 

- 0 luovutti, koska asia oli selvästi liian vaikeaa käsitellä. 

- 0-1 eivät seuranneet tuntia, joten kiinnostus aiheeseen loppui tai tekivät jotain 

muuta. 

Käsitteiden kertaus oli joko liian hidasta tai uuden tehtävän käsitteitä ei selvitetty riittävästi, 

minkä vuoksi aiheen ohjeistaminen sekä opetus kärsi tunnin alussa. Opetusaihe sinänsä oli 

vaikea esittää lyhyesti. Oppilaat eivät päässeet välttämättä käsiksi kiinni siitä, mitä seuraa-

van operaation tarkoitus tai päämäärä harjoitustehtävässä oli. Ohjaaminen itseopiskelun 
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aikana onnistui kuitenkin hyvin ja oppilaat olivat selvästi paremmin aiheessa mukana sekä 

kysyivät enemmän apua.  

Marraskuun 22. päivänä aloitettiin siitä mihin viime kerralla jäätiin ja jatkettiin yritysmaail-

masta poimituilla suunnittelupohjien esimerkeillä ja harjoitustyön ohjauksella. Tuntiharjoi-

tuksen aiheena oli kehäristikon mallintaminen. Oppilaat olivat hyvin mukana. Ohjaavasta 

opetuksesta siirryttiin itsenäisempään tekemiseen, sekä harjoitustyön ohjaukseen. Arvio 

henkilömäärästä oli 15-21 oppilasta. Niistä oppilaista havaintojen perusteella arviolta: 

- 10 oppilasta oli mukana hyvin alusta loppuun. 

- 1-2 oppilasta oli niin hyvin mukana, että menivät jopa asioitten edelle. 

- Kuusi oppilasta oli selkeästi hitaampia ja tarvitsivat apua, mutta olivat silti mukana 

loppuun asti. 

- 0 luovutti, koska asia oli selvästi liian vaikeaa käsitellä. 

- 0-1 eivät seuranneet tuntia. Kiinnostus loppui tai tekivät jotain muuta. 

Ohjaaminen itseopiskelun aikana onnistui hyvin. Oppilaat selvästi olivat aiheen keskiössä 

ja uskalsivat kysyä apua, mikä nähtiin positiivisena asiana. Oppilaat esittivät myös harjoi-

tustyöhön liittyviä kysymyksiä.  

Seuraavat ja loput opetuskerrat olivat muitten harjoitustöitten ohjauksia, joten varsinaisia 

luentotunteja ei ollut. Kurssin suorittamista varten oppilaitten tuli suorittaa harjoitustehtävä. 

Tämä harjoitustehtävä vähäisen kokemuksen perusteella järjestettiin step-by-step-ohjevi-

deoilla. Harjoitustyönaiheena syksyn toteutuksessa oli tehdä parametrinen suunnittelupohja 

paikallavalu pilari, palkki -ja laattarakenteeseen kuten kuvassa 26 esitetään.  

 

Kuva 26. Näkymä pilari, palkki -ja laattarakenteesta Rhino3d -mallinnusohjelmassa. 
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Harjoitustehtävän malli tuli mallintaa parametrisesti, joten esimerkiksi jokaisen osan leveys, 

korkeus ja pituus pystyttiin määrittämään dynaamisilla käyttäjän antamilla parametreillä. 

Ehdot suunnittelupohjalle harjoituksen suorittamiseen olivat seuraavat: 

- Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa rakenteen lähtöpaikkaa eli lähtöpisteen sijain-

tia. 

- Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa palkkien tai pilareitten jännevälejä x- ja y-suun-

nassa. Käyttäjällä on myös oltava mahdollisuus muuttaa kerroksen korkeutta z-

suunnassa. 

- Pilareitten, palkkien ja laattojen mallinnus. Käyttäjällä on oltava mahdollisuus muut-

taa pylväitten ja palkkien korkeutta sekä leveyttä.  

- Pilarianturoitten mallinnus. Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa anturan leveyttä, 

korkeutta sekä pituutta.  

- Kopiointimatriisilogiikka, käyttäjällä on oltava mahdollisuus kopioida koko rakenne 

x-, y- ja z-suuntiin. 

 

Kuva 27.   Suunnittelupohjan parametrit ja kopiointiperiaate. 

Oppilaat suoriutuvat harjoituksesta hyvin. Tämä ei kuitenkaan antanut merkkiä siitä, miten 

haastava tai työläs harjoitustehtävä oli oppilaille, sillä oppilaitten suoritus perustui ohjeistus-

videoihin, sekä ohjaustunteihin. Harjoitustehtävän tavoite oli, että oppilas saa käsityksen 

parametrisen mallinnuksen periaatteista ja osaa huomioida harjoitustehtävän muuttujien 

väliset riippuvuussuhteet. Harjoitustehtävässä virheitä ja hankaluuksia kuitenkin löytyi listo-

jen käsittelyssä, sekä pilareitten ja anturoitten keskittämisessä. Näitten virheitten korjaami-

nen oli kuitenkin helppoa pienellä vaivannäöllä. Kuvissa 28-32 esitetään ensimmäisen har-

joitustyön suunnitelmapohja. 



62 
 

 

Kuva 28. Syksyn harjoitustyön suunnitelmapohja. 

 

Kuva 29. Syksyn harjoitustyön käyttäjän parametrit. 
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Kuva 30. Syksyn harjoitustyön pisteverkon logiikka. 

 

Kuva 31. Syksyn harjoitustyön pilareitten, laattojen ja palkkien mallinnuslogiikka. 

 

Kuva 32. Syksyn harjoitustyön pilarianturoitten ja kerroksien kopioinnin logiikka. 

  



64 
 

4.3.3 Kevään opetuksen toteutus 
 

Joulukuussa 2019 Kiinassa käynnistyi uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautipan-

demia. Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 toimenpiteistä Suomen koronavirustilanteen hoita-

misesta. Viruksen leviämisen estämiseksi liikkumisrajoitukset olivat voimassa 13.4.2020 

asti. Linjausten mukaan oppilaitosten, mukaan lukien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

tilat, suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 18.3.2020. Lähiopetuksen sijaan opetus ja 

ohjaus pyrittiin järjestettävään mahdollisimman kattavasti vaihtoehtoisilla tavoilla 

(Tampereen yliopisto, 2020). Työntekijät sekä oppilaat siirtyivät mahdollisuuksien mukaan 

etätöihin.  

Tästä syystä opetuksessa siirryttiin etäopetukseen kevään kurssin osalta. Tämä tarkoitti 

myös sitä, että varsinaisia opetustunteja algoritmiavusteisesta mallintamisesta osuudesta ei 

ollut vaan ohjaustunnit korvattiin opetusvideoilla. Ensimmäinen johdatusluento kuitenkin 

pystyttiin pitämään paikallisesti yliopiston tietokoneluokassa, missä myös annettiin kurssin 

harjoitustyö. Toteutuksessa pyrittiin noudattamaan osion 4.2 sisältövaatimuksia ja järjes-

tystä. Toteutuksella ilmoitettuja oppilaita oli 32. 

Koska varsinaisia ohjaustunteja ei pidetty, myöskään muistiinpanoja ei pystytty tuottamaan 

opiskelijoitten reaktioista tai opetuksen kulusta. Korvattavien ohjaustuntien harjoitustehtä-

vien ohjaus ja tekeminen perustuivat opetusvideoihin, missä noudatettiin osion 4.2 opetus-

järjestystä. Opetusvideoissa pyrittiin yksinkertaisillä esimerkeillä ja askel askeleelta opetta-

maan kunkin osion aihe. Opetusvideot jaettiin viiteen osa-aiheeseen, missä videot pätkittiin 

kolmeen eri osaan. Harjoitustehtävien ja harjoitustyön ohjeistus järjestettiin etänä. 

Kevään harjoitustehtävän aiheena oli tehdä jatkuva silta rakenne, mikä voi olla monikerrok-

sinen. Tarkoitus harjoitustehtävässä oli tehdä parametrinen suunnittelupohja rakenteelle, 

joka pystyisi kulkemaan maaston läpi aloituspisteestä lopetuspisteeseen keskipisteen 

kautta. Rakenne (kuva 33) on mielivaltaisesti valittu eikä kuvasta mitään todellista raken-

netta.  
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Kuva 33. Yleisnäkymä kevään harjoitustyön mallista. 

Harjoitustehtävän malli tuli mallintaa parametrisesti, joten jokaisen osan leveys, korkeus ja 

pituus pystyttiin määrittämään dynaamisilla käyttäjän antamilla parametreinä. Ehdot suun-

nittelupohjalle ja harjoituksen suorittamiseen olivat seuraavat: 

- Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa rakenteen polkua jollain tavalla, jolla polun tu-

lee kulkea aloituspisteestä loppupisteeseen keskipisteen kautta.  

- Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa pylväsvälien pituutta tai pylväsvälien lukumää-

rää, mikä myös määrittää ristikoitten pituudet sekä ristikoitten määrät.  

- Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa rakenteen aloituskorkeutta pinnasta keskimää-

räisesti. 

- Pilareitten, jäykisteitten, laattojen ja ristikoitten mallinnus. Rakenteen alaosassa ole-

vien suorakaidepylväiden on koskettava maaston pintaa, kuten kuvassa 34 esite-

tään. 

- Pilareitten lähtöpisteitten origotasojen normaali on kohdistuttava polun käyrän tan-

genttiin ylhäältä katsottuna. 

- Käyttäjällä on oltava mahdollisuus muuttaa laatan korkeutta ja rakenteen leveyttä. 

- Käyttäjällä on oltava mahdollisuus kopioida kerroksia ylöspäin, sekä mahdollisuus 

määrittää kerroksen korkeutta. 

- Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa ristikoiden korkeutta ja diagonaalien jakautu-

mista valmiilla ohjelmointikomponentilla. 
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Kuva 34. Esimerkki pilareitten alapintojen mallintamisesta maaston mukaisesti 

Kevään harjoitustehtävässä noudatettiin paremmin osion 3.4 harjoitustyörakennetta verrat-

tuna syksyn osioon. Tässä harjoitustyössä oppilaille annettiin valmiina suunnittelupohja, jo-

hon heidän oli tarkoitus implementoida omat algoritminsa. Harjoitustyön määritettiin lähtö-

tiedot, parametrit ja apukomponentit tehtävän suorittamiksi, jolloin oppilaalle jäi tehtäväksi 

itse rakenteen mallintaminen algoritmiavusteisesti. 

 

Kuva 35. Kuvassa esitetty kevään harjoitustyön aloituspohja Grasshopper -ohjel-
massa. 

Kuvassa 35 aloituspohjassa nähdään periaate harjoitustyörakenteen käyttämisestä. Ku-

vassa on merkitty aakkosilla osiot: 
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A. Opettajan tekemä apuohjelmointikomponentti ristikoitten mallinnusta varten. 

B. Generoiduista lähtötiedoista määritetyt lähtömuuttujat ja parametrit tehtävää varten. 

C. Suunnittelupohjan käyttäjän parametrit mallinnukseen. 

D. Maaston generointi ohjelmointikomponentti, jonka satunnaisuus perustuu oppilaan 

opiskelijanumeroon. 

Näistä valmiiksi määritetyistä lähtötiedoista ja parametreistä oppilas pystyi muodostamaan 

mallinnusta varten tarvittavat algoritmit. Harjoitustyössä tarkoitus oli, että oppilas pystyisi 

suoraan keskittymään itse tehtävään ja sen ongelman ratkaisemiseen, eikä työresursseja 

menisi sekundäärisiin työtehtäviin, kuten lähtötietojen ja parametrien määrittämiseen.  

 

Kuva 36. Osion 3.5 harjoitustyörakenteen implementointi ja harjoitustyön 
suunnittelupohja Grasshopper-ohjelmassa. 

Kuvassa 36 esitetään harjoitustyön tiedonkulun periaate, missä A-kohta kuvaa opettajan 

antamia lähtötietoja ja parametrejä, B-kohta on oppilaan luoma algoritmi tehtävän 

ratkaisemiksi ja C-kohta tulosten tarkastelu Rhino3d -mallinnusohjelmassa. Kohdan C 

tuloksien tarkastelu ja raportointi on itsestään rakennettu Rhino3d -ohjelmaan ja 

Grasshopper -ohjelmaan, joten sitä ei tarvitse erikseen luoda harjoitustehtävää varten. 

Harjoitustyön rakenteella pyrittiin selkeyttämään työnjakoa, sekä helpottamaan 

harjoitustyön aloitusta perustaen siihen, että oppilaan ei tarvitse käyttää aikaa lähtötietojen 

selvittämiseen. Harjoitustyötä varten myös annettiin esimerkkiksi Rhino3d-malliotos, millä 

pyrittiin hahmottamaan valmiin mallin tulosta tai sen yhtä variaatiota. 

Oppilaat suoriutuvat hyvin harjoitustyöstä, vaikka kevään opetus perustui etäopetukseen ja 

videoitten varaan, sekä harjoitustehtävä oli haastavampi verrattuna syksyn toteutuksen 
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harjoitustyöhön. Harjoitustehtävän tavoite oli, että oppilas osaisi itsenäisesti muodostaa al-

goritmiavusteisesti ja annettujen parametrien avulla dynaamisen rakenteen, sekä oppilaalle 

muodostuisi käsitys parametrisen mallinnuksen periaatteista, jossa oppilaat näkevät muut-

tujien väliset riippuvuussuhteet. Harjoitustehtävässä virheitä ja hankaluuksia kuitenkin il-

meni pilareitten kääntämisestä polun tangentin mukaisesti ja sen kohdistamisessa, mikä 

selvästi on hankalempi työvaihe harjoitustyön rakenteen mallintamisessa. Palautetuissa 

harjoitustehtävissä myös nähtiin jonkin verran variaatioita ratkaisuissa. Huomioon otetta-

vana asiana esimerkiksi oli, että ohjelman käytössä algoritmien suoritusajan suhteen huo-

mattiin erovaisuuksia suunnitelmapohjien välillä. Tämä on merkki siitä, että algoritmien va-

linnalla on väliä ohjelman suoritusajassa, vaikka lopputulos mallissa olisikin sama. Variaa-

tiota löytyi myös listojen käsittelyssä ja miten oppilaat mallinsivat laatoitukset rakenteessa. 

Oppilaat pystyivät hyvin erittelemään harjoitustehtävien osatehtävät ryhmiin, missä kom-

menttien avulla pystyivät kertomaan funktioitten käyttötarkoituksia. Kuvissa 37-40 esitetään 

kevään harjoitustyön esimerkki suunnitelmapohjasta.    

 

Kuva 37. Kevään harjoitustyön lähtötiedot ja parametrit. 
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Kuva 38. Kevään harjoitustyön polun logiikka. 

 

Kuva 39. Kevään harjoitustyön pilareitten logiikkaa. 
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Kuva 40. Kevään harjoitustyön laattojen, ristikoitten ja kopioinnin logiikka. 

4.4 Tulokset, pohdinta ja jatkokehitys 

Oppilaitten oppimisen arviointi perustuu harjoitustyön suorittamiseen, sekä oppilaitten tunti-

työskentelyyn. Ensimmäisessä toteutuksessa eli syksyn toteutuksessa nähtiin, että oppilaat 

pystyivät itsenäisesti lähestymään aihetta, kunhan opetuksessa ja kyseiseen käsitteeseen 

on riittävästi opetusmateriaalia tai esimerkkejä. Oppilaiden omaksumiskyvyssä hahmottaa 

käsitteitä nähtiin erovaisuuksia. Tällä tarkoitetaan, ymmärsikö oppilas ohjelmointikompo-

nenttien käyttäytymistä ja miten ne luovat tai vaikuttavat muitten ohjelmointikomponenttien 

muuttujiin tai käyttäytymiseen. Oppilaitten oppimisessa nähtiin heti positiivisia muutoksia 

aktiivisuudessa, kun he itse pääsivät miettimään ongelmaa verrattuna luennoivaan ohjauk-

seen. Toisaalta ne oppilaat, jotka eivät seuranneet opetusta tai ohjausta, heidän suoriutu-

misessa nähtiin ongelmia itsenäisen työskentelyn parissa. Ne oppilaat, jotka olivat entuu-

destaan käyneet ohjelmointikursseja, näyttivät hahmottavan hyvin harjoitustehtävän koko-

naisuuden.  

Rakenteiden mallintaminen -kurssilla oppilaat joutuivat myös suorittamaan tietomallinnuk-

seen liittyvän harjoitustyön. Kurssin läpäisemisen ehdoksi suunniteltu harjoitustyö oli tarkoi-

tuksellisesti työmäärältään vaativa. Syksyn toteutuksessa Moodlen-sivuston mukaisesti il-

moittautuneita oli 77, joista 33 opiskelijaa palautti tietomallintamisen harjoitustyön ajallaan. 

Algoritmiavusteisen liittyvän harjoitustyön palautti 35 opiskelijaa ajallaan. Kevään toteutuk-

sessa Moodle-sivun mukaan ilmoittautuneita oli 33, joista 7 opiskelijaa palautti tietomallinta-

miseen liittyvän harjoitustyön ja 11 opiskelijaa palautti algoritmiavusteisen liittyvän harjoi-

tustyön ajallaan. Tällä vertailulla pyritään saamaan käsitys siitä, että oliko algoritmiavustei-

sen mallintamisen harjoitustyö liian haastava tai helppo oppilaille verrattuna tietomallintami-

sen harjoitustyöhön. Kuitenkin voidaan jossain määräin todeta, että ne oppilaat, jotka pa-

lauttivat tietomallintamiseen liittyvän harjoitustyön, pystyivät suoriutumaan algoritmiavustei-

seen mallintamisen harjoitustyöstä myös vähintäänkin saman tasoisesti. 
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Harjoitustöiden suorittamisessa ei nähty juurikaan suuria virheitä ja kokonaisuudessa oppi-

laitten tekemät algoritmit toimivat dynaamisesti annetuilla parametreillä. Yleisesti virheitä 

nähtiin origotasojen kääntämisessä, sekä objektilistojen käsittelyssä. Hankaluuksia nähtiin 

selvästi silloin, kun tehtävässä yksinkertaisia tehtäviä tai osatehtäviä on pyritty ratkaise-

maan hyvin monimutkaisesti tai oppilas ei ole nähnyt ongelman ratkaisun helpompaa vaih-

toehtoa. Näin yleensä tapahtui, kun oppilaat yrittivät niin sanotusti väkisin ratkaista ongel-

mansa ensimmäisellä keksimällään menetelmällä, vaikka ongelman uudelleen ajattelemi-

nen olisi voinut helpottaa huomattavasti tehtävän ratkaisemista. 

Toteutuskertojen ja harjoitustöitten perusteella voidaan todeta yhteenvetona seuraavia asi-

oita: 

- Itsenäisellä työskentelyllä oli positiivisia vaikutuksia oppimisen kannalta, kunhan 

oppilaalla on esitetty tarpeeksi esimerkkejä ja opetusmateriaalia entuudestaan. 

- Harjoitustehtävissä ja töissä nähtiin origotasojen kääntäminen ja käsittely haasta-

vaksi. Sekä listojen käsittely nähtiin jossain määrin haastavaksi. 

- Opetukseen tehdyt opetusvideot näyttäytyivät olevan riittäviä harjoitustyön suoritta-

miseen.  

- Opetukseen lyhyiden esimerkkien tekeminen olisi suotavaa, sillä oppilaat pystyisi-

vät näistä lyhyistä esimerkeistä rakentaa helpommin suuremman kokonaisuuden. 

- Opetus pystyttiin järjestämään etänä. 

- Oppilaat pystyivät oppimaan käsitteitä ja suorittamaan harjoitustyön lähes itsenäi-

sesti ilman paikallista opetusta. 

- Esitetty harjoitustyörakenne osoittautui hyväksi tavaksi teettää kurssin harjoitustyö. 

- Harjoitustyössä voitaisiin myös antaa oppilaille mahdollisuus ehdottaa omaa aihetta 

mallintamiseen. 

Kurssin algoritmiavusteista opetusta voitaisiin parantaa mahdollisesti arvioinnilla. Arviointi 

voisi perustua numeeriseen arviointiin esimerkiksi 1 - 5. Arvioinnin kohteena olisi algoritmi-

sen mallintamisen osuuden harjoitustyö. Hyväksytty tai hylätty arviointimenetelmässä ei 

voida tiettyyn pisteeseen asti vaatia oppilaalta liian kokonaisvaltaista tai haastavaa suori-

tusta. Hyväksytty tai hylätty arviointimenetelmässä ei myöskään pystytä antamaan tarkem-

paa palautetta työstä, sillä vertailuja muitten oppilaitten kanssa ei voida tehdä. Eritasoiset-

kin suoriutumiset lopulta ovat samanarvoisia nykyisen arviointimenetelmän takia. Numeeri-

nen arviointimenetelmä myös voisi kannustaa oppilasta parempaan harjoitustyön suorituk-

seen, mikä voisi korreloida myös aiheen oppimiseen.  

Kurssin tietomallintamisen osuudessa ja sen harjoitustyössä arviointi perustui hyväksyttyyn 

tai hylättyyn arviontiin. Tietomallintamisen osuuden numeerinen arviointi ei välttämättä ole 
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hyvä menetelmä arvioida osuutta, sillä siitä voisi tulla hyvin hankalaa tai sen arviointikritee-

rejä on vaikea määrittää. Algoritmiavusteisen mallintamisen osuutta kurssissa taas voidaan 

määrätyillä kriteereillä arvioida implementoitujen komentojen määrällä ja niitten toimivuu-

della, kuten osiossa 3.4 on harjoitustyörakenteessa esitetty. Komennot voitaisiin esittää 

myös tehtävänannossa helpommasta vaikeampaan. Tämä voisi antaa oppilaalle selkeän 

kuvan, miten harjoitustyössä arviointi muodostuu ja antaa tietoa siitä, mikä tehtävä tulisikin 

olla harjoitustyössä haastava. 
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5. YHTEENVETO JA POHDINTA 

Kehityshankkeen tarkoituksena oli selvittää, miten voitaisiin kehittää Tampereen yliopiston 

rakennustekniikan oppilaiden algoritmisen suunnittelun tietoja ja taitoja. Kehityshankkeessa 

haluttiin kannustaa oppilaita tutustumaan tarkemmin aiheeseen ja mahdollisesti jatkossakin 

valitsemaan ohjelmointikursseja ja tekemään algoritmiseen suunnitteluun liittyviä töitä. Al-

goritmisen suunnittelun opetuksen kehittämisessä nähtiin mahdollisuuksia ja päätettiin 

tehdä opetukseen soveltuvia harjoitustyöesimerkkejä. Näin luotiin Rakenteiden mallintami-

sen -opintojaksoon algoritmiavusteisen suunnittelun kurssista oma osionsa. 

Algoritmisen suunnittelun julkaisuissa ja sen kirjallisuudessa, jota tässäkin työssä on refe-

roitu, on yleisesti keskitytty työelämän suunnitteluprosesseihin ja niiden sovelluksiin. Tä-

män työn kirjallisessa osuudessa (osa 2) pyrittiin esittämään algoritmisen ja parametrisen 

suunnittelun komponentteja siitä näkökulmasta, miten ne koostuvat tietojenkäsittelyssä ja 

ohjelmoinnissa. Algoritmiavusteinen suunnittelu tarkoittaa prosessia, jossa suunnittelija 

käyttää ohjelmointia siten että ohjelman algoritmi luo ohjeistetusti suunnittelijalle suunnitte-

lutehtävään tuloksen eli varsinaisen suunnitelman. Siksi algoritmiavusteisessa suunnitte-

lussa käsitteet kuten parametrisuus, oliot, generointi ja iteroivat prosessit voidaan nähdä 

ohjelmointitekniikoissa muuttujina, luokituksina, tietorakenteina, ehtolauseina, toistoraken-

teina ja niiden sovelluksina. Siksi suositeltava tapa lisätä algoritmisen suunnittelun teorian 

ymmärtämistä olisi opiskella ohjelmointia, tietorakenteita ja tyypillisiä algoritmeja. Algoritmi-

sesta kirjallisuuskatsausosiossa tuotiin myös esille kouluympäristön algoritmisen suunnitte-

luun liittyvät ohjelmat ja mitä ne sisältävät. 

Tämän työn yhtenä tavoitteena oli hahmottaa algoritmiavusteisen suunnittelun opetuksen 

opetusaiheita, käsitteitä ja opetusmenetelmiä. Algoritmiavusteinen suunnittelu voisi täten 

oppiaineena painottaa paljon tietojenkäsittelyä ja ohjelmointia, joita on jo yleisesti opetettu 

yliopiston tietokäsittelytieteitten kursseilla. Tästä herääkin kysymys, että onko algoritminen 

suunnittelu oppiaineena vain pelkästään ajatusmaailma (Tanska, 2014), joka implementoi-

daan käytäntöön ohjelmilla, ohjelmoinnilla ja tietojenkäsittelytaitojen avulla reaalimaail-

massa. Näin ollen opiskelija, joka on opiskellut ohjelmointia, tietorakenteita ja algoritmeja, 

voidaan nähdä algoritmisen suunnittelun peruskäsitteitten osaajana. Näiden tietokäsittely-

taitojen yhdistäminen rakennesuunnitteluun luo rakennetekniikan alan algoritmiavusteisen 

suunnitteluprosessin. Jotta rakennesuunnittelun opiskelija osaisi yhdistää nämä kaksi käsi-

tettä keskenään, on tässä työssä yritetty parantaa tämän ajatusmaailman tuomista käytän-

töön osion 3.5 harjoitustöitten avulla. Toisaalta voitaisiin myös kyseenalaistaa, että onko 
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lainkaan tarpeellista lähteä kehittämään rakennustekniikan kursseja algoritmista suunnitte-

lua palvellen, kun yliopisto tarjoaa jo valmiiksi omilla ohjelmointikursseillaan sekä Tietora-

kenteet ja algoritmit -kursseillaan teoriaa ja peruskäsitteitä aiheen ymmärtämistä varten. 

5.1 Algoritmisen suunnittelun kehittäminen opetuksessa - poh-
dinta 

Tämän työn yhtenä tavoitteena oli hahmottaa menetelmät algoritmiavusteisen suunnittelun 

opetuksen kehittämiselle varten eli miten opetusaiheita, käsitteitä ja opetusmenetelmiä pys-

tyttäisiin opettamaan oppiympäristössä. Työn kehityshankkeessa lähtökohtana oli parantaa 

oppilaitten algoritmisen suunnittelun taitoja tai algoritmista ajattelua. Työssä mietittiin paljon 

mikä olisi tehokkain opetustapa, jolla algoritmisen suunnittelun osuuden lisääminen opinto-

kokonaisuuteen ei lisäisi kokonaistyömäärää tai heikentäisi itse pääaineen oppimista.  

Tätä varten esitettiin algoritminen harjoitustyörakenne, millä pyrittäisiin ratkaisemaan on-

gelma. Kyseistä harjoitustyörakennetta ei kuitenkaan vielä käytännössä yhdistetty kurssei-

hin lukuun ottamatta Rakentamisen mallintaminen -kurssia, sillä toisen vuoden tai vanhem-

milla opiskelijoilla ei vielä ole ollut ohjelmointikursseja pakollisena. Näin ollen opiskelijat, 

joilla ei olisi ollut ohjelmointikokemusta entuudestaan olisi esitetty harjoitustyörakenne voi-

nut tässä vaiheessa olla liian vaikea. Tämän seurauksena olisi voitu saada kurssista nega-

tiivisia tuloksia eikä se olisi palvellut oppiainetta eikä kehityshanketta. Opetuksen käytän-

nön suunnittelussa tuli ottaa myös huomioon opettajien ohjelmointikokemus, sillä ohjel-

moinnin soveltaminen harjoituksissa vaatisi myös opettajalta ohjelmoinnin osaamista. 

Osion 3.5 esitetyn harjoitustyön rakenne pyrittiin kokoamaan rakennesuunnittelun oppiai-

neita sekä oppilaan algoritmista lähestymistapaa käytännössä palvelevaksi. Näiden harjoi-

tustöitten tarkoitus on esittää vaihtoehtoinen lähestyminen rakenteiden laskentaan ja suun-

nitteluun, jotta oppilas pystyisi hyödyntämään mahdollisesti tulevassa työelämässä. Sa-

mankaltaisia harjoitustöitä voidaan hyödyntää myös mahdollisesti muissa harjoitustehtä-

vissä, ei pelkästään mitoittamisessa. Harjoitustehtävässä oppilaan luomia komentoja käyte-

tään kokonaisvaltaisesti, ja niiden oikeudellisuus varmistettaisiin monien parametrivariaa-

tioitten ja automatisaation avulla digitaalisesti. Harjoitustyörakenteella pyrittiin esittämään 

ratkaisu ongelmaan, jossa oppiaineessa vaaditaan enemmän tietotekniikan, ohjelmoinnin 

opettamista ja ymmärtämistä ilman, että työmäärä lisääntyisi tai oppiaineen pääkäsitteen 

ymmärtäminen heikentyisi. Esitetyn harjoitustyörakenteen periaatteen positiivisia ja negatii-

visia vaikutuksia on kuitenkin tämän työn perusteella vaikea arvioida. 

Haastavuudeksi voidaan nähdä myös ohjelmoidun harjoitustyön teettäjän riittävä algoritmi-

sen suunnittelun tietotaito ja harjoitustöiden suunnittelun työläys. Ratkaisuna voisi toimia 

ehdotus, että ohjelmoidun harjoitustyön luominen voitaisiin teettää esimerkiksi rakennustek-
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niikan yksikön kanditöinä. Tulevaisuudessa oppilailla on ohjelmointikokemusta johtuen pa-

kollisista kurssivalinnoista. Kandityö eli kandidaatintyö on tekniikan kandidaatin tutkintoon 

sisältyvä, rajatusta aiheesta laadittu julkinen opinnäytetyö (Tuni, 2020). Alhaalla ehdotetaan 

esimerkkiä mahdollisesta työprosessista. 

1. Rakennusalan oppiaineen opettaja määrittää harjoitustyön aiheen sekä tavoitteet 

harjoitusta varten. 

2. Algoritmisten menetelmien omaksuva ohjaaja kartoittaa menetelmät, mahdollisuu-

det ja työmäärän työtä varten, sekä ehdottaa tätä työkokonaisuutta oppiaineen 

opettajalle. 

3. Oppiaineen opettaja hyväksyy työn, josta lähdetään ehdottamaan mahdollista kan-

dityötä tai erikoistyö oppilaalle suoritettavaksi. 

4. Työ suoritetaan algoritmisten menetelmien omaksuvan ohjaajan alla, jotta harjoituk-

sen opetusaiheen tavoitteet täyttyvät työssä.  

Osa oppilaista voi jo entuudestaan omata myös erillistä harrastuneisuutta ohjelmointia koh-

taan, mikä vahvistaisi mahdollisen kandityön tuottamista. Näihin töihin voitaisiin sisällyttää 

kokonaisen ohjelmoidun harjoitustyön luominen ja sen käsitteistöön syventyminen. Oppilaat 

saisivat luoda konkreettisia pienehköjä mitoitusohjelmia, joista rakennustekniikan yksikkö 

saisi mahdollista opetusmateriaalia. Nämä oppilaat voisivat myös olla mukana harjoitustöit-

ten ohjaamisessa sekä niiden tarkastamisessa. Näin oppilaat pystyisivät yhdistämään oppi-

aineen ja ohjelmoinnin yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä palvelisi tulevaisuudessa algoritmi-

sen suunnittelun ajatusmaailmaa. Tämä myös mahdollisesti vähentäisi opetuksen kehityk-

sen kustannuksia, sillä työ siirrettäisiin ammattilaiselta oppilaalle.  

Oppilaskyselyiden perusteella oppilaista noin 60% suhtautui myönteisesti algoritmisen 

suunnitteluun ja ohjelmointiin. Toisaalta oppilaiden kommenttien perusteella oli nähtävissä, 

että aihe on uusi, vaati työtä sekä oppilaat kokivat sen voivan vaikeuttaa opintoja. Oppilaat 

myös näkivät, että harjoitustöiden ratkaiseminen vaatii hyvää ohjeistusta sekä asiantunte-

vaa opetushenkilöstöä. Oppilaat kuitenkin pitivät algoritmisen suunnittelun osaamista hyö-

dyllisenä työelämässä. Algoritmiavusteisen suunnittelun tai tietotekniikan lisääminen lähtö-

kohtaisesti harjoitustehtävissä voidaan nähdä myönteisenä tai sitä ei nähdä ainakaan ne-

gatiivisena asiana oppilaitten vastauksien perusteella. Vastauksia ensimmäiseen kyselyyn 

saatiin 41 kappaletta, mikä ei kata kaikkia rakennetekniikan opiskelijoita Tampereen yliopis-

tossa.  Siksi ei voida kuitenkaan suoraviivaisesti todeta, että kaikki opiskelijat suhtautuisivat 

myönteisesti aiheeseen samassa suhteessa. Palautteiden perusteella toivottiin, että oppilas 

voisi valita harjoitustyön suorittamisen joko ohjelmoidulla tavalla tai perinteisellä tavalla. 

Opiskelijakyselyiden perusteella ohjelmoinnin lisääminen tai soveltaminen mahdollisiin ra-

kennustekniikan kurssien harjoitustöihin vaihtoehtoisena lisäyksenä nähtiin sopivimmaksi 

vaihtoehdoksi. 
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5.2 Algoritmiavusteinen mallintaminen - pohdinta 

Rakenteiden mallintamisen -kurssille algoritmiavusteisen mallintamisen osuuden lisäämi-

nen nähtiin yleisesti ottaen onnistuneena lisäyksenä, kun arvioinnin lähtökohtana toimi op-

pilaiden tekemä harjoitustyö ja tuntityöskentely. Opetuksessa pyrittiin antamaan oppilaille 

perusteet visuaalisesta ja funktionaalisesta -ohjelmoinnista, missä hyödynnetään Rhino3d -

mallinnusohjelmaa ja sen Grasshopper-lisäosaa. Tuntityöskentelyn perusteella oppilailla, 

joilla ei ollut kokemusta ohjelmoinnista suoriutuvat tehtävistä hyvin ja niillä, joilla oli koke-

musta ohjelmoinnista suoriutuvat hieman paremmin. Paikallinen sekä etänä järjestetty ope-

tus nähtiin onnistuvan yhtä hyvin. Oppilaat pystyivät oppimaan käsitteitä ja suorittamaan 

harjoitustyön lähes itsenäisesti ilman paikan päällä tapahtuvaa opetusta. Itsenäisellä työs-

kentelyllä oli positiivisia vaikutuksia oppimisen kannalta, edellyttäen että oppilaalle oli esi-

tetty tarpeeksi esimerkkejä sekä opetusmateriaalia aiheesta. Opetukseen lyhyiden esimerk-

kivideoitten tekeminen olisi täten suotavaa, sillä oppilaat pystyisivät näistä lyhyistä esimer-

keistä rakentamaan helpommin suurempia kokonaisuuksia. Osiossa 3.5 esitetty harjoitus-

työrakenne ja sen soveltaminen osoittautuivat hyväksi tavaksi teettää oppilailla kurssin har-

joitustyö. Oppilaille annettava mahdollisuus ehdottaa omia mallintamisen aiheita voisi lisätä 

motivaatiota käsitteistön ymmärtämiseen ja algoritmisen suunnittelun oppimiseen. Kurssin 

pedagogista antia pystyttäisiin parantamaan lisäämällä enemmän lyhyitä esimerkkiopetus-

videoita, sekä tarkentamalla harjoitustyörakenteen ohjeistamista. Opetuksessa huomattiin, 

että oppilaat pystyivät oppimaan algoritmiavusteista suunnittelua ja suoriutumaan harjoitus-

työstä paremmin kuin mitä ennakoitiin ja aluksi arvioitiin. 

5.3 Yhteenveto 

Tampereen yliopiston rakennetekniikan yksikön algoritmisen suunnittelun opettamisen ke-

hityshanke on vielä osittain kesken. Tässä työssä tehtiin hankkeen ensimmäiset selvitykset, 

miten algoritmisen suunnittelun ajatusmaailmaa voitaisiin parantaa ja lisätä rakennusalan 

opetukseen. Rakenteiden mallintaminen-kurssissa algoritmisen mallintamisen osuus onnis-

tui, mutta itse algoritmiavusteisen suunnittelun implementointi esitetyn harjoitustyöraken-

teen mukaisesti muihin rakennetekniikan kursseihin jäi tekemättä. Oppiaineitten harjoitus-

töitten muuttaminen esitetyn harjoitustyörakenteen mukaisesti vaatii opettajilta ohjelmoinnin 

tuntemusta sekä enemmän työtä. Opettajien olisi osaltaan sisäistettävä algoritmisen ajatte-

lun ja ohjelmoinnin lisäämisen hyödyt opetuksen ja työelämän kannalta. Motivoituminen 

aluksi monimutkaiselta tai työläältä tuntuvaan aiheeseen ilman selvää näyttöä, että siitä 

syntyisi selvästi positiivisia tuloksia opetuksen kannalta voi olla haasteellista. 

Insinöörinopinnoissa matematiikan opiskelun avulla oppilas pystyy paremmin ymmärtä-

mään esimerkiksi fysiikkaa ja mekaniikkaa opinnoissaan. Ohjelmoinnin opetuksen tarkoitus 
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ei ole tehdä rakennetekniikan oppilaista ohjelmoijia, vaan ohjelmoinnin avulla oppilas pys-

tyisi paremmin ymmärtämään esimerkiksi tietokoneiden algoritmeja, tietorakenteita ja mitoi-

tusprosesseja. Ohjelmoinnin oppiminen todennäköisesti myös tukisi oppilasta rakennetek-

niikan omaksumisessa sekä toimisi myös työkaluna työelämässä. Oppilaan algoritmista 

ajattelumaailman laajentamisen kannalta tämän työn osiossa 2 painotettiin ohjelmointia ja 

tietojenkäsittelytieteiden käsitteiden aukaisemista. Tampereen yliopiston rakennustekniikan 

opintojen yhteydessä on periaatteessa hyvät edellytykset parantaa opiskelijoiden algoritmi-

sesta ajattelua, jos nämä käsitteet osataan tehokkaasti yhdistää aineopintoihin. Tämä kui-

tenkin vaatii opettajilta ja oppilailta lisäpanostusta ohjelmien ja ohjelmoinnin perusteiden 

perehdyttämiseen. 
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