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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten betonielementtirungon kustannuksia voi-
daan hallita rakennuksen tietomallia apuna käyttäen. Ongelmana on hankkeista saatavan kus-
tannustiedon suuri määrä sekä saadun tiedon vaikeaselkoisuus ja epätarkkuus. Nämä osaltaan 
hankaloittavat hankkeista syntyvän kustannuskäsityksen muodostumista ja vaikeuttavat kustan-
nusseurantaa. Kustannustiedon näkökulmasta tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää betoniele-
menttirungon kustannusjakauma sekä tunnistaa rungon kokonaiskustannusten kannalta merkit-
tävimmät muuttuvat tekijät. Tutkimuksen toisena päätavoitteena oli selvittää, mitkä kustannusten 
hallinnan näkökulmasta ovat hankkeen elinkaaren eri vaiheiden vaatimukset tietomallin tietosi-
sällölle. 

Tutkimus koostui kirjallisuus- ja aineistotutkimuksesta, case-tutkimuksesta sekä haastattelu-
tutkimuksesta. Kirjallisuus- ja aineistotutkimuksessa selvitettiin saatavilla olevan julkisen tiedon 
ja kohdeyrityksen oman lähdemateriaalin avulla tyypillisen betonielementtirungon kustannusja-
kaumaa sekä tietomallinnuksen nykytasoa ja ohjaavia vaatimuksia. Case-tutkimuksessa tarkas-
teltiin Solibri Office -ohjelmistolla viiden kohteen viiden eri rakennemallirevision välillä tapahtu-
neita muutoksia. Revisioiden vertailu tehtiin, jotta eri revisioiden välillä tapahtuvat merkittävät 
muutokset, niiden suuruudet sekä syyt muutosten taustalla voitiin selvittää. Haastattelututkimuk-
sessa haastateltiin sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvia asiantuntijoita. Laa-
jat ja koko hankkeen elinkaaren kattavat haastattelut toteutettiin yhtenäistä haastattelupohjaa 
hyödyntäen, jotta saatiin selville hankkeen eri vaiheiden vaatimukset rakennemallin tietosisällölle.   

Työssä saatiin selville, että todellisten hankkeiden rungon kustannusjakauma noudattelee 
melko hyvin kirjallisuusaineistoissa esiteltyä jakaumaa. Case-tutkimuksessa saatiin selville, että 
kohteiden merkittävissä muutoksissa tiettyjen rakenneosien muutokset toistuvat. Myös merkittä-
vien muutosten taustalla olevissa syissä on yhteneväisyyksiä hankkeiden välillä. Tutkimuksessa 
huomattiin, että rungon kustannusten hallinta tehostuu, kun rakennemallien tietosisältötarve on 
asetettu ja ajoitettu tarkasti. Tällöin jokaisessa vaiheessa on tarvittava tieto päätöksenteon tukena 
oikea-aikaisesti, jolloin ali- ja ylisuunnittelu vähenee sekä materiaalien ja työn hukka pienenee 
tarpeettomien tietomallimuutosten vähentyessä. 
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The purpose of this research was to find out how to manage costs of the concrete frame when 
using building information models. The challenge is the large amount of cost information obtained 
from projects, as well as the unclarity and inaccuracy of the information obtained. These factors 
hinder the formation of cost perceptions and make it more difficult to monitor costs. From a cost 
information perspective, the main objective of the study was to find out the cost distribution of the 
precast concrete frame and to identify the significant changing factors in the total cost of the 
frame. Cost management from the perspective of the BIM to be utilized, the second main objective 
of the study was to sort out what the BIMs data content requirements are, as determined by the 
different stages of the project life cycle. 

The study consisted of a literature study, case study and an interview study. In the literature 
study the aim was to sort out the cost distribution of a typical precast concrete frame as well as 
the current level and guiding requirements of BIM.  The literature study utilized both the compa-
ny's own material and public source material. The case study examined the changes that took 
place between five different structural model revisions at five different construction sites by using 
the Solibri Office software. A comparison of the revisions was made in order to find out the signif-
icant changes between the different revisions. The aim was also to find out the magnitude and 
reasoning behind the changes. In the interview study, interviewed experts represented both sides, 
the company’s internal and external stakeholders. Extensive interviews covered the entire project 
life cycle and were conducted by using a unified interview base. With these methods the target 
was to find out the requirements for the different phases of the project for concerning the infor-
mation content of the structural model. 

The study revealed that in actual projects, the frames cost distribution follows the distribution 
presented in the literature quite well. The biggest result in the case study was the finding that from 
one project to another, significant changes repeats in certain components. There are also simi-
larities between projects within the reasons behind the significant changes. One of the findings 
was also that the cost control of the frame becomes more efficient when the data content needed 
by the structural models is set and timed precisely. In that way, the necessary information is 
always available when needed. Accurate timing and relevant data content aid the decision-mak-
ing process, reducing under- and overplanning.  When the unnecessary data model changes are 
reduced, the loss of materials and work is also reduced. 

 
Keywords: BIM, concrete element, procurement, cost control, building frame, building 
information model, data content, YTV 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

2D Kaksiulotteinen pituuden ja leveyden sisältävä rakenteiden kuvaa-
misen muoto.  

 
BEC Kehitysprojekti, jossa on luotu mallinnuksen yhtenäiset luettelo- ja 

raportointipohjat. Lyhenne käsitteestä Betonielementti-CAD.  
 
BIM Rakennuksen tietomalli tai rakennuksen tietomallinnus. Lyhenne 

englanninkielisestä käsitteestä Building Information Model. 
 
brm2 Rakennuksen bruttoala. Kuvaa rakennuksen koko laajuutta. 
 
CEN Lyhenne, jota käytetään eurooppalaisen standardointijärjestön stan-

dardeista. Lyhenne ranskankielisestä käsitteestä Comité Européen 
de Normalisation. 

  
IFC Tietomallinnuksessa käytetty kirjainyhdistelmä kuvaa avointa tuote-

tiedon siirron kansainvälistä standardia. Lyhenne englanninkieli-
sestä käsitteestä Industry Foundation Classes. 

 
ISO Lyhenne, jota käytetään kansainvälisen standardointijärjestön stan-

dardeista. Lyhenne englanninkielisestä käsitteestä International Or-
ganization for Standardization. 

 
ITO-kuvaus Määritetyt säännöt, joiden mukaan mallin käsittelyohjelma hakee 

määrät. Lyhenne käsitteestä informaation talteenotto kuvaus.   
 
KVR Urakkamuodosta kokonaisvastuurakentaminen käytetty lyhenne. 
 
Lean Ajattelumalli, jossa pyrkimyksenä jatkuva parantaminen. 
 
LVI Lämpö, vesi ja ilma. 
 
P-taso P1-, P2-, P3- ja P4 tasot ovat YTV:n pakollisia tasoja. 
 
PJU Urakkamuodosta projektinjohtourakointi käytetty lyhenne. 
 
TATE Talotekniikka. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset. COBIM-kehittämishankkeessa 

vuonna 2012 luodut tietomallinnusta ohjaavat säännöstöt. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Rakennusalan heikko tuottavuus on ollut julkisuudessa kestoaiheena koko 2000-luvun. 

Tilastollisesti tarkasteltuna tuottavuuden kasvu on ollut rakennusalalla hyvin hidasta 

vuosien 2000–2017 aikana. Rakennusalan kehitys eroaakin suuresti teollisuus- ja pal-

velusektorista, joilla tuottavuuden kasvu on kuluneiden vuosikymmenten aikana ollut 

merkittävää. [Ahonen et al. 2020, s.44] Kyseessä ei kuitenkaan ole ainoastaan kotimai-

nen ilmiö, vaan heikko tuottavuuden kasvu on ongelma myös esimerkiksi Itävallassa ja 

Ruotsissa. [Ahonen et al. 2020, s.169] Vaikka tilastollisesti kasvu onkin ollut heikkoa, on 

myös eri toimijoiden välillä havaittu eroja. Tarkastelussa on voitu todeta, että suurten 

yritysten tuottavuuden kehittyminen on ollut voimakkaampaa kuin pienten yritysten. 

[Ahonen et al. 2020, s.44]      

Syitä rakennusalan tuottavuuskriisiin on 2000-luvulla pohdittu paljon. Syinä heikkoon 

tuottavuuteen on nähty rakennushankkeiden monimutkaistuminen, talotekniikan lisään-

tyminen sekä yritysten välisten arvoketjujen muutokset. Yhtenä syynä Ahonen et al. lis-

taavat sen, että tuotanto on siirtynyt yhä enemmän työmailta valmistavaan tuoteosate-

ollisuuteen. [2020, s.169] Raportissaan tutkijat kertovat, että ”noin puolet rakentamisen 

koko arvoketjussa tuotetusta arvonlisästä tuotetaan itse rakentamisessa. Loppuosa ar-

vonlisästä syntyy muilla toimialoilla.” [Ahonen et al. 2020, s.169] Tällöin saavutettu tuot-

tavuuden kasvu ei suoraan heijastu rakennusalan tilastoihin.  

Raportissaan Ahonen et al. nostavat esille useita tekijöitä, joilla tuottavuutta voitaisiin 

rakennusalalla kasvattaa. Näihin kuuluvat mm. erilaiset esivalmistetut modulaariset rat-

kaisut, toimijoiden välinen yhteistoiminnallisuus sekä suunnittelun ja tuotannon digitaa-

lisuus, ja tämän myötä ratkaisuiden tuonti yhteisiin tietomalleihin. [2020, s. 65] 

Digitalisaatio on viime vuosikymmenen aikana hiljalleen levinnyt myös rakennusalalle. 

Viime vuosina erityisesti tietomallien hyödyntäminen on lisääntynyt. Tietomallien laaja-

mittaisen käytön tuomaa potentiaalia on usein yhdessä lean-ajattelun kanssa tituleerattu 

rakennusalan tuottavuuden pelastajaksi. Tietomallien käytön tuomat edut ovatkin hyvin 
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lähellä lean-periaatteita. Japanissa Toyotan autotehtaita varten luotu lean pyrkii jatku-

vaan tuotannon virtaan sekä kaiken sen minimointiin mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. 

Näiden lisäksi leanin tähtäimenä on tuotannon kontrolloitu läpivienti, selkeästi määritel-

lyt tavoitteet, prosessin mahdollisimman tehokas virtaus sekä tuotteen ja prosessin 

suunnittelu yhtenä kokonaisuutena. [Howell 1999, s. 2–4] Toimivat tietomallit ovat yksi 

työkalu, jolla rakennusalalla voidaan saavuttaa nämä leanin tavoitteet. Tietomallit mah-

dollistavat ”toimivan” prototyypin rakentamisen, mikä tuo mahdollisuuksia niin suunnit-

teluun kuin tuotantoon. Parhaassa tapauksessa tietomallintaminen mahdollistaa mate-

riaalien, työvoiman sekä koneiden ja laitteiden tehokkaan hyödyntämisen ja siten koko 

rakennusprosessin optimoinnin. Resurssien tehokkaamman käytön myötä hukka vähe-

nee ja rakentamisen hyötysuhde kasvaa. Näiden tekijöiden kokonaisvaltaisen hallinnan 

myötä myös koko projektin laatu paranee. [Ning & Guangbin 2019] 

Nykyisin lähes jokaisesta uudesta rakennuksesta on olemassa jonkinasteinen, edes 

karkea tietomalli. Rakennuksen tietomalli eli ”building information model” (BIM) tarjoaa 

sekä visuaalisen että tiedon sisältävän kuvan rakennettavasta kohteesta. Tulevaisuu-

dessa tietomallintaminen tulee korvaamaan vielä nykyisin käytössä olevat 2D-kuvaami-

sen työkalut sekä menetelmät, jotka ovat olleet alan standardi vuosikymmenten ajan. 

[Epstein 2012, s. 3-5] Nykyisellään tietomallien hyödyntämisessä on kuitenkin suuria 

eroja eri toimijoiden, mutta myös eri yksiköiden välillä. Toisaalta, kuten Eilavaara [2017, 

s.110] diplomityössään esittää, liittyvät suurimmat haasteet tietomallien laajamittaisen 

hyödyntämisen osalta mallien sisältämän tiedon epäluotettavuuteen sekä käyttäjien 

osaamisen puutteeseen. 

Tietomallintamista on tutkittu viimevuosina verrattain paljon. Tarkastelut rajoittuvat kui-

tenkin hyvin yleiselle tasolle, ja ovat usein hyvin kirjallisuuspainotteisia katsauksia. 

Nämä ovat kuitenkin luoneet pohjaa ja mahdollistaneet tietomallien kehittämisen kohti 

käytännön sovellutuksia. Toisena ääripäänä ovat vain tiettyyn ohjelmistoon fokusoitu-

neet tutkimukset, joissa tavoitteena on usein uuden ohjelmiston sisäänajo asiakasyri-

tyksen käyttöön. Esimerkiksi Hakanen [2017] on diplomityössään tutkinut tietomallipoh-

jaista kustannusten hallintaa, jossa yleisen tietomallitutkimuksen lisäksi on hyödynnetty 

RIB iTWO-ohjelmistoa kevyiden väliseinien osalta kustannustarkastelussa.  

Tietomallien ongelmana on kuitenkin usein datan ja muuttujien suuri määrä, mikä osal-

taan hämärtää kustannustarkastelun tarkkuutta. Tämän vuoksi tutkimuksen aihe BIM:n 

hyödyntäminen hankintapaketin kustannusten hallinnassa runkohankinnan näkökul-

masta on hyvin ajankohtainen. Taustalla on tietomalliosaamisen kasvu sekä tietomallien 

parantunut laatu. Näiden ansioista tietomallien hyödyntäminen kustannusten hallin-
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nassa on nykyään mahdollista viedä sille tasolle, jossa mallin sisältämästä tiedosta voi-

daan valita tarkastelun kannalta vain merkityksellisimmät osat ja näin ollen siivota ns. 

”turha data” pois.  

1.2 Tutkimusongelmat ja -kysymykset 

Rakennusalalla hankkeiden elinkaari on hyvin pitkä verrattuna ns. perinteiseen teolli-

suuteen. Tämä asettaa omat haasteensa kustannusten hallintaan, koska laskettujen 

kustannusten ja toteutuneiden kustannusten välinen aika on verrattain pitkä. Tämän 

vuoksi tutkimuksenkin taustalla oleva kysymys siitä, miten kustannuksia voidaan hallita 

hankkeen elinkaaren aikana, on erittäin tärkeä. Aktiivisella kustannusten hallinnalla on 

mahdollista estää tilanne, jossa projektin todellinen taloudellinen kokonaiskuva selviää 

vasta hankkeen taloudellisessa loppuselvityksessä. Tutkimuksessa halutaan erityisesti 

keskittyä betonielementtirungon kustannusten hallintaan, sen yleisyyden ja sen selkeän 

kategorisoinnin vuoksi. Tutkimuksen pääkysymys ja pohja tutkimukselle on löytää vas-

taus kysymykseen:  

- Miten betonielementtirungon kustannuksia voidaan hallita hankkeen elinkaaren 

aikana? 

Päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi tarvitaan tarkentavia alakysymyksiä. Tutki-

muksen aluksi on määriteltävä tarkasteltavien betonielementtirunkojen osat sekä näiden 

osien välinen kustannushierarkia. Varsinaisen tutkimuksen osana on määriteltävä tär-

keimmät muuttuvat tekijät, jotta rungon tietomallin sisältämä tietoa saadaan priorisoitua 

ja tuotua paremmin havainnoitavaan muotoon. Lisäksi tutkimuksen ongelma-alueena 

on löytää välineitä, joiden avulla mallista saatu tieto voidaan valjastaa kustannusten hal-

linnan työkaluksi. 

Kustannusten hallinta tietomallipohjaisesti ei ole mahdollista ilman riittävän tarkkoja tie-

tomalleja. Usein syvemmän tarkastelun esteenä ovat projektin vaiheeseen sopimatto-

mat tai puutteelliset tietomallit. Tämä on seurausta siitä, että nykyiset YTV 2012 mukai-

set rakennetekniset tietomallien tarkkuustasot P1–P4 ovat hyvin yleisluontoisia. Ongel-

mana on näiden tasojen käytännön sisällön puuttuminen, minkä vuoksi oikean tarkkuus-

tason rungon tietomallien saaminen projektissa käytön kannalta oikeassa vaiheessa on 

usein hyvin haastavaa.    

Tiivistetysti tutkimuksen runko muodostuu yhdestä päätutkimuskysymyksestä ja sen 

alla on neljä tarkentavaa alakysymystä. Tutkimuskysymykset kootusti alla.  

Päätutkimuskysymys:  
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- Miten betonielementtirungon kustannuksia voidaan hallita hankkeen elinkaaren 

aikana?  

Tämä jaetaan neljään tarkentavaan alakysymykseen: 

1. Mitkä ovat betonielementtirungon kokonaiskustannusten kannalta tärkeimmät 

muuttuvat tekijät?  

2. Miten tietomalleista saatavaa tietoa monitoroimalla voidaan havaita muutoksia ja 

näiden muutosten kustannusvaikutuksia?  

3. Miten tietomalleista saatavaa kustannustietoa voitaisiin hyödyntää kustannusten 

muutosten ennakoinnissa ja ennustamisessa sekä muutosten syiden selvittämi-

sessä?  

4. Mitkä ovat rakenneteknisen tietomallinnuksen tarkkuustasojen (P1–P4) käytän-

nön tietosisällöt betonielementtirungon tietomallissa? Miten nämä tietomallien 

tietosisällöt näkyvät ja kehittyvät hankkeen eri vaiheissa? 

1.3 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen pääkysymys on, miten betonielementtirungon kustannuksia voidaan hallita 

rakennuksen tietomallia apuna käyttäen. Ongelmana on usein hankkeista saatavan kus-

tannustiedon suuri määrä sekä saadun tiedon vaikeaselkoisuus ja epätarkkuus. Nämä 

osaltaan hankaloittavat hankkeista syntyvän kustannuskäsityksen muodostumista sekä 

vaikeuttavat kustannusseurantaa. Tavoitteena on case-kohteiden tietomallien ja näistä 

kohteista saatavan kustannustiedon sekä kirjallisten lähteiden avulla selvittää, miten ra-

kennuksen betonielementtirungon kustannukset muodostuvat ja miten ne muuttuvat 

hankkeen elinkaaren aikana.   

Tutkimuksen avulla pyritään löytämään case-kohteiden betonielementtirungon kustan-

nuksista toistuvuuksia hankkeiden väliltä. Näin pystytään määrittämään tärkeimmät tois-

tuvat tekijät, joiden vaikutus muodostuviin kustannuksiin on suurin. Näitä tärkeimpiä pa-

rametrejä monitoroimalla pystytään luomaan yksinkertaistettu malli, jonka avulla voi-

daan seurata tarkemmin kustannusten muutoksia sekä yksikkökustannusten että mää-

rien tasolla. Perimmäisenä tarkoituksena on parantaa kustannusmuutosten ennakoita-

vuutta ja ennustettavuutta, sekä avata syitä kustannusmuutosten taustalla tietomallien 

jatkuvasti päivittyvää dataa hyödyntäen. 

Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena onkin löytää case-kohteiden tietomallien poh-

jalta kustannusten muodostumista ajatellen tärkeimmät tietosisällöt. Näin hankkeen 

elinkaaren aikana seurattavan datan määrä vähenee ja tarkkuus kasvaa, kun tarkastelu 
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kohdistetaan kustannusten muodostumisen kannalta oleellisiin tiedon muutoksiin. Lo-

pullisena tuotteena luodaan case-kohteiden betonielementtirunkojen tietomallien riisut-

tua tietosisältöä hyödyntävä sovellutus. Sovellutuksen avulla on mahdollista monito-

roida hankkeen elinkaaren aikana rungon kokonaiskustannusten kannalta merkittävim-

piä tekijöitä. Tätä tietoa hyödyntäen on mahdollista tietomallien revisiohistorian avulla 

ennakoida ja ennustaa sekä löytää syitä betonielementtirungon kustannusmuutoksille. 

Rungon tietomallien hyödyntämiseen liittyy hyvin läheisesti myös tutkimuksen toinen 

osa-alue, jossa tavoitteena on selvittää hankkeen elinkaaren eri vaiheiden asettamat 

vaatimukset tietomallin tietosisällölle. Nykyisin mallien tarjoama tietosisältö ja kysei-

sessä hankkeen vaiheessa tarvittava tietotarve eivät aina kohtaa. Syynä tähän on, että 

suunnittelusopimusten pohjan tietomallien osalta muodostavat yleisten tietomallivaati-

musten rakennetekniset tarkkuustasot P1–P4 [COBIM 2012]. Näiden tarkkuustasojen 

tasokohtainen tietosisältö on hyvin yleispiirteinen. Tutkimuksen tavoitteena onkin haas-

tattelututkimusta hyödyntäen luoda rakenneteknisen tietomallinnuksen tarkkuustasojen 

P1–P4 käytännön tietosisällöt betonielementtirungon tietomallia varten.  

Toinen haastattelututkimuksen tavoite on ratkaista rungon tietomallien sisältämän tie-

don ja käyttäjien tarvitseman tiedon kohdannon ongelma. Eri vaiheessa työskentelevien 

asiantuntijoiden haastatteluiden pohjalta luodaan malli siitä, miten tietomallien tietosi-

sällöt näkyvät ja kehittyvät hankkeen eri vaiheissa. Lopputuloksena syntyy käsitys siitä 

mitä tietoa eri toiminnoissa työskentelevät tarvitsevat betonielementtirungon tietomal-

leista, missä vaiheessa he tarvitsevat mitäkin tietoa ja miten eri urakka- ja hankintamuo-

dot vaikuttavat betonielementtirungon tietomalleihin. 

Tutkimuksen lopullisena tavoitteena on luoda kaksi hyödynnettävää mallia. Ensimmäi-

sen mallin tavoitteena on tuoda sovellutus, jonka avulla on mahdollista karsia betoniele-

menttirungon tietomallista kokonaiskustannusten kannalta merkityksetön data pois ja 

näin yksinkertaistetun datan avulla luoda mahdollisuus kustannusten ennakointiin, en-

nustamiseen ja kustannusmuutosten syiden selvittämiseen. Toinen lopullinen työkalu 

ovat käytännön kirjalliset selitykset sille, mitä tietoa P1–P4 tarkkuustasoilla on oltava 

betonielementtirungon osalta. Näiden lisäksi selvitetään missä tilanteissa näitä tark-

kuustasoja hyödynnetään ja mikä on urakka- ja hankintamuotojen vaikutus tarkkuusta-

sojen hyödyntämiseen. 

1.4 Rajaukset 

Ajankäytöllisistä syistä tutkimusaluetta joudutaan rajaamaan usein eri tekijöin. Suurin 

rajaus on, että kokonaisen rakennuksen sijaan tarkastelussa keskitytään rakennuksen 
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runkoon ja vielä tarkemmin, ainoastaan betonielementtirunkoon. Tämä myös sen 

vuoksi, että rajaamalla tutkimuksen aihetta pystytään lopputuloksena luomaan parem-

min käytännön kustannustarkastelua palvelevia sovellutuksia. Toinen tutkimuksessa ra-

jattava tekijä on tarkasteltavien kohteiden tyyppi. Tutkimus toteutetaan yhdessä tilaa-

jayrityksen toimitilarakentamisen yksikön kanssa, minkä vuoksi tarkasteltavien kohtei-

den kirjo on asuntorakentamista laajempi. Kuitenkin, koska puhtaita betonielementtirun-

koja hyödynnetään erittäin vähän toimitilarakentamisen kohteissa, joudutaan tarkastel-

tavien kohteiden osalta huomioimaan tarvittavilta osin myös betonielementtejä tukevat 

teräsosat, kuten teräsliittopalkit. Case-kohteiden valinnoissa kuitenkin painotetaan koh-

teita, joiden betonielementtirunko sisältää mahdollisimman vähän tukevia paikallavalu- 

ja teräsrakenteita.  

Näiden lisäksi case-kohteiden valinnassa joudutaan huomioimaan hankkeiden toteutus-

muoto. Tarkastelussa huomioidaan ainoastaan hankkeet, joissa suunnittelunohjausvas-

tuu on kohdeyrityksellä. Tällöin kyseessä olevat hankkeet ovat pääasiassa omaperus-

teisia hankkeita tai projektinjohtourakoita, joissa suunnitteluvastuu on tällöin toteutta-

jalla. Tämä rajaus toteutetaan sen vuoksi, että tällöin tutkittavien hankkeiden koko elin-

kaari tunnetaan, minkä lisäksi tehdyt ratkaisut ja muutokset pohjautuvat pitkälti yrityksen 

oman suunnittelunohjauksen ratkaisuihin.    

Rakennuksen osista betonielementtirunko valikoitui kohteeksi paitsi sen merkittävän ta-

loudellisen vaikutuksen vuoksi, mutta myös siksi että saadut tulokset ovat laajalti sovel-

lettavissa niin toimitilarakentamisessa kuin myös asumisen ja infran puolella. Näin siksi, 

että eri kohteiden betonielementtirungot ovat eroavaisuuksista huolimatta verrattain ho-

mogeeninen rakennusosaryhmä, kun tarkastellaan sekä rakentamisen tuotannollista 

puolta että kustannusten muodostumista. 

Päätason rajausten lisäksi joudutaan tekemään useita muita alemman tason rajauksia. 

Näiden rajausten taustalla ovat tutkimuskysymykset, joiden sisältämät määreet ja ilmai-

sut on tutkimuksen toteutuksen vuoksi määriteltävä ja rajattava.  

Päätutkimuskysymyksen osalta on rajattava mitä tutkimuskysymyksen käsitteellä ”hank-

keen elinkaari” tarkoitetaan. Tutkimuksessa hankkeen elinkaari nähdään rakennuksen 

tietomallin olemassaolon näkökulmasta. Rakennuksen rungon tietomallin ensimmäiset 

versiot luodaan usein hankekehityksen ja rakennuttamisen näkökulmasta, jolloin niillä 

suoritetaan usein eri runkoratkaisuiden karkeaa vertailua. Hankekehitys ja rakennutta-

minen toimivat siis tutkimuksessa käytettävän hankkeen elinkaaren lähtöpisteenä. Mi-

käli hankekehityksessä ja rakennuttamisessa ei ole hyödynnetty tietomallia tai mallin 

laatu on heikko, käytetään lähtötasona laskennan tai hankinnan käyttämiä tietomalleja. 
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Tämän tutkimuksen hankkeen elinkaaren katsotaan päättyvän tuotannossa käytettä-

vään viimeiseen rungon tietomalliin. Tutkimuksessa hankkeen elinkaaresta rajataan 

pois mallien hyödyntäminen kohteen valmistuttua käyttö- ja takuuaikana.  

Näiden lisäksi tutkimuksessa tehdään rajauksia myös hankkeen elinkaaren jakoon. Tut-

kimuksen toteuttamiseksi hankkeen elinkaari jaetaan viiteen osaan rakennuksen tieto-

mallin hyödyntämisen osalta. Nämä viisi ovat kronologisessa järjestyksessä: 

- hankekehitys ja rakennuttaminen 

- suunnittelunohjaus 

- laskenta 

- hankinta 

- tuotanto. 

Todellisuudessa tietomallien käytön osalta jakolinjat eivät ole näin selkeitä, tutkimusta 

varten jaottelua joudutaan kuitenkin yksinkertaistamaan ja näin ollen rajaamaan tiettyjä 

toimintoja tarkastelun ulkopuolelle. Kuitenkin haastattelututkimuksen kohdalla hank-

keen elinkaaren jakoa täydennetään suunnittelunohjaukseen linkittyvällä suunnittelulla 

sekä hankinnan ja tuotannon välissä toimivilla elementtitoimittajilla.   

Yksi tutkimuksen johtoajatuksista on rakennuksen rungon kustannusten hallinta. Tämän 

vuoksi on rajattava kustannusten hallinnan nollapiste eli määritettävä kustannusten läh-

tötaso, johon myöhemmät kustannusmuutokset vertautuvat. Rakennuksen rungon kus-

tannusten lähtötasoksi on tutkimuksessa määritetty kustannuslaskennan asettama ta-

voitearvio, jota hyödynnetään mm. tarjouslaskennassa sekä hankintaorganisaation toi-

minnan selkärankana. Tämä tavoitearvio toimii myös usein käynnistämis- tai investoin-

tipäätöksen pohjana, minkä seurauksena kaikki hankkeen myöhemmät muutokset, niin 

rakenne- kuin kustannustasolla vertautuvat tähän tavoitearvioon. Näin ollen tutkimuksen 

kustannusten hallinnan lähtötasoksi rajataan kustannuslaskennan tavoitearvio ja sen 

määrittämät rakennuksen betonielementtirungon kustannukset. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Rakenteellisesti tutkimus koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: 

1. johdanto 

2. tausta, lähtökohdat ja ongelman asettelu 

3. tutkimusmenetelmät ja -aineistot 

4. tulokset ja niiden tarkastelu 
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5. yhteenveto ja päätelmät. [Tampereen yliopisto 2019, s. 12] 

Tutkimuksen raportoinnin rakenne noudattelee tätä viiden osa-alueen kaavaa muutamin 

pienin muutoksin. Näistä merkittävimmät ovat taustoituksen, tutkimuksen lähtökohtien 

ja ongelmanasettelun siirtäminen osaksi johdantolukua. Näiden lisäksi tulokset ja niiden 

tarkastelu on jaettu kolmeen erilliseen lukuun käytetyn tutkimusmenetelmän mukaisesti. 

Kokonaisuutena varsinainen tutkimusraportti koostuu kuudesta erillisestä luvusta. 

Nämä luvut on koottu alle tiivistetysti ja aihealueittain.  

1. Johdanto 

2. tutkimusmenetelmät ja -aineistot   

3. taustoittavan kirjallisuus- ja aineistotutkimuksen raportointi 

4. case-kohteiden tutkimuksen raportointi 

5. haastattelututkimuksen tulosten raportointi 

6. yhteenveto ja johtopäätökset. 

Tutkimuksen raportin aloittava ensimmäinen luku on johdanto. Luvussa taustoitetaan 

tutkimusaluetta sekä tuodaan esille tutkimuskohteen valintaan johtaneet syyt. Johdan-

toluvussa tuodaan myös esille tutkimuksen taustalla olevat tutkimusongelmat ja -kysy-

mykset, jotka toimivat raamina varsinaiselle tutkimukselle. Myös tutkimuksen toteutuk-

sen kannalta merkitykselliset rajaukset on tuotu esille johdantoluvussa. Raportoinnilli-

sesti tutkimuksen ensimmäiseen lukuun on sisällytetty viidestä osa-alueesta kaksi en-

simmäistä. 

Toisessa luvussa avataan käytetyt tutkimusmenetelmät ja -aineistot. Luvussa tuodaan 

esille se, miten eri tutkimusmenetelmiä on käytetty, mitkä ovat olleet tutkimuksen koh-

teet ja mitä työkaluja tutkimuksessa on hyödynnetty. Näiden lisäksi listataan tutkimus-

menetelmien lähdemateriaalit eli kirjallisuus- ja aineistotutkimuksen lähdeteokset, ta-

paustutkimuksen case-kohteet sekä haastateltavat henkilöt. 

Luvuissa 3.–5. kuvataan eri tutkimusmenetelmillä saatuja tuloksia. Luvussa kolme käsi-

tellään kirjallisuus- ja aineistotutkimuksella saatuja tuloksia. Kirjallisuuden avulla on sel-

vitetty betonielementtirungon osat sekä kustannusten muodostuminen. Aineistotutki-

muksessa on selvitty runkohankinnan vaiheita ja vaatimuksia yrityksen omaa aineistoa 

hyödyntäen. Luku neljä käsittelee tapaustutkimuksen tuloksia, jotka on saatu case-koh-

teiden tietomalleja ja kustannustietoa hyödyntämällä. Lukuun viisi on koottu haastatte-

lututkimuksen tulokset. Tulokset on jaettu kahteen osaan eli YTV 2012 tarkkuustasojen 

käytännön sisältöön ja siihen miten näitä tarkkuustasoja voidaan hyödyntää hankkeen 

eri vaiheissa ja tarpeissa.  
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Luku kuusi sisältää tutkimuksen yhteenvedon ja johtopäätökset. Tässä luvussa kerra-

taan kootusti saadut tulokset ja vastataan näin tutkimuksen aluksi esitettyihin tutkimus-

kysymyksiin. Näiden lisäksi arvioidaan, miten saadut tulokset ovat hyödynnettävissä, 

miten luotettavia saadut tulokset ovat sekä luodaan katsaus siihen, mikä on jatkotutki-

muksen tarve tämän tutkimuksen aihealueiden osalta. 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTOT 

 

2.1 Kirjallisuus- ja aineistotutkimus 

Kirjallisuus- ja aineistotutkimuksen avulla pyritään luomaan kuva tutkimuksen aihealu-

een historiasta, nykytilasta sekä tulevaisuuden näkymistä. Kirjallisuus- ja aineistotutki-

mus toimii myös tutkimuksen tekijälle johdantona tutkittavaan aihealueeseen. Kirjalli-

suus- ja aineistotutkimuksen tehtävänä on ennen kaikkea toimia taustoittavana tutki-

musmenetelmänä, jonka varaan myöhemmät analyysit ja muut tutkimusmenetelmät 

pohjaavat. Kirjallisuustutkimus suoritettiin yleisiä tietolähteitä käyttäen, kun taas aineis-

totutkimus suoritettiin pääasiassa kohdeyrityksen omia materiaaleja hyödyntäen.  

Kirjallisuustutkimukselle asetettiin tavoitteeksi määritellä rakennuksen betonielementti-

runko ja sen osat sekä kirjallisia lähteitä hyödyntäen selvittää rungon kustannusten muo-

dostuminen ja sen suhde muihin kustannuseriin. Kirjallisuustutkimuksen lähdemateriaa-

lia haettiin useiden eri kanavien kautta. 

- Andor (sis. Scopus ym.) 

- Google Scholar 

- Tampereen kaupunginkirjasto 

- RT rakennustieto 

- Trepo-julkaisuarkisto 

- Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen kirjasto.  

Näiden kanavien lisäksi kirjallisuustutkimuksessa hyödynnettiin aihealueeseen sidok-

sissa olevien yhdistysten julkaisemaa materiaalia. Tarkempi listaus hyödynnetystä läh-

demateriaalista löytyy tutkimuksen lähdeluettelosta.  

Kirjallisuustutkimuksen ensimmäinen osa suoritettiin aineistolähtöisenä analyysinä, 

jolle on ominaista korpuksen rajaus siten, että sen analysointi on mielekästä ja järkevää 

[Eskola & Suoranta 1998]. Eskola ja Suoranta määrittelevät aineistolähtöisen analyysin 

tarpeelliseksi silloin, ”kun tarvitaan tietoa jonkin tietyn ilmiön olemuksesta” [1998]. Tut-

kimuksen tapauksessa täytyy siis selvittää, mitä betonielementtirunko käytännössä mer-

kitsee. [Eskola & Suoranta 1998] Kirjallisuustutkimuksen ensimmäisessä osassa mää-

riteltiin aluksi betonielementtirunko, joka jaettiin myöhemmissä vaiheissa erillisiin osiin. 
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Näiden kaikkien osalta määriteltiin myös mahdolliset erilaiset vaihtoehdot sekä taustoi-

tettiin tarve. Kirjallisuustutkimuksen ensimmäisen osan tärkeimmät aineistolähteet olivat 

Betoniteollisuus ry [2008, 2010], Talo 2000-hankenimikkeistö [2007] sekä Hytönen & 

Seppänen [2009].  

Toisessa kirjallisuustutkimuksen osassa tutkittiin ensimmäisen osan määritelmien poh-

jalta betonielementtirungon kustannusten muodostumista ja näiden kustannusten suh-

detta toisiinsa. Tavoitteena oli luoda toimitilakohteiden osalta kustannusmallit pääkus-

tannusryhmien, rakennus- ja tekniikkaosien, talo-osien ja rakennuksen rungon osien ta-

solla. Tutkimuksen pääasiallisina lähdemateriaaleina toimivat Haahtelan & Kiiraksen 

[2015] teos Talonrakennuksen kustannustieto 2015 sekä Lindberg et al. [2019] teos 

ROK: rakennusosien kustannuksia 2019. Näiden teosten sisältämän kustannustiedon 

perusteella luotiin Excelissä piirakkamallit kustannusten keskinäisestä suhteesta ope-

tus- ja toimistorakennuksessa. Näiden rakennusten keskiarvona luotiin vielä ”keskimää-

räisen” toimitilakohteen prosentuaalinen kustannusjakauma. Kirjallisuustutkimuksen tu-

loksia hyödynnettiin myös case-tutkimuksessa muun muassa vertaamalla niitä case-

kohteiden runkojen kustannusjakaumaan. 

Aineistotutkimuksen erona kirjallisuustutkimukseen verrattuna on, että aineistotutki-

muksessa runkohankintaa tarkastellaan kohdeyrityksen näkökulmasta. Näillä termeillä 

on tutkimuksessa haluttu erottaa yleiseen kirjallisuuteen pohjautuva runkohankinnan 

tarkastelu yrityksen omaan aineistoon ja kuvaukseen perustuvasta runkohankinnasta. 

Aineistotutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen materiaaleja hyödyntäen, 

millainen on yrityksen nykyinen hankintaprosessi, miten jako hankinta- ja suunnitelma-

paketteihin tehdään, mitä hankintamuotoja yrityksessä betonielementtien hankinnassa 

käytetään sekä sitä, mikä on tietomallintamisen nykytila hankinnoissa. Aineistotutkimuk-

sen tulokset toimivat myös heijastinpintana haastatteluiden ja case-kohteiden kautta 

saatuihin tuloksiin.   

Aineistotutkimuksessa hyödynnettävän materiaalin kulmakivinä olivat yrityksen omat 

dokumentit Harmonisoidut hankintaprosessit [YIT Suomi Oy 2020a] sekä Suunnitelma-

pakettijako [Alaverronen at al. 2020]. Näiden lisäksi aineistotutkimuksessa hyödynnettiin 

joitakin kirjallisuuslähteitä täydentämään yrityksen omaa materiaalia. Esimerkiksi han-

kintamuotojen sisältöä tarkennettiin Betoniteollisuus ry:n [2020] materiaalien avulla. Ai-

neistotutkimuksen ulkopuolisista lähteistä tärkein on kuitenkin Yleiset tietomallivaati-

mukset [COBIM 2012], jotka luovat pohjan koko rakennuksen rungon yritystason tieto-

mallisisällöille sekä varsinaiselle tietomallintamiselle. 
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2.2 Case-tutkimus 

2.2.1 Toteutus ja kohteet 
 

Case-tutkimus menetelmänä soveltuu hyvin tapauksiin, joissa pyritään löytämään tie-

tystä rajatusta joukosta säännönmukaisuuksia. Case-tutkimuksen osalta on kuitenkin 

huomioitavaa sen tulosten rajallinen sovellettavuus rajatun joukon ulkopuolella. Tutki-

muksen toteutuksessa tämä huomioidaan otoksen ja toimintaympäristön selkeällä ra-

jauksella. Tutkimuksen aluksi määritettyjen tavoitteiden täyttämisessä case-tutkimuksen 

rooli on erittäin suuri. Tutkimusmenetelmän avulla pyrittiin saamaan vastauksia kolmeen 

neljästä alatutkimuskysymyksestä. Nämä ovat kysymykset betonielementtirungon muu-

toksista ja näiden muutosten kustannusvaikutuksista sekä siitä, miten muutoksia voitai-

siin havaita ja ennakoida ja selvittää syyt näiden taustalla.   

Varsinaisen case-tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli määritellä tarkasteltavat kohteet. 

Kaikki tarkasteltavat kohteet ovat kohdeyrityksen toimitilarakentamisen kohteita viime 

vuosien ajalta, ja kaikki kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Toimitilarakentami-

sessa kohteiden kirjo on laaja, minkä vuoksi tutkimuksessa tehtiin rajaus koulu- ja ope-

tuskiinteistöihin. Näihin kuuluvat perusasteen ja toisen asteen kiinteistöt. Tällä rajauk-

sella parannetaan case-tutkimuksen tulosten validiteettia rajaamalla otos- ja toimin-

taympäristö selvästi. Kohteiden toiminnalliset vaatimukset rungon osalta ovat verrattain 

yhtenevät. Tutkimuksen kohteille asetetut tekniset vaatimukset olivat. 

- Kiinteistön on oltava koulu- tai opetuskiinteistö. 

- Sen oltava betonielementtirunkoinen tai sekarunkoinen betonielementtipainottei-

nen rakennus.   

- Siitä on oltava saatavilla riittävän tarkat rakennemallit laskennan tai hankinnan ja 

tuotannon osalta. 

- Sen tietomallien on oltava päivittyviä. 

Tutkimuksen toteutuksen kannalta on tärkeää määritellä yhtenevästi, mitä kohteiden ra-

kennemalleista tarkastellaan. Talo 2000 -hankenimikkeistön mukaan määritelmällisesti 

betonielementtirunko sisältää seuraavat osat: 

- kantavat seinät 

o ulkoseinien sisäkuorielementit 

o väliseinät 

o kellarin seinät 
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- pilarit 

- palkit 

- väli- ja yläpohjat 

- runkoportaat 

o porrassyöksyt ja lepotasolaatat 

- väestönsuoja 

o alapohja 

o ympäröivät seinät 

o kantavat väliseinät 

o kattorakenne [2007] 

Nämä osat huomioidaan myös case-tutkimuksen runkotarkastelussa. Puhtaan beto-

nielementtirungon lisäksi tarkastelua laajennetaan koskemaan kaikkia ulkoseinäele-

menttejä, elementtien varusteluosia systemaattisten muutosten osalta sekä elementti-

rakenteen osana olevia paikallavalurakenteita tai -kaistoja. Nämä huomioimalla pyritään 

lisäämään tarkastelun kustannuskattavuutta.  

Varsinainen case-tutkimus toteutetaan vertaamalla rakennemallin laskenta- tai hankin-

tarevisiota myöhempiin rakennemallin revisioihin. Vertailu tehdään ohjelmistopohjaisesti 

erityisesti tietomallien tarkasteluun tarkoitetun ohjelmiston avulla. Ohjelmisto luo ennalta 

asetettujen parametrien avulla yhtenevät määrämuotoiset listat eri revisioista, joiden 

myötä voidaan suorittaa tarkastelut muutoksista rakennemallin eri osissa. Revisiosta 

saatua tietosisältöä vertaamalla voidaan löytää ja arvioida eri vaiheissa tapahtuneita 

muutoksia. Muutosten suurusluokan ja tyypin perusteella voidaan myös arvioida mah-

dollisia syitä muutosten taustalla. Yksittäisten case-kohteiden tarkastelun jälkeen saa-

dut tiedot yhdistettiin. Yhdistetyn tiedon avulla voitiin myös arvioida, onko samantyyp-

pisten kohteiden muutosten osalta samankaltaisuuksia vai eroja. Yhdistetyn tiedon 

avulla voitiin myös luoda kuva siitä, onko muutoksia mahdollista ennakoida tai ennustaa 

sekä sitä, mikä on muutosten kustannusvaikutus ja miten mahdollisia muutoksia voitai-

siin hallita entistä paremmin.  

Mallipohjaisessa case-tutkimustarkastelussa on määriteltävä yhtenevästi kohteiden ra-

kennemallien revisioiden tarkasteltavat parametrit. Näin eri revisioiden väliset muutok-

set ovat yhteneväisesti tarkasteltavissa, minkä lisäksi eri kohteiden muutoksia voidaan 

yhteneväisen tietosisällön ansiosta vertailla keskenään. Käytännössä tarkastellaan eri 
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elementtejä, paikallavaluja sekä elementtien varusteluosia. Betonielementeistä, joihin 

kuuluvat myös porraselementit, tarkastellaan:  

- lukumääriä elementtityypeittäin 

- nettopinta-aloja 

- painoja 

- tilavuuksia 

- laattojen paksuuksia. 

Paikallavalurakenteiden ja -kaistojen osalta tarkastellaan niiden pinta-aloja, tilavuuksia 

sekä raudoitemääriä. Jokaisesta mallista tarkastellaan myös silmämääräisesti element-

tien varusteluosien systemaattisia muutoksia, porrasmuutoksia sekä täydentävien te-

räsrakenteiden muutoksia betonielementteihin vaikuttavilta osilta.  

2.2.2 Tutkimuksen työkalut 
 

Tietomalleja hyödyntävän tutkimuksen aluksi on tärkeää määritellä tietomallien hyödyn-

tämisen tavoitteet. Asetettujen tavoitteiden pohjalta on mahdollista valita käytettävät oh-

jelmistot, joiden avulla tavoitteet on mahdollista täyttää. Tietomallien kasvaneen roolin 

myötä mallien luomiseen, tarkasteluun ja muuhun hyödyntämiseen on syntynyt useita 

keskenään kilpailevia ohjelmistoja. Jotta tutkimus voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, on 

tunnettava eri työkalujen mahdollisuudet ja rajoitteet sekä niiden tiedonsiirron tavat ja 

muodot.  Case-tutkimuksen aluksi määritettiin työkalut, joiden avulla tutkimukselle ase-

tetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tutkimuksessa esiintyvät työkalut jaetaan tie-

tomallin luonnin, tietomallin tarkastelun ja analysoinnin sekä tietomallista saatavan tie-

don käsittelyn työkaluihin. [Epstein 2012, s.101–108]  

Tutkimuksen kohteena ovat rakennuksen rungon tietomallit. Tämän vuoksi tutkimus ra-

jautuu hyödyntämään ainoastaan rakenneteknisessä tietomallisuunnittelussa käytettä-

viä ohjelmistoja. Case-kohteiden rungon tietomallien luontiin on käytetty suunnittelijasta 

riippuen, joko Trimblen Tekla Structure -ohjelmistoa tai Autodeskin Revit Structure -oh-

jelmistoa. Suomessa käytetyin ohjelmisto on Tekla Structure, mutta osa suunnittelutoi-

mistoista hyödyntää myös maailmalla erittäin käytettyä Revit suunnittelutyökalua. 

Vaikka molemmat ohjelmistot muodostavat IFC-standardin mukaisen rakennuksen ra-

kenteiden tietomallin, on näiden ohjelmistojen lopputuotteiden välillä myös eroja. Erot 

ohjelmistojen välillä johtuvat rakenteiden luonnin erilaisista hierarkioista, joiden seurauk-

sena samat tiedot saattavat löytyä keskenään eri sijainneista.  
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Tutkimuksessa tietomallien tarkastelun ja analysoinnin päätyökaluksi valikoitui koh-

deyrityksessä paljon käytetty Nemetchekin Solibri Model Checker office -ohjelmisto. So-

librin lisäksi tarvittaessa case-kohteiden tietomallien lohkomisessa hyödynnettiin Navia-

ten Simple BIM -ohjelmistoa, jonka avulla raskaita tietomalleja on mahdollista jakaa pie-

nempiin osiin tarkastelun helpottamiseksi. Molemmat ohjelmistot hyödyntävät IFC-stan-

dardin mukaisesti Teklalla tai Revitillä luotuja tietomalleja, jotka tuodaan esimerkiksi 

suunnitelmapankin kautta kyseiseen ohjelmaan. Työkaluna Solibri mahdollistaa case-

kohteen IFC-yhdistelmätietomallin jakamisen eri suunnittelualojen omiin tietomalleihin. 

Se mahdollistaa myös yhdistelmämallien tai eri mallirevisioiden tarkastamisen, kommu-

nikoinnin eri osapuolten välillä sekä tutkimuksen kannalta tärkeän informaation talteen-

oton.  

Tutkimuksessa kolmantena ohjelmistoryhmätarpeena oli löytää ohjelma, jossa voidaan 

käsitellä Solibrin informaation talteenoton kautta saatua tietoa. Koska Solibri mahdollis-

taa suoraan tiedon muuttamisen Excel-muotoon, oli luontevaa hyödyntää tiedonkäsitte-

lyohjelmana Microsoftin Exceliä. Excel mahdollistaa myös saadun datan koonnin ja vi-

sualisoinnin myöhempää tarkastelua varten. Excelin lisäksi tiedon visualisoinnissa hyö-

dynnetään myös Microsoftin Power BI -ohjelmistoa.    

2.3 Haastattelututkimus 

2.3.1 Toteutus 
 

Kolmas diplomityössä hyödynnettävä tutkimusmenetelmä on haastattelututkimus. Kir-

jallisen ja case-tutkimuksen lisäksi tutkimuksen aihealueeseen ja sen tavoitteisiin liittyy 

paljon niin kutsuttua ”hiljaista tietoa”, joka haastatteluilla haluttiin saada esille. Haastat-

telujen varsinaiset tavoitteet on kirjattu jo tutkimuskysymyksiin. Erityisesti haastattelujen 

avulla haluttiin luoda käsitys eri osapuolten intresseistä, kun tarkastellaan rakennuksen 

betonielementtirungon tietomallien hyödyntämistä ja niiden tietosisältöä.  

Haastattelun ensisijainen tehtävä on siis löytää ratkaisu alatutkimuskysymykseen neljä 

eli, mitkä ovat rakenneteknisen tietomallinnuksen tarkkuustasojen (P1–P4) käytännön 

tietosisällöt betonielementtirungon tietomallissa ja miten nämä tietomallien tietosisällöt 

näkyvät ja kehittyvät hankkeen eri vaiheissa. Kysymysten taustalla ovat COBIM -hank-

keen osapuolten yhdessä luomat yleiset tietomallivaatimukset, joissa on karkeasti mää-

ritelty neljä tarkkuustasoa rakennetekniselle tietomallille [2012, Täydentävä liite RAK Ti-
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laajan ohje s.2]. Haastatteluiden tulosten pohjalta luodaan rakennuksen betonielement-

tirungon tietomallille käytännön tietosisältövaatimukset näille neljälle tarkkuustasolle 

haastateltujen tarpeiden mukaisesti.  

Kuitenkin, koska haastatellut henkilöt ovat oman toimenkuvansa ja toimialueensa asi-

antuntijoita sekä tämän lisäksi tiiviisti mukana betonielementtirunkojen eri vaiheissa, ha-

lutaan tutkimuksessa hyödyntää heidän osaamistaan myös muiden tutkimuskysymys-

ten osalta. Haastattelussa heiltä kysyttiin yleisellä tasolla betonielementtirunkojen kus-

tannusten muodostumisesta, rungon osien ja kustannusten muutoksista sekä syistä 

muutosten takana.  

Koko haastattelututkimus tehtiin kvalitatiivisena eli laadullisen tutkimuksena, jossa pää-

osassa olivat haastateltavien omat tulkinnat. Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään 

puhtaan tilastollisen ja määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen sijaan ymmärtämään 

tarkastelun alla olevaa ongelmaa. [Rautiainen 2007] Tutkimusmenetelmän valintaan 

päädyttiin sen vuoksi, että määrälliset menetelmät eivät täysin sovellu tutkimukseen, 

jossa selvitetään oman alansa asiantuntijoiden näkemyksiä ja tarpeita. Tietyiltä osin 

haastattelututkimuksessa on myös vivahteita kvantitatiivisesta tutkimuksesta, koska ta-

voitteena on valita haastattelun otokseen monipuolisesti henkilöitä eri taustoista ja ra-

kennushankkeen eri vaiheista sekä niin, että samasta hankkeen vaiheesta on vähintään 

kaksi haastateltavaa. Näin saadut tulokset eivät edustaisi vain yhden yksittäisen ihmi-

sen tai tahon mielipidettä, vaan kuvaisivat monipuolisesti kentän näkemystä haastatte-

lun aihepiireistä. 

Tutkimuksessa haastateltavien yhteenlaskettu määrä on 22 henkilöä niin, että jokai-

sesta alaryhmästä on vähintään kaksi haastateltavaa. Haastatellut henkilöt voidaan ja-

kaa kahteen pääryhmään:  

- kohdeyrityksen sisäisiin sidosryhmiin  

- kohdeyrityksen ulkoisiin sidosryhmiin.  

Kohdeyrityksen sisäiset sidosryhmät koostuvat rakennushankkeen eri vaiheissa työs-

kentelevistä asiantuntijoista. Nämä projektin vaiheet ovat kronologisessa järjestyk-

sessä: 

- hankekehitys ja rakennuttaminen 

- suunnittelunohjaus  

- laskenta  

- hankinta  
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- tuotanto.  

Toinen haastateltavien pääryhmä koostuu kohdeyrityksen ulkoisista sidosryhmistä, joi-

hin kuuluvat:  

- suunnittelijat 

- rakennusosatoimittajat. 

Tutkimuksen aihealueen huomioon ottaen rakennusosatoimittajilla tarkoitetaan beto-

nielementti- ja liittorakennetoimittajia, mutta myös valmistajia. Osittain näillä toimittajilla 

on myös omaa suunnittelua. Rakennusosatoimittajilla tarkoitetaan tutkimuksessa kui-

tenkin pääasiassa elementtitoimittajia.  

Haastattelu suoritettiin kohdennettuna puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jossa 

kysymysten aihepiirit ja teema-alueet ovat ennalta määriteltyjä. Valmiin kysymyspohjan 

avulla haastateltujen vastauksista pyrittiin löytämään säännönmukaisuuksia ja näin luo-

maan kokonaisnäkemys kysymysten aihealueista. Tutkimuksessa käytetty kysymys-

pohja on liitteenä A. tutkimusraportin lopussa. Kyseinen kysymyspohja on toiminut kaik-

kien haastatteluiden runkona ja näin ollen samat aihealueet on käsitelty jokaisessa 

haastattelussa. Haastatteluiden painopiste kuitenkin vaihtelee henkilön toimenkuvan ja 

osaamisalueiden mukaan. Haastattelussa käytetty kysymyspohja annettiin haastatelta-

ville ennakkoon tutustuttavaksi haastattelun ajankohdan sopimisen yhteydessä. Haas-

tattelussa käytetyt kysymykset on jaettu niiden sisällön mukaan viiteen eri osa-aluee-

seen:  

- taustoittavat kysymykset 

- betonielementtirunko 

- tietomallintaminen (yleinen taso) 

- tietomallien hyödyntäminen betonielementtirunkojen runkotarkastelussa 

- betonielementtirungon tietomallille asetetut vaatimukset. 

Taustoittavien kysymysten avulla haastateltavat pyrittiin sijoittamaan rakennusalan toi-

mijoiden kenttään sekä selvittämään minkä tyyppisten ja miten toteutettujen hankkeiden 

kanssa he työskentelevät. Näin saadaan myös perspektiiviä haastateltujen vastausten 

taustalle. Haastattelupohjan toinen kysymysryhmä käsittelee betonielementtirunkoa. 

Kysymysten tavoitteena on tuoda esille eri ammattilaisten näkemyksiä siitä mitkä tekijät 

betonielementtirungossa aiheuttavat kustannuksia, miksi tietyissä kustannuserissä ta-

pahtuu muutoksia ja mitä tekijöitä mahdollisesti on muutoksen taustalla. Vastauksia hyö-

dynnetään myös siinä, miten tietomallien tarkastelun fokus asetetaan. 
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Varsinaisen haastattelututkimuksen aihealueeseen päästään haastattelun kolman-

nessa osa-alueessa. Tietomallintamisen yleisen tason kysymyksillä pyrittiin selvittä-

mään haastateltujen organisaatioiden ja yksilöiden tietomallien käyttöä sekä tuomaan 

esille mahdollisia yleisen tason tekijöitä, jotka estävät tietomallien maksimaalisen hyö-

dyntämisen. Haastatteluiden ydinalueeseen kuuluvat kahden viimeisen osa-alueen ky-

symykset. Näiden avulla selvitettiin haastateltujen betonielementtirungon tietomalliin 

kohdistuvia käyttötarpeita, vaatimuksia ja toiveita. Haastateltaville esitettyjen tarkenta-

vien kysymysten avulla pyrittiin saamaan esille eri vaiheissa projektia työskentelevien 

käytännön tarpeet rakennuksen betonielementtirungon tietomallille, ja luomaan vas-

tausten pohjalta käytännön tietosisällöt YTV 2012:n mukaisille tarkkuustasoille P1–P4. 

Erityisesti kysymykset 14.–19. pureutuvat tähän tutkimuskysymyksenäkin olevaan on-

gelmaan. Näihin kysymyksiin saatavien vastausten myötä oli mahdollista luoda tietosi-

sällöt sekä tarkastella niiden kehittymistä ja täydentymistä hankkeessa.  

2.3.2 Aineiston käsittely ja analysointi 
 

Haastatteluaineisto kerättiin tunnin mittaisten yksilöhaastatteluiden avulla. Haastattelut 

ajoittuvat marras-joulukuuhun 2020, ja ne suoritettiin joko kasvokkain tai etäyhteyksin 

Microsoft Teamsin välityksellä. Haastatteluista saatu informaatio tallennettiin kolmella 

eri tavalla. Perinteisten haastattelun yhteydessä tehtävien muistiinpanojen lisäksi haas-

tattelutilaisuus taltioitiin kokonaisuutena äänitteeksi. Tähän tiedusteltiin jokaiselta erik-

seen lupa. Haastattelun päätyttyä haastattelusta muodostettiin kokoava sähköinen do-

kumentti olemassa olevaa kysymyspohjaa hyödyntäen. Tässä yhteydessä koottiin yh-

teen kirjalliset muistinpanot, joita täydennettiin äänitteen avulla. Näin saatiin luotua kat-

tava kokonaisuus haastattelun kulusta ja vastauksista. Kolmen erillisen tallennusmuo-

don avulla saatiin monipuolinen ja kattava raportti jokaisesta haastattelusta, mikä mah-

dollisti luotettavan vertailun haastatteluiden välillä. Näin myös varmistettiin, että kaikki 

haastatteluiden tieto tulee tallennettua kirjalliseen muotoon analysointia varten. Tallen-

teiden osalta on huomioitavaa, että ne tullaan tuhoamaan tutkimuksen valmistuttua. 

Haastateltavien tietojen julkaisun osalta on haastattelukysymysten saatesanoissa mai-

nittu, että ”raportoinnissa tullaan mainitsemaan haastatellut henkilöt sekä heidän toi-

menkuvansa” ja, että ”vastauksia ei kuitenkaan tulla yhdistämään suoraan yksittäisiin 

henkilöihin, vaan tarkastelu tapahtuu eri vaiheiden ja tehtävien näkökulmasta.” Haasta-

tellut henkilöt on koottu liitteeseen B.  

Haastatteluiden päätyttyä jokaisesta yksittäisestä haastattelusta luotiin yhtenevä ja sa-

maa rakennetta noudattava kokoava raportti varsinaisen analysoinnin helpottamiseksi. 
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Analysointi aloitettiin jakamalla haastatellut vastausten perusteella eri ulkoisiin ja sisäi-

siin sidosryhmiin. Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat suunnittelu ja rakennusosatoimittajat, 

sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat hankekehitys ja rakennuttaminen, suunnittelunohjaus, 

laskenta, hankinta sekä tuotanto. Huomioitavaa on, että ulkoiset sidosryhmät kuitenkin 

limittyvät sisäisiin sidosryhmiin. Tietomallien tarkkuustasojen ja sisällön osalta analy-

soinnissa hyödynnetään sisäisten sidosryhmien jakoa, johon limitetään ulkoiset sidos-

ryhmät sen mukaan, mikä niiden kontaktipinta prosessissa on.  

Haastateltujen henkilöiden analysoinnin jälkeen analysoitiin haastatteluiden varsinaiset 

tulokset. Tulosten analysoinnin järjestys noudattelee haastatteluiden kysymyspohjan 

järjestystä. Analysointi aloitettiin taustoittavista kysymyksistä, minkä jälkeen siirryttiin 

betonielementtirunkoon ja sen osiin sekä tavallisimpiin muutoksiin. Analysoinnin ede-

tessä siirryttiin käsittelemään tietomallien hyödyntämistä. Tämä osuus sisältää analyy-

sin eri toimintojen tietomallien käyttöasteesta ja -tapauksista sekä päivittymisestä ja 

viestinnästä.  

Varsinainen tutkimuskysymysten kannalta merkittävä osuus on haastatteluiden pohjalta 

tehty analyysi eri pääryhmien käyttämien rakennemallien tarkkuustasoista. Tarkkuusta-

soanalyysissä tarkastellaan pääryhmien käyttämien RAK-tietomallien nykyisiä tarkkuus-

tasoja, toivetarkkuustasoja sekä sitä, miten tarkkuustasojen tulisi kehittyä eri vaiheissa. 

Tutkimuksen kannalta olennaisin on kuitenkin analyysi pääryhmien asettamien tark-

kuustasojen käytännön sisällöstä. Tässä analysoitiin samaan pääryhmään kuuluvien 

henkilöiden vastauksia käytännön tietosisällöstä, kuten materiaalitiedoista. Näin analy-

soimalla luotiin sanallinen sisältö kunkin pääryhmän vaatimalle tarkkuustasolle. Pääryh-

mäkohtaisesti huomioitiin myös haastatteluissa ilmi tulleet eri urakka- ja hankintamuo-

tojen tuomat vaikutukset.       
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3. BETONIELEMENTTIRUNKO 

3.1 Betonielementtirunko kirjallisuudessa 

3.1.1 Betonielementtirakentaminen ja rungon osat 
 

Rakentamisen historiassa elementtirakentaminen on verrattain uusi rakentamisen 

muoto. Elementtirakentaminen ja erityisesti betonielementtirakentaminen tekivät Suo-

messa läpimurtonsa vasta 1960-luvulla. Kiinnostuksen kasvun taustalla oli 60-luvulla 

lisääntynyt asuntotuotannon aluerakentaminen. Betonielementtirakentaminen korvasi 

pitkälti massiivitiili- ja paikallavalurakentamisen 60–70 -lukujen aikana erityisesti asun-

totuotannossa. Tuohon aikaan noin 40 prosenttia talonrakentamisesta koostui asunto-

tuotannosta ja 30–35 prosenttia teollisuus- ja liikerakentamisesta. Loppu osa talonra-

kentamisesta koostui maatalousrakennuksista. Vaikka alkuvuosien betonielementtira-

kentaminen muistetaan erityisesti asuinlähiöistä, siirtyi myös teollisuus- ja liikerakenta-

minen vahvasti elementtien käyttöön 60–70-lukujen aikana. [Hytönen & Seppänen 

2009, s. 58]  

Vuosien saatossa elementtirakentaminen, erityisesti betonielementtien osalta, on muut-

tunut rakentamisessa arkipäiväksi. Voidaan sanoa, että betonielementtirakentamisesta 

on tullut nykyrakentamisen normi, kun tarkastelusta jätetään pois pientalorakentaminen. 

Vaikka viimevuosina puun käyttö onkin lisääntynyt erityisesti asuinkerrostaloissa ja jul-

kisten tilaajien hankkeissa, on betoni edelleen ylivoimaisesti käytetyin runkomateriaali.  
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Kuva 1. Runkomateriaalien osuus koko uudistuotannosta talonrakennuksessa. 
[Hytönen & Seppänen 2009, s. 325, tilastotieto Tilastokeskus ja VTT] 

 

Vaikka kuvan 1. tilasto on vuodelta 2008, antaa se edelleen hyvän yleiskuvan eri run-

komateriaalien käytön asteesta Suomessa. Kaaviossa kuitenkin puurakentamisen 

osuus on huomattavan suuri. Syynä on se, että tilastossa on huomioitu myös puuvaltai-

nen pientalorakentaminen.  

Kuva 2. Runkomateriaalien osuus toimitila- ja tuotantorakentamisen uudistuotan-
nossa. [Hytönen & Seppänen 2009, s. 325, tilastotieto Tilastokeskus ja VTT] 

Yllä olevasta kuvasta huomataan, että toimitila- ja tuotantorakentamisessa betoniele-

menttien käyttö runkorakenteena on erittäin yleistä. Vuonna 2008 rungoista betonira-

kenteisia oli yli puolet ja näistä betonielementtirakenteisia 46 %. Kuitenkin esimerkiksi 

toimistorakennuksista betonielementtirunkoisia oli vuoden 2008 tilaston mukaan jopa 74 
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prosenttia [Betoniteollisuus ry. 2008].  Kuvan 2. kaaviosta on huomattava myös teräs-

runkojen suuri noin 33 prosentin osuus. Teräsrungot ovat tuotantorakentamisessa, eri-

tyisesti hallirakenteissa, erityisen käytettyjä keveytensä vuoksi. Toisaalta myös hybridi-

runkojen eli teräs- ja betonirakenteita sisältävien runkojen käyttö on yleistä toimitilahank-

keissa. Kuitenkin, koska betonielementtirunkojen osuus on noin puolet kaikista runko-

ratkaisuista, on betonielementtirunko myös perusteltavissa oleva valinta tämän tutki-

muksen kohteeksi. [Hytönen & Seppänen 2009, s. 325]  

Rakenteellisesti koko rakennuksen runko voidaan toteuttaa elementtitekniikoita hyödyn-

täen. Elementtirakentamisen etuna on rungon pystytysnopeus verrattuna perinteiseen 

paikallavalettuun betonirunkoon. [Betoniteollisuus ry. 2010] Elementtirakentamisen 

myötä työmaalla suoritettavan työn määrä vähenee ja hankkeen kokonaiskesto lyhe-

nee. Tästä johtuen elementtirakentamisessa työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 

ovat pienemmät kuin paikallavalurakentamisessa.  Rakennuksen rungon kustannukset 

ovat keskimäärin koko rakennuksen rakennus- ja tekniikkaosien kustannuksista hieman 

yli 10 prosentin luokkaa [Haahtela & Kiiras 2015]. Hankkeen näkökulmasta rakennuksen 

rungon taloudellinen ja aikataulullinen merkitys on suuri. Betonielementtejä hyödyntä-

vistä runkojärjestelmistä yleisimpiä ovat pilari-palkki-laatta -järjestelmä sekä kantavat 

seinät-laatat -järjestelmä. Niin sanottujen ”puhtaiden” betonielementtirunkojen lisäksi 

käytetään paljon liittorakenteita eli rakenteita, joissa betonielementti toimii yhdessä pai-

kallavalun tai teräselementin kanssa. [Betoniteollisuus ry. 2008, 2010]   

Rakennuksen runkoon kuuluvat Talo 2000 -hankenimikkeistön määritelmän mukaan 

kaikki ”…rakennuksen kantavat, suojaavat ja palo-osastointia palvelevat rakennus-

osat…” [2007]. Talo 2000 -hankenimikkeistö jakaa rakennuksen rungon seuraaviin 

osiin: 

- väestönsuojat 

- kantavat seinät 

- pilarit 

- palkit 

- väli- ja yläpohjat 

- runkoportaat  

- erityiset runkorakenteet. [2007] 
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Väestönsuoja on Valtioneuvoston asetuksen (2011/408) sekä pelastuslain (2011/379) 

nojalla aina pakollinen osa rakennettavaa rakennusta. Väestönsuojan on sijaittava ase-

tuksen 3 § mukaisesti enintään 500 metrin päässä rakennuksesta, jota varten se raken-

netaan. Asetuksen 2 § vaatimusten mukaisesti myymälä-, teollisuus-, tuotanto- ja ko-

koontumisrakennusten sekä varastotilojen osalta varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee 

olla vähintään yksi prosentti kerrosalasta. Kuitenkin tapauksissa, joissa näin toteutet-

tava väestönsuoja olisi kohtuuttoman suuri, voidaan väestönsuojan tilamitoitus toteuttaa 

rakennuksen keskimääräistä henkilömäärää hyödyntäen. Tällöin jokaista henkilöä koh-

den on oltava tilaa 0,75 neliömetriä. Valtioneuvoston asetus väestönsuojista 

(5.5.2011/408, 2 §) määrittelee väestönsuojille myös kolme suojausluokkaa S1, S2 ja 

K. Suojausluokka määräytyy väestönsuojan pinta-alan mukaan. Luokkien S1 ja S2 vä-

estönsuojat ovat teräsbetoniväestönsuojia ja luokan K väestönsuojat ovat kalliosuojia. 

[2011] Talo 2000 -hankenimikkeistössä väestönsuoja jaetaan vielä seuraaviin rakenne-

osiin: 

- alapohjarakenne 

- ympäröivät seinät, kantavat väliseinät ja kattorakenne 

- sulkutila, hätäpoistumiskäytävä tai -aukko 

- suojaovet ja -luukut 

- kriisiajan varusteet ja kuntakohtaiset varusteet 

- kantavan kattorakenteen päälle tulevat tasaus- ja salaojituskerrokset. [2007]  

Väestönsuoja voidaan toteuttaa myös betonielementtirakenteisena perinteisen koko-

naan paikallavaletun rakenteen sijaan. Kuten muussakin elementtirakentamisessa, 

myös väestönsuojien kohdalla esivalmistetuilla elementeille voidaan saavuttaa merkittä-

viäkin aikataulusäästöjä. Kuitenkin on huomattava, että esivalmistetut väestönsuojaele-

mentit asettavat tiettyjä teknisiä ja rakenteellisia rajoitteita verrattuna perinteiseen pai-

kallavalettuun. Nämä ilmenevät esimerkiksi läpivientien sijainneissa sekä väestösuojati-

lan optimaalisessa muodossa. Itsessään betonielementtirakenteinen väestönsuoja 

koostuu paikallavaletusta pohjalaatasta, jonka päälle valmiit seinäelementit asennetaan. 

Väestönsuojan katto muodostuu seinäelementtien päälle asennettavista itsekantavista 

kattoelementtilaatoista. [Betoniteollisuus ry. 2010] 

Kantavat seinät koostuvat rakennuksen sisäpuolisista kantavista ja kuormia siirtävistä 

väliseinistä ja seinämäisistä palkeista [Talo 2000 2007]. Kantavat seinät toimivat lähinnä 

puristettuina rakenteina ja pienten kuormien tapauksissa ne voidaan toteuttaa käytän-
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nössä ilman raudoitusta. Tämä koskee kuitenkin lähinnä asuinrakennuksia, joissa rasi-

tukset ovat yleensä pieniä ja tällöinkin elementeissä on aina elementin reunan suuntai-

nen pieliraudoitus. Raudoittamatonta elementtiä kutsutaan betonielementiksi, koska se 

sisältää minimiraudoitusta pienemmän teräsmäärän. Toimisto- ja liikerakennusten koh-

dalla käytetään harvoin raudoittamattomia betonielementtejä. Tällöin käytettäviä beto-

nielementtejä kutsutaan teräsbetonielementeiksi. Rungossa käytettävät kantavat beto-

nielementtiseinät voidaan jakaa niiden käyttötarkoituksen mukaan alaryhmiin: 

- ulkoseinän sisäkuorielementit 

- väliseinät 

- kellarin seinät. [Betoniteollisuus ry. 2010] 

Rakennuksen rungon pilareihin sisältyy Talo 2000 -nimikkeistön määritelmän mukaan 

kaikki rakennuksen perinteiset pilarit sekä runkoon ja ulkoseiniin liittyvät pilasterit. [2007] 

Elementtipilarit ovat poikkileikkausmuodoltaan pyöreitä tai suorakaiteen muotoisia, ja nii-

den minimipaksuus on yleensä 280 mm. Mitoituksen osalta tärkeintä on määrittää pilarin 

poikkileikkauksen hoikkuus niin, että pilarin kapasiteetti on riittävä verrattuna siihen koh-

distuviin rasituksiin. Pilarielementtien taloudelliset maksimipituudet riippuvat pilarin poik-

kileikkauksen muodosta. Suorakaiteen muotoisen pilarin taloudellinen maksimipituus on 

noin 15 metriä. Tällöin kyseessä on 3–4 kerrosta korkea monikerrospilari. Suorakaiteen 

muotoiseen pilariin verrattuna pyöreän pilarin maksimipituus on huomattavasti vaatimat-

tomampi, ainoastaan 7 metriä. [Betoniteollisuus ry. 2010] 

Tapauksissa, joissa pilarien päiden tukipinnat eivät ole riittävät kannateltaville palkeilla, 

käytetään pilariulokkeita. Pilariulokkeita käytetään myös tapauksissa, joissa pilarit ovat 

jatkuvia tai kun tukeutuvia palkkeja on useita. Pilariuloke on yleensä suositeltavaa to-

teuttaa piiloon jäävänä ulokkeena. Tällöin vaihtoehtoina ovat betoniuloke ja palkin pään 

loveaminen ulokkeen kohdalta tai teräksisen piiloulokkeen käyttö. On huomioitava, että 

palkin loveaminen ei ole mahdollista matalilla palkeilla. Elementtipilareiden valmistuksen 

näkökulmasta suositaan piiloulokkeena teräksistä versiota. Tämä mahdollistaa teräs-

muottikaluston käytön valmistuksessa, koska muottipintaa ei tarvitse ulokkeen vuoksi 

rikkoa. Perinteisten pilariulokkeiden lisäksi pilareihin voidaan joutua asentamaan teolli-

suus- ja hallikohteissa siltanostureiden kannatuksen mahdollistavia nosturiulokkeita. 

[Betoniteollisuus ry. 2010] 

Rakennuksen rungon palkit koostuvat rakennuksen kantavista palkeista. Betoniele-

menttipalkit voidaan jakaa tavallisiin teräsbetonipalkkeihin ja jännitettyihin jännebetoni-

palkkeihin. Palkkityypit voidaan jakaa myös niiden poikkileikkauksen muodon perus-

teella: 
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- suorakaidepalkkeihin 

- leukapalkkeihin (1- ja 2-puoleinen) 

- ristipalkkeihin 

- HI- ja I-palkkeihin.  

Näistä teräsbetonipalkkina ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan HI- ja I-palkkeja. Palkki-

tyypin valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten kuormitukset, jänneväli ja käyttötarkoi-

tus. Käyttötarkoitukseltaan suorakaide-, leuka- ja ristipalkit soveltuvat parhaiten käytet-

täväksi ala- ja välipohjissa, kun taas HI- ja I-palkkeja yleensä hyödynnetään kattokan-

nattajina hallimaisten rakennusten yläpohjissa. Suorakaidepalkkia voidaan kutsua käyt-

tötarkoitukseltaan peruspalkiksi, kun taas leukapalkin pääasiallinen käyttötarkoitus on 

laattojen tuenta. Jännitetty matalapalkki on leukapalkin variaatio, jota hyödynnetään 

esim. toimistorakennusten välipohjissa, joissa vaaditaan matalia palkkikorkeuksia ja pit-

kiä jännevälejä. Ristipalkki on palkeista erikoistapaus, jota hyödynnetään, kun koh-

teessa tarvitaan erityisen korkeita palkkeja tai palkkien jänneväli on erityisen pitkä. [Be-

toniteollisuus ry. 2010] 

Elementtirakentamisessa väli- ja yläpohjia kutsutaan laattarakenteiksi. Valmiina nämä 

laattarakenteet muodostavat yhtenäisen vaakasuoran tasorakenteen. Rakenneosiin ja-

ettuna välipohjarakenne koostuu itse välipohjarakenteesta sekä lämmön- ja ääneneris-

tyksestä. Vastaavasti yläpohja koostuu kantavasta yläpohjarakenteesta, lämmön- ja ää-

neneristyksestä, tuulensuojasta ja höyrynsulusta. [Talo 2000 2007] Kuten muidenkin 

betonielementtirakenteiden käytöllä, myös elementtilaattoja hyödyntämällä saavutetaan 

useita etuja verrattuna perinteiseen paikallavalurakentamiseen. Etuina ovat mm. muotti- 

ja tuentatyön vähentyminen sekä rakentamisen nopeus. [Betoniteollisuus ry. 2010] 

Yleisimmät Suomessa käytössä olevat laattaelementtityypit ovat: 

- ontelolaatta 

- kuorilaatta 

- TT-laatta 

- massiivilaatta. [Betoniteollisuus ry. 2010] 

Laattatyypin, kuten muidenkin kuormia kantavien rakenteiden, valintaan vaikuttaa eniten 

se, mitkä ovat laattaan kohdistuvat toiminnalliset vaatimukset ja millaiset ovat laattaan 

kohdistuvat kuormitukset. Eniten käytetty laattatyyppi betonirunkoisissa rakennuksissa 

on esijännitetty ja onteloilla kevennetty ontelolaatta. Ontelolaattoja hyödynnetään niin 
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ala-, väli- kuin yläpohjissa ja niitä käytetään niin liike-, asuin- kuin teollisuusrakennuk-

sienkin rungoissa. Myös kuorilaatta on ontelolaatan tapaan esijännitetty. Sen toiminta-

periaate on kuitenkin hyvin erilainen. Kuorilaatta on erittäin ohut ja sen tarkoitus on toimia 

raudoituksen sisältävänä muottina valettavalle betonille ja näin muodostaa yhdessä va-

lun kanssa liittorakenne. Tämän ansioista kuorilaattaa voidaan hyödyntää sekä betoni-

betoni- että betoni-teräs -liittorakenteessa. [Betoniteollisuus ry. 2010] 

Pitkillä jänneväleillä ja kohteissa, joissa vaaditaan runsaasti vapaata sisätilaa, hyödyn-

netään TT-laattoja. TT-laatat ovat esijännitettyjä teräsbetonielementtejä. Hyödyntämis-

kohteet ovat yleensä teollisuus- ja varastorakennuksien yläpohjissa yhdessä HI- ja I-

palkkien kanssa. TT-laattoja voidaan kuitenkin hyödyntää myös esim. myymäläraken-

nusten väli- ja yläpohjissa. Massiivilaatta on esijännitetty teräsbetonilaatta ja se on neljäs 

yleisesti käytössä oleva laattatyyppi. Sen hyödyntämiskohteet ovat porrashuoneissa ker-

rostaso- ja välipohjalaattoina. Massiivilaatan erottaa tavallisesti elementtilaatasta sen 

kyky toimia ristiin kantavana, kun taas perinteinen laatta toimii kantavana ainoastaan 

yhteen suuntaan. [Betoniteollisuus ry. 2010] 

Runkoportaat ovat osa rakennuksen kantavaa järjestelmää ja niihin kuuluvat portaiden 

porrassyöksyt, askellankut ja lepotasot. Rakenneosiin jaettuna runkoportaat koostuvat: 

- porrassyöksystä 

- lepotasosta. [Talo 2000 2007]     

Erityyppisiä porrassyöksyelementtejä on useita ja ne eroavat toisistaan mitoiltaan sekä 

yksityiskohdiltaan. Porrassyöksyelementti valitaan kohteen käyttötarkoituksen mukaan. 

Vaihtoehtoina on mm. kierre-, umpilaatta- ja ruuvikierreportaita sekä yksi- ja kaksivartisia 

portaita. Lepotasojen laattaelementit ovat raudoitettuja teräsbetonielementtejä, jotka tue-

taan yleensä väliseinien päälle. Asennettava porrassyöksyelementti tukeutuun lepota-

solaattaan muodostaen näin yhtenäisen rakenteen. [Betoniteollisuus ry. 2010]  

Erityiset runkorakenteet määritellään Talo 2000 -hankenimikkeistössä muihin runko-

rakenteisiin kuulumattomiksi runkorakenteiksi. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kehä-

rakenteet ja ilmanvaihtokoneiden teräsrungot. [2007] Tutkimuksessa erityisiin runkora-

kenteisiin lasketaan mukaan myös mahdolliset yhtenäiset porras- ja hissikuiluelementit 

sekä liittorakenteet, jotka toimivat yhdessä betonielementtien kanssa. Tavallisesti por-

ras- ja hissikuilut kootaan erillisistä seinäelementeistä. Nykyisin on myös mahdollista 

saada yhtenäinen vakiokokoinen yhden kerroksen korkuinen kuiluelementti. Näiden kui-

luelementtien käyttö rajoittuu kuitenkin pitkälti asuinkerrostalorakentamiseen, jossa tuot-

teet ja tuotanto on vakioidumpaa. [Betoniteollisuus ry. 2010] 
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Liittorakenteet ovat rakenteita, joissa eri materiaaleista koostuvat rakenteet yhdistyvät 

yhdeksi yhdessä toimivaksi rakenteeksi. Betonielementtirakentamisessa liittoraken-

teella tarkoitetaan tilannetta, jossa betonielementti toimii yhdessä joko toisen betoni- tai 

teräselementin kanssa tai yhdessä paikallavalun kanssa. Näiden lisäksi myös puuta voi-

daan hyödyntää liittorakenteen osana yhdessä betonielementtien kanssa. Tällainen liit-

torakenne ei kuitenkaan ole mukana tämän tutkimuksen tarkastelussa. Liittorakenteiden 

taustalla on pyrkimys hyödyntää jokaisen materiaalin ominaisuuksia mahdollisimman 

tehokkaasti ja näin luoda kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisia ja toimivia 

rakenteita. Usein liittorakenteiden taustalla ovat arkkitehtuuriset tai rakennetekniset te-

kijät. Liittorakenteita hyödynnetään erityisesti tapauksissa, joissa rakenteen hyöty-

kuorma on kokonaiskuormaan nähden suurehko. Tällöin liittorakenteesta saatava hyöty 

perinteiseen betonielementtirunkorakenteeseen verrattuna on suurimmillaan. [Betonite-

ollisuus ry. 2010, Elliott 2003]  

Liittorakenteita hyödynnetään erityisesti välipohjarakenteissa sekä parkkitaloissa. Toi-

mitilarakentamisessa kohteiden rakenteisiin kohdistuvat hyötykuormat ovat usein suu-

ria, minkä vuoksi liittorakenteiden tuoma lisääntynyt jäykkyys sekä kasvanut kantokyky 

tuovat suuren edun verrattuna erillisinä toimiviin betonielementtirungon rakenneosiin. 

Varsinaiset liittorakenteiden käyttömahdollisuudet voidaan jaotella seuraavasti:  

- liittolaatat 

- betoniset liittopalkit 

- teräsliittopalkit. [Betoniteollisuus ry. 2010] 

Liittolaatat muodostuvat betonielementtilaatasta sekä sen päälle tulevasta paikallava-

lusta. Liittolaattarakenteessa voidaan hyödyntää kuori-, ontelo- ja TT-laattoja. Liittolaa-

tan etuina perinteiseen laattaan verrattuna on lisääntynyt hyötykuorma, kasvanut laa-

taston jäykkyys sekä parantuneet palo-, vesitiiveys- ja ääneneristysominaisuudet. [Be-

toniteollisuus ry. 2010] 

Betonipalkit sekä niihin tukeutuvat elementtilaatat muodostavat yhdessä betonisen liit-

topalkkirakenteen, jonka osat liitetään toisiinsa saumavalulla sekä laatan ja palkin välis-

ten tartuntojen avulla. Liittopalkkeja hyödynnetään pilari-palkkirunkoisissa rakennuk-

sissa sekä piha- ja pysäköintitasoissa, joiden välipohjarakenteelta vaaditaan suurta hyö-

tykuorman kantokykyä mahdollisimman pienellä rakennekorkeudella. Liittopalkkiraken-

teen tärkeimpinä etuina perinteiseen rakenteeseen verrattuna ovatkin materiaalisäästö 

sekä pienempi rakennekorkeus. Näiden lisäksi taipumat pienenevät, palonkesto kasvaa 

sekä maanjäristyskestävyys paranee. [Betoniteollisuus ry. 2010] 
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Kolmas käytetty liittorakennetyyppi ovat teräsliittopalkkirakenteet, jotka koostuvat teräs-

palkin ja betonilaatan yhdessä muodostamasta liittovaikutusta hyödyntävästä kokonai-

suudesta. Rakenteessa voidaan hyödyntää teräspalkkeina I-profiileja ja kotelopalkkeja 

sekä epäsymmetrisiä HQ-palkkeja. Teräsliittopalkkirakenteen hyödyntämisen taustalla 

on kaksi tekijää, edullisempi hinta sekä rakennetekniset edut. Betoniteollisuus ry:n las-

kelmien mukaan toimistorakennuksen välipohjissa teräspalkein toteutettu liittorakenne 

oli noin 15 prosenttia edullisempi kuin vastaava ei liittorakenne.  Teräsrakenteen raken-

neteknisinä etuina ovat keveys ja hyvä taivutuskestävyys verrattuna saman dimensi-

oiseen betonirakenteeseen. Tämän ansiosta teräspalkkirakenteella voidaan lisätä ker-

roksen vapaata korkeutta jopa 100–200 mm verrattuna puhtaasti betonielementtiteknii-

kalla toteutettuun ratkaisuun. [Betoniteollisuus ry. 2010, Elliott 2003]        

3.1.2 Rungon kustannukset sekä kustannusten suhde muihin 
rakennusosiin 

 

Kirjallisuustutkimuksessa rungon kustannusjakauma on määritetty Haahtela & Kiiras 

Talonrakennuksen kustannustieto 2015 -teoksen vertailutasoja hyödyntäen. Tutkimuk-

sessa on hyödynnetty kahta teoksen toimitilakohteen rakennusosa-arviota. Kohteet ovat 

2 245 brm2 opetusrakennus sekä vastaavan kokoinen 2 262 brm2 toimistorakennus. 

Näiden kohteiden laskennallisena keskiarvona on määritelty toimitilahankkeen karkea 

keskimääräinen kustannusjakauma. Rakennusosien kustannukset on määritelty niihin 

kohdistuvan bruttoneliöhinnan perusteella. Näin on muodostettu kaavio, jossa kustan-

nusten suhde on tuotu prosentuaaliseen muotoon. Tutkimuksessa on muodostettu neljä 

kaavioryhmää, joiden tarkoituksena on suhteuttaa rungon kustannukset muihin hank-

keessa syntyviin kustannuksiin, ja näin muodostaa käsitys rungon kustannusmerkityk-

sestä hankkeen eri osien näkökulmasta. Näiden rinnakkaisten kaavioiden avulla voi-

daan myös tarkastella eri käyttötarkoituksessa toimivien rakennusten kustannuseroja. 

Rakennuksen runko kuuluu ylätasolla rakennusosiin, joihin sisältyvät alue-, talo- ja tila-

osat. Muita ylätason nimikkeitä kaaviossa ovat tekniikkaosat ja osio muut. Osio muut, 

sisältää hanke-, kiinteistö- ja käyttäjätehtävät sekä hankkeen varaukset. Nämä on yh-

distetty sen vuoksi, ettei niiden esittäminen erikseen toisi tutkimuksen kannalta lisäar-

voa. Tarkastelun tavoitteena on ainoastaan suhteuttaa ja asemoida rungon kustannuk-

set yleisellä tasolla. 
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Kuva 3. Pääkustannusryhmien suhde rakennusosa-arvioissa. [Haahtela & Kiiras 
2015, s.335–364 kustannustietoon pohjautuen] 

 

Kuvan 3. kaavioista huomataan, että ylätason kustannusten välinen suhde tarkastel-

luissa kohteissa on melko lailla vakio. Rakennusosat, joihin myös talo-osat ja sitä kautta 

myös rakennuksen runko kuuluvat, muodostavat noin puolet rakennusosa-arviossa 

määritellyistä kustannuksista. Kokonaisuutena rakennus- ja tekniikkaosat muodostavat 

noin kaksi kolmannesta koko hankkeen kustannuksista. Laskennallisesti rakennuksen 

rungon kustannukset ovat keskimäärin 8 prosenttia koko hankkeen kustannuksista 

[Haahtela & Kiiras 2015, s. 335–364 kustannustietoon pohjautuen]. Kyseessä on siis 

merkittävä yksittäinen kustannuserä. Kuvan 4. kaaviossa tarkastellaan miten rakennus- 

ja tekniikkaosien kustannukset muodostuvat.  

 

Kuva 4. Rakennus- ja tekniikkaosien kustannusten muodostuminen. [Haahtela & 
Kiiras 2015, s.335–364 kustannustietoon pohjautuen] 

 

Kaavioista huomataan, että suurimmat kustannuserät ovat talo-osat noin 36–40 prosen-

tin osuudella ja tilaosat 21–27 prosentin osuudella. Näihin suhteutettuna rakennuksen 

rungon kustannusten laskennallinen 11–12 prosentin osuus on erittäin merkittävä osa 

rakennus- ja tekniikkaosien kokonaiskustannuksista [Haahtela & Kiiras 2015, s. 335–

364 kustannustietoon pohjautuen]. Yleisellä tasolla rakennuksen rungon kustannukset 

ovat noin 10 prosentin luokkaa kokonaiskustannuksista, joten laskennallisesti saatu 
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osuus toimitilakohteista on tätä hieman suurempi. Yleisellä tasolla kaaviosta huomataan 

myös, että syvemmälle tasolle mentäessä erot hieman kasvavat, mutta ovat kuitenkin 

verrattain pieniä. Suurimmat eroavaisuudet opetus- ja toimistorakennuksen välillä näky-

vät putki-, tila- ja talo-osissa. Taustalla on rakennusten käyttäjäryhmien erilaisuus. Toi-

mistorakennuksessa talotekniikan määrä on keskimäärin suurempi kuin opetusraken-

nuksessa. Toimistorakennukset sisältävät lisäksi usein enemmän yksilöllistä talotekniik-

kaan kohdistuvaa säätötekniikkaa, joka osaltaan nostaa kustannuksia. Myös tilaosien 

erot selittyvät pitkälti käyttötarkoituksella, joka luo opetusrakennuksessa jakavien tila-

osien vuoksi lisäkustannuksia verrattuna esimerkiksi avokonttoriin. Talo-osat muodos-

tavat edelleen merkittävästi suurimman osan kustannuksista. Opetus- ja toimistoraken-

nuksen talo-osien kustannusero on neljän prosentin luokkaa. Eron taustalla ovat käyt-

tötarkoituksesta johtuvat eriävät vaatimukset rakennuksen runkorakenteelle, perustuk-

sille ja ulkonäölle.  

Kuvan 5. kaaviossa talo-osien kustannukset on jaettu Talo 2000 -nimikkeistön mukaisiin 

osiin. Kaaviossa päästään tarkastelemaan ensimmäistä kertaa rakennuksen rungon 

kustannusten suhdetta muihin talo-osien kustannuksiin.  

 

Kuva 5. Talo-osan kustannusten muodostuminen. [Haahtela & Kiiras 2015, s. 
335–364 kustannustietoon pohjautuen] 

 

Rungon kustannukset ovat noin kolmannes talo-osien kokonaiskustannuksista. Ky-

seessä on toiseksi merkittävin kustannuserä julkisivujen jälkeen, jotka muodostavat noin 

puolet talo-osien kustannuksista. Julkisivuihin sisältyvät ei-kantavat ulkoseinät, ikkunat 

ja ovet sekä julkisivuvarusteet. Yllä olevasta kaaviosta huomataan, että rungon kustan-

nusten suhde muihin talo-osien kustannuksiin on melko lailla vakio, hieman yli 30 pro-

senttia. Rungon kokonaiskustannusten osalta opetus- ja toimistorakennuksen välillä ei 

esiinny suurta kustannuseroa tarkastelun alla olleissa kohteissa.  
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Tutkimuksen tarkimmalla tasolla tarkasteltiin rakennuksen rungon kustannusten muo-

dostumista. Tässä rakennuksen runko jaettiin Talo 2000 -nimikkeistöön pohjautuen seu-

raaviin osiin: 

- runkoportaat, 

- yläpohjat, 

- välipohjat, 

- palkit, 

- pilarit, 

- kantavat seinät sekä 

- väestönsuoja. [2007]  

Rakennuksen rungon kustannusten suhde toisiinsa on koottu alle olevaan kaavioon.  

 

 

Kuva 6. Rakennuksen rungon kustannusten muodostuminen. [Haahtela & Kiiras 
2015, s. 335–364 kustannustietoon pohjautuen]   

 

Kaavioista voidaan havaita, että opetus- ja toimistorakennusten eri osien kustannusja-

kauma on verrattain yhtenevä. Noin 75 prosenttia rungon kustannuksista muodostuu 

ylä- ja välipohjista sekä palkeista niin, että niistä jokaisen osuus on noin neljännes ko-

konaiskustannuksista. Huomion arvoista on, että ylä- ja välipohjien kustannukset ovat 

yhtenevät, vaikka määrällisesti välipohjaa on usein enemmän. Tämä johtuu siitä, että 

yläpohjien kustannuksia nostavat lämmöneristys sekä höyrysulun toteutus. Nämä tekijät 

tasaavat massallista ja kappalemääräistä eroa. Pilarit muodostavat noin 12 prosentin 

osuudella seuraavaksi suurimman kustannuserän. Tämän jälkeen tulevat kantavat sei-

nät, jotka koostuvat sekä kantavista ulko- että väliseinistä. Ulko- ja sisäkuorellisista sei-

nistä kantavat seinät sisältävät ainoastaan sisäkuoren. Ulkokuori lasketaan osaksi julki-

sivun kustannuksia. Kantavat seinät ja lainsäädännön vaatima väestönsuoja muodos-
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tavat kumpikin noin 6 prosenttia kustannuksista. Rakennuksen rungon pienimmän kus-

tannuserän muodostavat runkoportaat, joiden osuus on noin 3 prosenttia. Runkoportai-

siin sisältyvät porrassyöksyjen lisäksi lepotasolaatat. 

Rakennusliikkeen näkökulmasta betonielementtirunkorakentamisen kustannukset muo-

dostuvat varsinaisista tilattavista elementeistä sekä näihin liittyvistä muista kustannus-

eristä. Perinteisen betonielementtirakentamisen kustannukset voidaan jakaa karkeasti 

viiteen osaan, jotka ovat: 

- elementit 

- elementtien asennus 

- tarvittavat saumavalut 

- elementtien suunnittelu 

- elementtien kuljetus. 

Rakennusliikkeelle kustannuseristä suurin ovat varsinaiset betonielementit. Kustannuk-

set riippuvat kuitenkin suuresti elementtien tyypistä, määrästä sekä laadusta. Pääosin 

betonielementit tilataan elementtitoimittajilta tarjouspyyntöjen perusteella. Tämän 

vuoksi rakennusliikkeen näkökulmasta tarkempi elementtien panostasolle viety kustan-

nustarkastelu ei ole tarpeellista. Seuraavaksi suurin kustannuserä on elementtien asen-

nus, joka sisältää sekä työn että asennuksessa tarvittavan kaluston esim. mobiilinostu-

rin. Kuten elementtien kustannuksiin, myös asennuksen kustannuksiin vaikuttavat ele-

menttien tyyppi sekä määrä. Elementtiasennuksen kustannuksia tarkasteltaessa pyri-

tään elementtien määrä saamaan mahdollisimman pieneksi, jolloin koko urakan kustan-

nukset pienenevät. Sopimusten pohjana on usein tietty euromäärä jokaista asennettua 

elementtiä kohden. Tällöin mitä pienempi asennettavien elementtien määrä on, sen pa-

rempi. Näiden lisäksi elementtiasennuksen kustannuksiin vaikuttaa elementtien asen-

nustapa. Tyypillisesti esim. suuri kääntökivien määrä nostaa kustannuksia asennustyö-

määrän kasvaessa. [Haahtela & Kiiras 2015, Lindberg at al. 2019 kustannustietoihin 

pohjautuen] 

Seuraavaksi suurimman kustannuserän muodostavat yleensä tarvittavat saumavalut. 

Saumavaluihin sisältyy tarvittava työ, kalusto, saumabetoni sekä saumaraudoitukset. 

Elementtisuunnittelun ja elementtien kuljetuksen osuus vaihtelee jonkin verran kohteit-

tain. Suunnittelun ollessa kuitenkin usein kustannuksiltaan merkittävämpi menoerä. Ele-

menttisuunnittelun kustannuksiin vaikuttavat mm. hankkeen laajuus, käyttötarkoitus, 

arkkitehtuuri sekä rakenteiden vaativuus. Esimerkiksi käyttämällä tyyppiratkaisuja, yksi-

kertaisia rakenteita sekä monistamalla kohteita, voidaan näitä hyödyntämällä laskea 
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suunnittelun kustannuksia. Viimeinen kustannuserä elementtirakentamisessa on ele-

menttien kuljetus. Kuljetuksen kustannuksiin vaikuttavat kohteen ja elementtitehtaan vä-

linen etäisyys, elementtien geometria sekä elementtien paino. Osaltaan myös hankkeen 

vaativa logistiikka, esim. työmaan säilytystilan puutteen vuoksi, voi nostaa kuljetuksen 

kustannuksia. Tällöin kuljetusliike joutuu ajamaan ns. ”vajaita” kuormia, mikä nostaa kul-

jetuksen kokonaiskustannuksia lisääntyneiden toimituskertojen vuoksi. [Haahtela & Kii-

ras 2015, Lindberg at al. 2019 kustannustietoihin pohjautuen]  

3.2 Runkohankinta yrityksen näkökulmasta 

3.2.1 Hankintaprosessi 
 

Nykyisessä globaalissa liiketoimintaympäristössä jokainen organisaatio on osa suurem-

paa liiketoimintaverkostoa, jossa joukko yrityksiä tuottaa yhdessä tuotteen tai palvelun.  

Liiketoimintaverkostojen työnjaon periaatteena on, että yritykset pyrkivät maksimoimaan 

voitot ja minimoimaan kustannukset. Verkostojen tuoman kasvaneen kilpailun myötä 

yritykset ovat yhä enemmän keskittyneet omaan ydinosaamiseensa ja sen kilpailukyvyn 

kehittämiseen. Tällöin yritykset ostavat oman ydinosaamisensa ulkopuolelta tarvitse-

mansa tuotteet ja palvelut taas näihin erikoistuneilta toimijoilta. Tässä liiketoimintaym-

päristössä organisaatioiden sisäisen hankitoimen rooli korostuu. [Nieminen 2017] 

Terminologisesti ”hankinta on yrityksen ulkoisten resurssien hallintaa, jonka tavoitteena 

on turvata yrityksen tarvitsemien tuotteiden ja palveluiden saatavuus parhailla mahdol-

lisilla ehdoilla”. Hankintaa on käytännössä kaikki toiminta, jossa organisaatio saa laskun 

ulkopuoliselta toimijalta. Hankintojen taustalla on yrityksen päätös siitä, mikä on yrityk-

sen omaa ydinliiketoimintaa ja mitä taas ostetaan ulkopuolelta. Liiketoimintaverkostojen 

kasvaneen roolin myötä on hankintojen merkitys organisaatioissa kasvanut. Nieminen 

esittää, että rakennusteollisuudessa projektin kustannuksista jopa 90 prosenttia voi 

koostua erilaisista ulkopuolisista hankinnoista [2017]. Hankintaorganisaation taloudelli-

nen vastuu on siis rakennusteollisuudessa erittäin suuri. [Nieminen 2017]  

Hankinnan perimmäisenä tavoitteena on yrityksen liiketoiminnan edistäminen paranta-

malla suorituskykyä sekä lisäämällä yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Lisääntynyt kil-

pailukyky näkyy sekä kasvaneena kustannustehokkuutena että lisääntyneenä asiakkai-

den kokemana lisäarvona. [Nieminen 2017] Nieminen listaa hankinnan päätehtävät ja 

vastuut seuraavasti: 

- oikea-aikaisen ja häiriöttömän materiaalien, palveluiden ja tuotteiden saatavuu-

den turvaaminen 
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- hankintoihin liittyvien kustannuksien valvominen ja minimointi 

- ulkopuolisten hankintojen riskien hallinta 

- hankittavien tuotteiden ja palveluiden laadun varmistaminen 

- innovointi, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä toimittajien kanssa [2017].   

Jotta Niemisen esittämät hankinnan tehtävät ja vastuut toteutuvat käytännön hanki-

työssä, on yrityksellä oltava vakioitu hankintaprosessi. Yhdenmukaisella hankintapro-

sessilla voidaan järjestelmällisesti toteuttaa tarvittavat hankinnat niin, että yllä olevat te-

kijät tulevat huomioitua hankinnan aikana, mutta myös sen jälkeen. Käsitteellä hankin-

taprosessi voidaan kuvata kahta eri tasoista hankinnan prosessia. Ylätasolla hankinta-

prosessi kuvaa koko projektin hankintojen vaatimaa prosessia, kun taas alatasolla pu-

hutaan yksittäisen projektinosan hankinnan prosessista. Tämä alatason prosessi on siis 

yksi osa ylätason prosessia. Tutkimuksessa ylätason prosessista puhutaan hankinta-

prosessina ja alatason prosessista projektihankinnan prosessina.  

Projektin elinkaarella hankintaprosessi sijoittuu pääasiassa hankekehityksen ja tuo-

tannon vaiheisiin. Näiden lisäksi käyttö- ja vastuuaikana kerätään vielä palautetta, jota 

hyödynnetään tulevien hankintojen suunnittelussa sekä toimittajien ja urakoitsijoiden ar-

vioinneissa. Hankintaprosessin sisältö on verrattain samanlainen riippumatta siitä, onko 

kyseessä omaperusteinen vai kilpailu-urakointi kohde. Erot näkyvät lähinnä prosessin 

eri vaiheiden kestoissa sekä siinä, miten ne sijoittuvat aikajanalle. Näistä eroista huoli-

matta prosessin vaiheiden keskinäinen järjestys ja sisältö ovat yhtenevät. Hankintapro-

sessin selkärankana toimivat konsernin ja segmenttien hankintastrategiat, jotka määrit-

tävät hankintojen strategisen suunnan tavoitteineen. [YIT Suomi Oy 2020a] 

Rakennusalan yrityksen toiminnassa jatkuva markkinaseuranta on elintärkeässä roo-

lissa. Markkinoita seuraamalla pyritään löytämään sekä hyviä tarjottavia kohteita että 

tunnistamaan potentiaaliset investoitavat hankkeet. Hankintaprosessin alkusysäyksenä 

toimii omaperusteisissa hankkeissa investointipäätös ja kilpailu-urakoinnissa hankkeen 

valitseminen tarjottavaksi. Kun sopiva potentiaalinen hanke on tunnistettu, siirrytään 

hankekehitysvaiheeseen. Kuvan 7. kaavio kuvaa harmonisoitua hankintaprosessia, joka 

alkaa siirryttäessä hankekehitysvaiheeseen. Hankekehitysvaihe koostuu kahdesta en-

simmäisestä sinisten viivojen rajaamasta alueesta kaaviokuvassa. [YIT Suomi Oy 

2020a]       
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Kuva 7. Hankintaprosessin kaaviokuvaus. [YIT Suomi Oy 2020a] 

 

Hankekehityksen aluksi omaperusteisissa hankkeissa aloitetaan suunnittelu, kilpailu-

urakoinnissa suoritetaan selonotto tarjousaineistosta. Kuten kuvan kaavio osoittaa, on 

hankinnan tehtävä muodostaa hankekehitysvaiheen aikana hankinnan projektikohtai-

nen toimintasuunnitelma, jossa tunnistetaan tietyn hankkeen osalta hankinnan tavoitteet 

sekä näiden tavoitteiden suhde konserni- ja segmenttitason hankintastrategioihin. Han-

kekehitysvaiheen aluksi hankintaorganisaatio etsii yhdessä suunnittelunohjauksen ja 

tuotannon kanssa kohteeseen sopivia tuotteistusratkaisuja sekä esivalmisteita. Tavoit-

teena on projektin hankinnan ja tuotannon tehostaminen sekä rakennusajan lyhentämi-

nen valmiita ratkaisuja ja tuotteita hyödyntämällä. Kun tietyt kriittiset tuotteistus- ja esi-

valmisteratkaisut on lyöty lukkoon, aloitetaan näiden osalta alustavat ehdolliset projek-

tihankinnat, jotka suoritetaan ennen hankkeen aloitusta. Näillä pyritään varmistamaan 

strategisesti tärkeiden hankintojen hintataso sekä toimittajien kapasiteetti. Nämä han-

kinnat jatkuvat läpi hankekehitysvaiheen. [YIT Suomi Oy 2020a]  

Hankekehitysvaiheen ensimmäisen osan lopuksi lyödään omaperusteisissa hankkeissa 

lukkoon suunnitteluratkaisut sekä hyväksytään hankkeen konsepti. Kilpailu-urakointi-

kohteissa taas tehdään tarjouksen laatimispäätös. Ennen näitä päätöksiä on myös aloi-

tettu hankinta- ja suunnittelupakettien luonti, joka jatkuu hankekehitysvaiheen seuraa-

vaan osaan, hinnoitteluun ja tuotannonsuunnitteluun. Kun hankinta- ja suunnitelmapa-

ketit on saatu valmiiksi, aloitetaan hankintasuunnitelman muodostaminen hankintapa-

kettien pohjalta. Hankintasuunnitelma on työkalu hankintojen organisointiin eli käytän-

nössä se ohjaa ja aikatauluttaa hankintoja. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää kustannus-

seurannassa sekä sisäisessä ja ulkoisessa raportoinnissa. Hankintasuunnitelmalle omi-

naista on se, että se tarkentuu ja kehittyy hankkeen edetessä. Hankekehitysvaiheen 

lopuksi tehdään päätös siitä, sitoudutaanko hankkeeseen vai ei. Jos hankkeeseen ryh-

dytään, siirrytään tällöin tuotannon vaiheeseen eli työmaa käynnistetään ja rakentami-

nen aloitetaan. [YIT Suomi Oy 2020a] 
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Hankintaprosessin näkökulmasta tuotannon vaihe alkaa kuvan 7. kaavion mukaisesti 

hankinnan aloituskokouksella. Aloituskokouksen tehtävinä on laskennan tietojen siirtä-

minen hankinnan käyttöön, projektin nykytilan ja tavoitteiden esille tuominen sekä tär-

keimpänä tehtävänä projektin hankinnan käynnistäminen. Projektihankinnat alkavat siis 

hankinnan aloituskokouksessa, jossa tuodaan myös esille ennen projektin aloitusta teh-

dyt ehdolliset projektihankinnat, joihin kuuluvat mm. erilaiset kiirehankinnat. Aloitusko-

kouksen jälkeen alkaa hankinnan johtaminen, joka jatkuu aina hankkeen valmistumi-

seen asti. Hankinnan johtamisen työkaluina ovat hankintakokoukset sekä hankintasuun-

nitelma. Hankintakokouksissa käsitellään hankintoihin liittyvät ajankohtaiset asiat han-

kintasuunnitelmaa hyödyntäen. Tämän lisäksi hankintakokoukset toimivat myös yhteis-

työympäristönä hankinnan ja tuotannon välillä. Hankintasuunnitelmaa ylläpidetään koko 

hankkeen ajan eli se on päivittyvät työkalu, johon kirjataan mahdolliset muuttuvat tekijät 

kuten aikataulumuutokset tai muutokset kriittisissä hankinnoissa. [YIT Suomi Oy 2020a]  

Aktiivinen hankintavaihe päättyy rakentamisvaiheen loppukatselmukseen, joka myös 

päättää tuotantovaiheen. Usein kuitenkin suurin osa merkittävistä hankinnoista on jo 

suoritettu huomattavasti ennen loppukatselmusta. Loppuvaiheen hankinnat ovat usein 

pienimuotoisempia työmaahankintoja tai lopun lisä- ja muutostyöhankintoja. Lisä- ja 

muutostöiden kustannukset voivat kuitenkin olla hankkeessa hyvinkin merkittävä kus-

tannuserä.  

Ylätason hankintaprosessiin sisältyy myös kuvan 7. kaavion mukainen alatason projek-

tihankinnan prosessi. Projektihankinta on yksittäisen projektiin kuuluvan hankintapa-

kettijaon mukaisen osan hankinta. Projektihankinnan prosessi jaetaan seuraaviin osiin 

hankintaprosessin kaaviokuvan mukaisesti:     

1. toimittajien kartoitus 

2. tarjouspyyntö 

3. tarjousvertailu ja urakkaneuvottelut 

4. sopimus tai tilaus. [YIT Suomi Oy 2020a]  

Projektihankinnan taustalla on hankintapakettijako, jossa projekti on jaettu selkeisiin ja 

kerralla hankittaviin kokonaisuuksiin. Yksittäisen kokonaisuuden hankinta alkaa hankin-

tapaketille tehtävällä toimittajakartoituksella. Kartoituksen tarkoituksena on tuottaa riit-

tävän laaja listaus potentiaalisista toimijoista, joilta on mahdollista saada hankintapaket-

tia mahdollisimman hyvin palvelevia tarjouksia. Kartoituksen jälkeen on muodostettu 

lista toimijoista, joille lähetetään tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön tulee olla selkeä ja yk-

siselitteinen, jotta saadut tarjoukset olisivat keskenään mahdollisimman vertailtavia niin 
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kustannusten kuin sisällönkin osalta. Tämän vuoksi on tärkeää määritellä tarjouspyyn-

nössä tarkasti urakan sisältö ja muut tarjoukseen oleellisesti vaikuttavat tekijät. [YIT 

Suomi Oy 2020a] 

Kun tarjouspyynnöt on lähetetty listatuille toimittajille ja tarjousaika on umpeutunut, al-

kaa projektihankintaprosessin seuraava vaihe eli tarjousvertailu. Tarjousvertailussa 

saadut tarjoukset yhdenmukaistetaan saattamalla ne keskenään vertailukelpoisiksi niin, 

että hankinnalle asetetut tavoitteet täyttyvät. Keskenään vertailukelpoisten tarjousten 

pohjalta suoritetaan tarjousvertailu yrityksen tai tilaajan asettaman kriteeristön mukai-

sesti. Alustavien tarjousvertailuiden jälkeen siirrytään urakkaneuvotteluihin, joissa ver-

tailussa parhaiten menestyneiden toimijoiden kanssa käydään tarkempia neuvotteluita. 

Neuvotteluissa täsmennetään urakan vaatimuksia, sopimuksen ehtoja sekä käydään 

keskustelua urakan tai hankinnan hintatasosta. Urakkaneuvotteluiden myötä valitun toi-

mijan kanssa tehdään joko materiaalitilaus tai vaihtoehtoisesti työtä sisältävä aliurakka-

sopimus. Sopimus on allekirjoitettu ja päivätty dokumentti, jossa on yksiselitteisesti mää-

ritelty, mitä sopimuksen alle kuuluu ja millä hinnalla sekä mikä on työn aikataulu ja mitkä 

ovat edellytykset työn aloitukselle. [YIT Suomi Oy 2020a]  

3.2.2 Hankinta- ja suunnitelmapaketti 
 

Hankinta- ja suunnitelmapaketit luodaan hankekehitysvaiheessa sen jälkeen, kun tuot-

teistusratkaisut ja tiedot tarvittavista esivalmisteista ovat varmistuneet. Hankintapaket-

tien tehtävänä on jakaa projekti selkeisiin ja kerralla hankittaviin kokonaisuuksiin. Luon-

nissa on tärkeää, ettei avoimia hankintapakettien välisiä rajapintoja pääsee syntymään. 

Hankintapaketit voidaan luoda joko laskennan antamien lähtötietojen pohjalta tai vaih-

toehtoisesti hankintapaketit voidaan muodostaa laskijan ja hankkijan yhteistyönä jo las-

kentavaiheessa. Kuitenkin hankintapakettien muodostamisen päävastuu on kyseisen 

hankkeen hankintavastaavalla, joka muodostaa paketit aina tiiviissä yhteistyössä tuo-

tannon, laskennan ja suunnittelunohjauksen kanssa. [YIT Suomi Oy 2020a] 

Hankintapakettien tärkein tehtävä on määritellä hankintanimikkeille sisältö. Hankintapa-

kettiin on sisällyttävä ainakin seuraavat tiedot: 

- hankittava sisältö ja määrät  

- hankkeen lohkojako 

- hankinnan budjetti 

- alustava aikataulu 
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- suunnittelijoiden tarvitsemat lähtötiedot. [YIT Suomi Oy 2020a] 

Näiden lisäksi on määriteltävä, mitkä hankintanimikkeet ovat projektin kannalta kriittisiä 

sekä, jos mahdollista, tulisi määritellä hankintapaketille myös toimitustapa. Vaihtoehtoi-

sia toimitustapoja ovat mm. aliurakka, materiaalitoimitus, tuoteosakauppa ja palveluso-

pimus. [YIT Suomi Oy 2020a] Toimitustavan lisäksi hankintapaketissa olisi hyvä määrit-

tää myös hankintamuoto, koska sen valinta antaa toimittajille kuvan siitä, mikä on tavoi-

teltu suunnittelun taso. Hankintamuotoja ovat hankinta työpiirustuksin, täydentyvin työ-

piirustuksin, ohjeellisin suunnitelmin sekä suunnitelmavaatimuksin. Perinteisten 2D-pii-

rustusten lisäksi on hankintapaketissa hyvä määrittää myös tarvittava tietomallinnuksen 

tarkkuustaso YTV 2012 sisältämiä tarkkuustasoja hyödyntäen. [Alaverronen et al. 2020] 

Hankintapaketin sisällön osalta on pelkän hankintamuodon lisäksi hyvä vielä eritellä se, 

mitä hankintaan käytännössä kuuluu. Hankintapakettiin voi kuulua seuraavista yksi tai 

useampi; suunnittelu, materiaali/tuote, toimitus ja työ. Jaon myötä määriä, lohkojakoa ja 

budjettia voidaan tarkentaa eri osa-alueiden tasolle. Hankintapaketin alustavassa aika-

taulussa on hyvä eritellä ainakin erilaiset katselmukset, tarjouspyynnön jättöajankohta, 

tarjoamisen päättymisajankohta, hankintaneuvotteluiden aika, sopimusten teon ajan-

kohta ja toimitus- tai asennusajankohta sekä päivämäärä valmistumiselle yksittäisen 

hankintapaketin osalta. [Alaverronen et al. 2020] 

Suunnitelmapakettien tehtävänä on tarjota hankintapakettien toteuttamisen vaatima 

tietosisältö. Suunnitelmapaketti toimittaa suunnitelmia useille eri hankintapaketeille, 

mutta myös yksittäinen hankintapaketti vaatii usein suunnitelmia ja lähtötietoja useilta 

eri suunnittelualoilta. Isoissa hankkeissa suunnittelualojen sisällä on vielä useita eri 

suunnittelijoita, minkä vuoksi suunnittelupakettien luonti ja koordinointi on vaativaa. Ku-

ten hankintapakettien, myös suunnitelmapakettien kohdalla on oltava huolellinen siinä, 

ettei ongelmia aiheuttavia avoimia rajapintoja pääse syntymään. Suunnitelmapaketit 

jaetaan ryhmiin suunniteltavan kokonaisuuden mukaan. Samassa suunnitelmapake-

tissa on usein mukana usean eri alan suunnittelijoita. Suunnittelualat jaetaan vastuualu-

een mukaan arkkitehti-, rakenne-, geo-, LVI- ja sähkösuunnitteluun. [YIT Suomi Oy 

2020a, Alaverronen et al. 2020] Varsinaiset suunnitelmapaketit jaetaan eri ryhmiin nii-

den sisällön perusteella. Jokainen suunnitelmapaketti kuvaa tietyn kohteen osan suun-

nittelua. Yksittäisiä suunnitelmapaketteja ovat mm. pääsuunnittelu, maanrakennustyöt, 

runkorakenteiden suunnitelmat, julkisivut sekä vesikattotyöt. [Alaverronen at al. 2020]. 

Alaverronen et al. esittelevät mallissaan käytännön esimerkin hankinta- ja suunnitelma-

pakettien hyödyntämisestä, kun hankittava kokonaisuus on rakennuksen betoniele-

menttirunko, joka sisältää täydentäviä teräsrakenteita. Hankekehitysvaiheessa on siis 
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päädytty hyödyntämään kohteessa valmista betonielementtirunkoa, jota tarvittaessa 

täydennetään teräsrakentein. Valinnan jälkeen laskenta- ja hankintaorganisaatio ovat 

yhteistyössä jakaneet projektin selkeisiin ja kerralla hankittaviin kokonaisuuksiin. Run-

korakenteiden osalta voidaan muodostaa kolme hankintapakettia esimerkkikohteelle. 

Hankintapaketit jakaantuvat seuraavasti: 

1. rungon teräsrakenteet 

2. teräsbetonielementit 

3. elementtiasennus.  

Näin projektin runkorakenteet on jaettu erittäin karkeasti erillisiin hankintapaketteihin. 

Tämän jälkeen jokaiselle hankintapaketille määritellään hankintamuoto esim. tuote-

osakauppa. Hankintamuodon valinta tehdään sen vuoksi, että sillä on merkittävä vaiku-

tus luotavien suunnitelmapakettien sisältöön eli käytännössä paketin sisältämien suun-

nitelmien hankinnassa käytettävään tarkkuustasoon. [Alaverronen et al. 2020] 

Hankintapakettien luonnin jälkeen muodostetaan hankintapaketteja tukevat suunnitel-

mapaketit. Tässä tapauksessa suunnitelmapaketti on runkopaketti, joka sisältää runko-

rakenteiden suunnitelmat. Suunnitelmapaketti jakautuu arkkitehti-, rakenne-, geo-, LVI- 

ja sähkösuunnitteluun. Näillä jokaisella suunnittelualalla on omat jaotellut tehtävänsä, 

joihin niiden tulee tuottaa hankintapaketin tietotarpeen täyttävät suunnitelmat. Alaverro-

nen et al. luomassa esimerkissä arkkitehti ja rakennesuunnittelija suunnittelevat raken-

nuksen rungon erillisine osineen sekä tekevät päätöksen mahdollisesta tilaelementtien 

tai teräsrakenteiden käytöstä. Geosuunnittelijalla ei ole rungon osalta varsinaista muo-

dostettavaa suunnitelmaa, kuitenkin erityisesti rakennesuunnittelija konsultoi geosuun-

nittelijoita runkoratkaisuihin liittyen. LVI- ja sähkötekniikkasuunnittelijat tuottavat yhteys-

työssä arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden kanssa suunnitelmat mm. laattoihin tar-

vittavista varauksista sekä mahdollisesta tilaelementtien hyödyntämisestä. [Alaverronen 

et al. 2020] 

Kohdeyrityksen hankinta- ja suunnitelmapakettijaossa sekä näiden muodostamisessa 

on useita yhteneväisyyksiä SUKE-malliin. Molemmissa tapauksissa pyrkimyksenä on 

luoda suunnittelunohjaukseen työkaluja, jotka mahdollistavat suunnittelun aikataulutta-

misen ja ohjaamisen prosessin kannalta järkevinä osina. Molemmissa tapauksissa jako 

ja aikataulutus toteutetaan eri osapuolten yhteistyönä. Yhteisenä pyrkimyksenä on 

luoda suunnitteluaikataulu ja suunniteltavat kokonaisuudet niin, että samassa vaiheessa 

hankittavat ja yhdessä suunniteltavat kokonaisuudet muodostavat oman pakettinsa. 

[Kruus & Kiiras 2006, s.376–378]       
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3.2.3 Betonielementtien hankintamuodot 
 

Betonielementtien hankinta voidaan toteuttaa kolmea keskenään erilaista hankintamuo-

toa hyödyntäen. Nämä hankintamuodot ovat: 

- hankinta tilaajan suunnitelmilla, 

- hankinta toimittajan elementtisuunnitelmilla,  

- hankinta tuoteosakauppana. [Alaverronen at al. 2020]  

Hankintamuotojen väliset erot muodostuvat siitä, kuka on vastuussa mistäkin prosessin 

vaiheesta. Hankintaa suoritettaessa on määriteltävä, kuka osapuolista vastaa element-

tisuunnittelusta, elementtien toimituksesta ja elementtien asennuksesta. Betonielement-

tien suunnittelun osalta on määriteltävä, missä vaiheessa vastuu elementtisuunnitte-

lusta siirtyy tilaajalta toimittajalle, vai toteuttaako tilaaja suunnittelun kokonaisuudes-

saan. Juuri suunnittelun siirtymävaiheen sijoittuminen prosessiin määrittää suurimmilta 

osin käytettävän hankintamuodon. [Betoniteollisuus ry. 2020] 

Tilaajan suunnitelmilla toteutettu betonielementtihankinta sisältää käytännössä ainoas-

taan elementtien valmistuksen hankinnan. Kyseessä on siis elementtikauppa puhtaasti 

tilaajan suunnitelmilla. Usein optiona on jännebetonirakenteiden punossuunnittelu tai 

valmiiden elementtien asennuksen ostaminen toimittajalta hankinnan yhteydessä.  [Be-

toniteollisuus ry 2020] Tilaajan suunnitelmilla toteutettu hankinta voidaan toteuttaa joko 

valmiilla työpiirustuksilla tai täydentyvillä työpiirustuksilla. Jälkimmäisessä hankintata-

vassa työpiirustuksia täydennetään hankkeen edetessä määrä- ja sijaintitiedon osalta. 

[Zitting 2020] Näin voidaan esimerkiksi tilata hankkeen aloitusta varten sokkeli- ja väes-

tönsuojaelementit valmiilla suunnitelmilla ja tarkentaa vasta myöhemmin esim. välipoh-

jien ontelolaattojen määrät ja sijainnit.   

Toinen käytetty betonielementtien hankintamuoto on hankinta toimittajan elementti-

suunnitelmilla eli käytännössä hankinta tilaajan ohjeellisin suunnitelmin. [Zitting 2020] 

Tällöin rakennesuunnittelun suorittaa tilaaja ja varsinaisen elementtisuunnittelun mah-

dollisine punossuunnitteluineen elementtitoimittaja, joka myös valmistaa elementit. Ti-

laajan rakennesuunnitelmat toimivat siis ohjeellisena suunnitelmana siitä, minkä tyyppi-

nen ja mitä rakenteita rakennus sisältää. Näiden rakennesuunnitelmien perusteella ele-

menttitoimittaja muodostaa vaatimukset täyttävät elementtisuunnitelmat. Kyseessä on 

siis tällöin elementtisuunnittelun sisältävä elementtikauppa, joka voi optiona sisältää 

myös elementtien asennuksen. [Betoniteollisuus ry. 2020] Toimittajan suunnitelmilla to-

teutettu hankinta voidaan toteuttaa myös niin kutsuttuna kaksivaiheisena hankintana, 
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jossa tilaajan rakennesuunnittelun suunnitteluratkaisuja kehitetään yhdessä potentiaa-

listen toimittajien kanssa [Zitting 2020]. Tällöin toimittajien kanssa käydyn vuoropuhelun 

pohjalta tilaaja voi kehittää omia rakennesuunnitelmiaan toimittajaystävällisempään 

suuntaan. Näin muodostettujen rakennesuunnitelmien pyrkimyksenä on hyödyntää toi-

mittajien osaamista sekä tyyppiratkaisuja, ja löytää näin kokonaistaloudellisesti mahdol-

lisimman edullinen ratkaisu. Tässäkin tapauksessa vastuu rakennesuunnittelusta on 

edelleen tilaajalla ja varsinainen elementtisuunnittelu on toimittajan vastuulla. [Betonite-

ollisuus ry. 2020] 

Kolmas käytetty hankintamuoto on tuoteosakauppa. Tuoteosakaupassa tilaaja ostaa 

tietyn tuoteosan kokonaisuutena, joka sisältää kaiken rakenne- ja elementtisuunnitte-

lusta tarvittaessa aina asennukseen asti. Tuoteosakaupassa tilaaja asettaa kuitenkin 

suunnitelmavaatimukset, jotka ohjaavat toimittajan omaa suunnittelua. Tämä suunnitte-

lun rajapinta on esitettävä selkeästi tuoteosakaupasta tehtävässä sopimuksessa. [Zit-

ting 2020] Tuoteosakaupasta on olemassa kaksi versiota, joiden erottavana tekijänä on, 

kuuluuko kauppaan rakennejärjestelmän kehitys vai ei. Tilaajan ehdotussuunnittelun 

pohjalta tehtävä tuoteosakauppa sisältää rakennejärjestelmän kehityksen, kun taas ti-

laajan yleissuunnittelun pohjalta tehtävä tuoteosakauppa ei. Taustalla on se, että yleis-

suunnitteluvaihe päättyy rakennusluvan hakemiseen, jossa vaaditaan haettavan koh-

teen alustava rakennemalli, joka sisältää runkojärjestelmävalinnan. Yleissuunnitteluvai-

heen jälkeen rakennejärjestelmään tehtävät muutokset vaativat muutoksia myös raken-

nuslupaan. Rakennejärjestelmän kehityksen sisältävää rungon tuoteosakauppaa kutsu-

taan usein myös ”suunnittele ja toteuta” -runkourakaksi. [Betoniteollisuus ry. 2020] Ko-

konaisuutena tuoteosakauppa mahdollistaa tilaajalle lähes koko rungon suunnittelun ja 

toteutuksen siirtämisen elementtitoimittajalle annetuin karkein vaatimuksin. Tilaajan on 

kuitenkin huomioitava tilatun tuoteosan suunnitelmien liittyminen muiden alojen suun-

nittelijoiden suunnitelmiin.  Tuoteosakaupalla tilaaja saa parhaassa tapauksessa raken-

nuksen rungon, jossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti valitun toimittajan 

tyyppiratkaisuja, mikä tuo kasvaneen tehokkuuden myötä kustannus- ja aikataulusääs-

töjä.    

3.2.4 Tietomallintaminen runkohankinnoissa 
 

Kuten muissakin projektin vaiheissa myös hankinnoissa tietomallien rooli on kasvanut 

entistä kehittyneempien tietomallien myötä. Tietomallien lisääntynyt käyttö on kuitenkin 

luonut tarpeen myös tietomallintamisen tarkemmalle ohjaamiselle ja koko prosessin hal-

linnalle. Hallinnan ja ohjauksen työkaluja on muodostettu niin yksittäisissä yrityksissä 
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kuin Suomessa kansallisella tasolla BuildingSMART Finlandin toimesta. Näiden molem-

pien tavoitteena on yhtenäistää tietomallikäytäntöjä ja luoda näin yhteinen linja eri pro-

jektien ja toimijoiden kesken.  

Myös maailmalla on luotu YTV:n kaltaisia ja sisällöltään vastaavia tietomallinnusta stan-

dardoimaan pyrkiviä työkaluja. Standardit jakaantuvat kansainvälisiin, alueellisiin ja kan-

sallisiin sekä itsenäisten projektitiimien luomiin standardeihin. Kansainvälisesti suurin 

rooli on ISO-standardeilla, minkä lisäksi EU-alueella on omat CEN-standardit. [Grilo & 

Jardim-Goncalves 2010] Kansallisella tasolla mm. tietomallinnuksen edelläkävijä-

maassa Norjassa on luotu oma tietomallinnusta ohjaava BIM-käsikirja SIMBA 1.2.1 

[Statsbygg 2013].     

Nykyisellään tietomallintamisen ongelmana on mallinnusvaatimusten sekä tietomallien 

hyödyntämisen monenkirjavuus. Mallintamisen laatu vaihtelee suuresti eri toimijoiden 

kesken, mutta myös saman toimijan eri projektien välillä voi olla suuriakin eroja. Erityi-

sesti hankintatyössä riittävän tarkat tietomallit ovat tärkeä työkalu, joka mahdollistaa 

hankintapakettien tarkkojen sisältöjen, määrien ja rajojen luonnin, muutosten ja kustan-

nusten hallinnan sekä erilaisten vaihtoehtojen vertailun. Riittävän tarkkojen tietomallien 

avulla on mahdollista saada eri rakennusosien yhdenmukaiset materiaali- ja määrätie-

dot, joita voidaan hyödyntää kustannuslaskennassa ja hankinnoissa. [COBIM 2012] Li-

sääntyneestä tarkkuudesta on hyötyä erityisesti tarjouskilpailuissa, joissa marginaalit eri 

vaihtoehtojen ja tarjoajien välillä ovat usein pieniä. Nykyisissä tarjouskilpailuissa myös 

itse tietomalli nähdään lisäarvoa tuottavana ja lopputuotteen laatua parantavana teki-

jänä. Riittävän tarkka tietomalli mahdollistaa mm. tarjousten aiempaa paremman ha-

vainnollistamisen sekä elinkaarianalyysit. [COBIM 2012, Osa 1]     

Vuonna 2012 BuildingSMART Finland loi yleiset tietomallivaatimukset, joiden tarkoituk-

sena on luoda yhteiset pelisäännöt rakennusalan tietomallintamiselle. Yleisten tietomal-

livaatimusten tehtävänä on toimia yleispätevänä sisältöohjeena, johon voidaan viitata 

suunnittelusopimuksia tehtäessä. Yleiset tietomallivaatimukset koostuvat 14 osasta ja 

neljästä näitä täydentävästä liitteestä. Osat koostuvat hankkeen eri vaiheisiin kohdistu-

vista ohjeista. Tietomallivaatimukset ohjaavat arkkitehti-, rakenne- ja LVIAS-mallien 

luontia sekä näiden yhdistämistä ja hyödyntämistä. Runkohankinnan näkökulmasta kiin-

nostavin yleisten tietomallivaatimusten osa on täydentävä liite RAK tilaajan ohje. Se on 

täydentävä liite osaan 5. Rakennesuunnittelu ja se käsittelee rakennesuunnittelun mal-

linnustarkkuutta. [COBIM 2012] ”Ohje on tarkoitettu avuksi hankintoja palvelevan raken-

nesuunnittelun tietomallipohjaista hankintaa varten. Ohje tarkentaa eri rakennusosien 

mallinnustapaa ja -tarkkuutta…” [COBIM 2012]. Yleisissä tietomallivaatimuksissa ase-
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tetaan neljä rakenneteknisen mallinnuksen tarkkuustasoa. Nämä tarkkuustasot on esi-

tetty kuvan 8. taulukossa, joka on lainattu suoraan Yleiset tietomallivaatimukset -oh-

jeesta. 

 

Kuva 8.    Yleisten tietomallivaatimusten mukaiset rakennetekniset tarkkuustasot 
P1–P4. [COBIM 2012, Täydentävä liite RAK tilaajan ohje s.2] 

 

Kuvan 8. taulukosta huomataan, että karkein mallinnuksen tarkkuustaso on P1. Karkean 

tason malli antaa rakennukselle lähinnä ulkomuodon. Tasolla P2 perustason malliin li-

sätään rakenteiden kokonaismäärät ja rakenteet elementoidaan. P2-tason mallilla on 

mahdollista laskea esimerkiksi välipohjien laattamäärät. Mallinnuksen tarkkuustasolla 

P3 malliin lisätään tyyppielementit, paikallavalut ja teräskokoonpanot. Näiden lisäksi 

mallinnetaan liitokset, raudoitteet ja valutarvikkeet. P3-tarkkuustaso on tietomallien 

suunnittelun tarkkuustasoista parhaiten hankintaa palveleva. Tarkkuustaso P4 on tarkin 

tietomallinnuksen suunnittelun tarkkuustaso, jossa P3-tasoon lisätään teräskokoonpa-

not konepajatasolla sekä tämän lisäksi malliin tuodaan mukaan myös paalut sekä paa-

lutarkkeet.  

Taulukoitujen tarkkuustasojen lisäksi yleiset tietomallivaatimukset sisältävät Talo 2000 

-rakennusosanimikkeistöön pohjautuvat suositukset tarkkuustasoista eri rakennusosille. 

Täydentävä liitteen suunnitteluvaiheen tarkkuustasovaatimukset on muodostettu palve-

lemaan erityisesti hankintoja. Vaatimuksissa esitettyyn taulukkoon on koottu mallinnet-

tavat rakennusosat sekä näiltä vaaditut tarkkuustasot. Taulukko sisältää Talo 2000 -

nimikkeistön mukaisen numeroinnin, joka on rakennuksen rungon kohdalla 123. Vaati-

muksissa on esitetty rungon osa ja sille parhaiten hankintoja palveleva suunnittelutaso 

sekä se, mitä tietosisältöä kyseisen rakennusosan on sisällettävä IFC-mallissa. [COBIM 
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2012] Kansainvälisesti verrattaessa YTV:n rakennetekniset tarkkuustasot ja niiden si-

sällöt ovat verrattain yhtenevät esimerkiksi Norjan vastaavaan BIM-käsikirjaan. Tosin 

Statsbyggin ohjeet määrittelevät tarkemmin pakolliset tietosisällöt sekä sisällön muodon 

ja sijainnin. Myös nimeämisestä on Norjassa olemassa yhtenäinen ohjeistus. [2013, 

s.40–44] 

Yleiset tietomallivaatimukset tarkkuustasoineen muodostavat pohjan yritystason tieto-

mallintamisen ohjeistuksille. Yritysten omilla ohjeistuksilla pyritään standardoimaan tie-

tomallien muodostamisprosessi niin, että mallien hyödyntäminen olisi projektista ja vai-

heesta riippumatta mahdollisimman tehokasta. Tämän vuoksi yritystason ohjeistuksilla 

on suuri vaikutus myös runkohankinnoissa hyödynnettäviin tietomalleihin. Ison yrityksen 

kohdalla tietomalliohjeistuksia joudutaan usein mukauttamaan eri toimintojen kohdalla, 

prosessin kuitenkin säilyessä yhtenäisenä taustalla.  

Hyödynnettävän rungon tietomallin pohjalla on useita sen muodostamista ohjaavia do-

kumentteja, jotka vaikuttavat syntyvän tietomallin sisältöön, laatuun ja tarkkuuteen. Ylä-

tasolla prosessia ohjaa tietomallinnussuunnitelma, joka asettaa mallintamisen karkeat 

tavoitteet, organisoi mallintamisen sekä määrittelee käytettävät ohjelmistot. Näiden 

kaikkien tavoitteena on varmistaa, että suunnitelman mukaisesti toteutettu mallintamalla 

tehty suunnittelu palvelisi hanketta mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelman alussa 

määritellään hankkeen tietomallisuunnittelun yleiset tekijät, jotka kootaan suunnitel-

maan kaikkien nähtäville. Näin kaikille prosessissa mukanaoleville on selvää, mitkä ovat 

projektin tavoitteet, mitkä ovat projektissa mukana olevien vastuualueet sekä mitkä ovat 

yleiset käytännöt ohjelmistojen, tiedostomuotojen, viestinnän ja kokousten osalta. Ta-

voitteissa on myös tärkeä määritellä, mitä kultakin suunnittelijalta odotetaan projektin 

päätteeksi. [YIT Suomi Oy 2020b]  

Tietomallinnussuunnitelman alla on projektikohtainen tietomalliohje, joka sisältää mallin 

käytännön sisältöön ja laatuun vaikuttavia hankekohtaisia ohjeistuksia. Ohjeistus sisäl-

tää mm. käytettävän nimeämistavan, koordinaatiston, tietomalliselostuksen sekä sisältö 

ja tarkkuusvaatimukset. Sisältö- ja tarkkuusvaatimukset koostuvat yleisen tason sisältö-

ohjeista sekä eri suunnittelualojen omista sisältö- ja tarkkuusohjeista. [YIT Suomi Oy 

2020b] Rakennuksen rungon tietomallin kannalta merkityksellisin dokumentti on usein 

liitteenä oleva rakennemallin sisältö- ja tarkkuustason kuvaus. Erityisesti dokumentin 

osa RAK-mallin sisältö projektissa ohjaa suoraan, mikä on eri Talo 2000 -nimikkeiden 

YTV 2012:n mukainen mallinnuksen tarkkuustaso. Tarkkuustasot on määritelty vielä 

erikseen eri suunnittelualoille.  
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Runkohankinnan näkökulmasta RAK-mallin sisältödokumentti ei kuitenkaan ole yleensä 

riittävä, koska se kuvaa ainoastaan hankevaiheen lopullista suunnittelun tarkkuustasoa 

ja sen sisältöä. Projektissa hankinnat alkavat usein kriittisten hankintojen osalta jo heti 

hankekehitysvaiheen alkumetreillä, minkä vuoksi hankintoja joudutaan tällöin tekemään 

ilman lopullisen tarkkuustason tietomalleja. [YIT Suomi Oy 2020a] Tämän vuoksi han-

kinta muodostaa yhdessä suunnittelunohjauksen kanssa muistion, joka toimii ohjeistuk-

sena hankinta-aineiston tuottamisessa. Tietomallinnuksen osalta ohjeistuksessa ote-

taan huomioon hankintamuodon vaikutus suunnitelmatarpeeseen, määritellään hankin-

nan tarvitsemien tietomallien tarkkuustasot suunnittelualoittain sekä määritetään aika-

taulu hankinnan tietomalleille. [Zitting 2020]  

Hankintamuodolla on suuri merkitys hankinnassa käytettävän tietomallin valintaan ja 

sen hyödyntämiseen varsinaisissa hankinnoissa. Rooli korostuu erityisesti tietomalli-

pohjaisessa runkohankinnassa. Hankintamuodot vaihtelevat niin eri projektien välillä 

kuin myös projektin sisällä eri rakennusosien hankintojen osalta. Tämän vuoksi ei ole 

mielekästä määrittää yleisiä hankinnan tarvitsemia tarkkuustasoja, vaan tarkkuustasot 

on järkevintä määrittää tietomalliohjeessa hankekohtaisesti. Ääriesimerkkejä ovat han-

kinta valmiilla työpiirustuksilla ja hankinta tuoteosakauppana. Hankintaorganisaation nä-

kökulmasta näiden hankintojen tietomallin tarkkuustarve on hyvin erilainen. Tietomalli-

pohjainen hankinta valmiilla työpiirustuksilla vaatii hankkijan käyttöön käytännössä YTV 

2012:n mukaisen P3-tason rungon tietomallin. Tällöin hankkija käytännössä ostaa ele-

menttitoimittajalta valmiin rungon tietomallin mukaan valmistetut elementit. Tuoteosa-

kaupassa taas hankkija ostaa käytännössä kaiken suunnittelun toimittajalta. Tämän 

vuoksi hankkija tarvitsee ainoastaan YTV:n P1-tason mukaisen rungon tietomallin, josta 

käy ilmi rungon perusgeometria ja sijainti. Hankkiva organisaatio voi kuitenkin asettaa 

toimittajalle valmiin tietomallin tarkkuustasovaatimuksen esimerkiksi niin, että element-

titoimittajan on muodostettava tilaajan käyttöön P3-tason rungon tietomalli. Tilaajaor-

ganisaatio voi tämän jälkeen hyödyntää mallia tuotannossaan. [Betoniteollisuus ry. 

2020] 
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4. BETONIELEMENTTIRUNGON TIETOMALLIEN 
ANALYYSEISTÄ SAATAVAT TULOKSET 

4.1 Tietomallianalyysin toteutus 

Tietomallianalyysin toteutus koostuu useista eri vaiheista. Niiden avulla tietomallin sisäl-

tämä tietosisältö muokataan tarkasteltavaan ja raportoinnin mahdollistavaan muotoon. 

Prosessi koostuu seuraavista vaiheista.  

1. IFC-muotoisten rakennemallien valinta projektipankista. 

2. Rakennemallien revisioiden yhdistäminen yhdeksi tietomallikokonaisuudeksi. 

3. Kohdekohtaisen rakenneosa- ja kerrosluokittelun luonti. 

4. Kohteen rungon määräluettelon muodostaminen rakenneosa- ja kerrosluokitte-

lua hyödyntäen. 

5. Määräluettelon tulostaminen Solibri Office -ohjelmistosta Excel-muotoon määrien 

ja muutosten tarkastelua varten.  

6. Excelissä havaittujen merkittävien muutosten tarkempi analysointi Solibri Office 

-ohjelmistolla tietomallin tietosisällöstä. 

Tutkimuksen aluksi valittiin tietyin kriteerein tarkasteltavat case-kohteet. Näiden osalta 

projektipankista hankittiin viisi eri revisiota kohteen rakennemalleista. Rakennemalleiksi 

hyväksyttiin ainoastaan puhtaasti rakennemalleiksi Revit- tai Tekla Structure -ohjelmis-

toilla luodut tietomallit. Tällöin tarkastelun ulkopuolelle jätettiin arkkitehtityökaluin luodut 

nimelliset rakennemallit.  

Jokaisesta tarkasteltavasta kohteesta valittiin viisi eri revisiota rakennemalleista. Tar-

kasteluun otettiin kohteen ensimmäinen ja viimeisin saatavilla ollut rakennemalli. Mikäli 

hankinta osuu tarkasteluaikavälille, on mukaan otettu ns. hankintamalli. Hankintamalli 

on rakennemalli, joka on osa tarjouspyyntöaineistoa tai mikäli tarjouspyyntöaineistossa 

ei ole määritelty tarkkaa mallirevisioita on hankintamallina käytetty tarjouspyyntöajan-

kohtaa ajallisesti lähinnä olevaa mallirevisiota. Loput kaksi mallirevisiota valittiin ensim-

mäisen rakennemallin ja hankintamallin välisestä aikaikkunasta, sekä hankintamallin ja 

viimeisimmän rakennemallin välistä.    

Toisessa vaiheessa erilliset tietomallirevisiot yhdistettiin yhdeksi tietomallikokonaisuu-

deksi tuomalla rakennemallit kuvan mukaisesti saman mallipuun alle.  
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Kuva 9. Kuvakaappaus case-kohteen 2 mallipuusta Solibri Office -ohjelmistosta. 

Jokainen rakennemallirevisio myös nimettiin tallennuspäivänmäärän mukaisesti, minkä 

lisäksi nimettiin myös ns. hankintamalli.  

Rakennemallien määrä- ja laatutiedon tarkastelun mahdollistamiseksi on kohteen tieto-

mallikokonaisuudelle luotava rakenneosa- ja kerrosluokittelu. Näiden avulla tietomallin 

tietosisältöä voidaan hallita ja lokeroida tutkimuksen vaatimalla tasolla. Luokittelua var-

ten on luotava luokittelusäännöt kuvan mukaisesti. 

 

 

Kuva 10. Kuvakaappaus case-kohdetta 2 varten luoduista rakenneosien luokittelu-
säännöistä Solibri Office -ohjelmistosta. 

Rakenneosien lisäksi vastaava luokittelu muodostettiin myös eri kerroksille. Luokittelu-

säännöt oli luotava sen vuoksi, ettei tietomalli itsessään osaa tunnistaa tai lokeroida eri 
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rakenneosia. Syynä on, että eri mallinnetut osat on usein nimetty keskenään ristiriitai-

sesti tai niiden tietosisällössä on puutteita. Tämän vuoksi manuaalinen luokittelu mah-

dollistaa tiedon ohjaamisen haluttuun kategoriaan tietyin reunaehdoin tai visuaalisesti. 

 

 

Kuva 11. Kuvakaappaus case-kohteen 2 luokitelluista rakenneosista Solibri Office -
ohjelmistosta. 

Yllä olevassa kuvassa näkyvät luokittelusäännöin luodut luokittelut rungon eri rakenne-

osille. Luokittelut mahdollistavat rakennemallista tietyn yksittäisen kokonaisuuden tar-

kastelun. Vastaavat luokittelusäännöt ja näiden myötä luokittelu muodostetaan myös eri 

kerroksille. Alla olevassa kuvassa näkyy kohteen luokiteltu runko, jossa värein on il-

maistu rakennuksen eri rakenneosat luokittelun mukaisesti.    
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Kuva 12. Kuvakaappaus case-kohteesta 2 luokittelun jälkeen Solibri Office -ohjel-
mistosta. 

 

Kun rakennemallien revisioiden muodostama tietomallikokonaisuus on luokiteltu raken-

neosittain ja kerroksittain, oli tämän jälkeen mahdollista muodostaa halutun kaltainen 

informaation talteenotto. Erillisessä informaation talteenottonäkymässä luodaan koh-

teelle oma ITO eli informaation talteenottokuvaus. Talteenottokuvauksessa määritetään 

säännöt, joiden mukaan ohjelma hakee määrät.   

 

Kuva 13.  Kuvakaappaus case-kohteen 2 informaation talteenottonäkymästä Solibri 
Office -ohjelmistosta. 
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Tutkimuksessa tarkasteltiin kohteiden runkorakenteita, erityisesti betonielementtiraken-

teita. Tämän vuoksi informaation talteenotossa on painotettu rakennemallien BEC-tietoa 

mahdollisimman hyvän tiedon tarkkuuden saavuttamiseksi. Informaation talteenotossa 

tietomallista otettiin seuraavat saraketiedot jokaiselle rakenneosalle: 

- luokittelun mukainen nimeäminen 

- luokittelun mukainen kerrostieto 

- rakennemallin revisio 

- osien lukumäärä 

- BEC-tieto 

o elementin paino 

o teräskokoonpanon nettopaino 

o betoniosien tilavuus 

o elementin nettopinta-ala 

o elementin aukkojen pinta-ala. 

Solibri Office -ohjelmiston informaation talteenoton avulla luodaan halutun informaation 

sisältävä excel-tiedosto. Tiedosto sisältää mallista saatavan määrätiedon. Määrätieto 

itsessään on kuitenkin käsittelemätöntä rivitettyä dataa. Excel-ohjelmiston avulla tieto-

sisältö on muokattava kuvan kaltaiseen tarkastelun mahdollistavaan taulukkomuotoon.  

 

  

Kuva 14. Case-kohteen 2 välipohjaontelolaattojen määrätieto mallirevisioittain sekä 
kerroksittain. 

Saadun revisioiden välisen muutostiedon avulla pyritään havaitsemaan merkittävät ra-

kennuksen rungossa tapahtuneet massalliset muutokset. Näin havaittujen muutosten 



51 
 

 

osalta selvitetään tarkemmin syyt revisioiden välisten muutosten taustalla hyödyntäen 

rakennemallien sisältämää tarkempaa mitta-, profiili-, tyyppi- sekä laatutietoa. Lopulli-

nen analyysi tehdään tietomallipohjaisesti Solibri Office -ohjelmistolla Excelin määrä- ja 

muutostietoon pohjautuen.  

Case-kohteista esitettyjen määrämuutosten kohdalla on huomioitava, että tutkimuk-

sessa on tarkasteltu ainoastaan kohteiden rakennemallien eri revisioiden välisiä muu-

toksia. Todellisuudessa hankkeissa hyödynnetään rakennemalleja täydentäviä ja tar-

kentavia arkkitehtimalleja sekä 2D-rakennesuunnitelmia. Näiden yhdistelmänä määrite-

tään muun muassa laskennan ja hankinnan määrät. Lisäksi esimerkiksi elementtijakoa 

ja elementtien lukumääriä arvioidaan aina myös kohteiden laajuustietoon pohjautuen. 

Määrämuutoksia tarkasteltaessa on myös hyvä huomioida muutosten suunta sekä se, 

että osa muutoksista on osa luonnollista suunnittelun tarkentumista. 

4.2 Case-kohteet 

Tutkimuksessa analysoitavia case-kohteita on yhteensä viisi. Rakennukset on suunni-

teltu opetus- ja koulutuskäyttöön ja ne sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Kaikkien tarkas-

teltavien rakennusten rungot ovat joko betonielementtirunkoja tai betonielementtipainot-

teisia sekarunkoja. Kohdetyyppeinä on sekä puhtaita uudiskohteita että olemassa ole-

vaan osaan liittyviä laajennoskohteita. Kaikki kohteet on valittu niin, että niiden käyttö-

tarkoitus ja runkotyypit ovat mahdollisimman yhteneviä. Lisäksi kohteiden rakenteiden 

mallinnuksen tulee olla tarkkuustasoltaan riittävä sekä yhtenevä kohteiden välillä tulos-

ten mahdollisimman hyvän keskinäisen vertailtavuuden vuoksi.  

Tutkimuksen ensimmäinen tarkasteltava case-kohde on kohde 1, joka on alakoulu eli 

perusasteen oppilaitos. Rakennus on puhdas uudisrakennus, joka koostuu kolmesta 

kerroksesta. Kohteen kerrosala on noin 4 500 m2. Runkotyypiltään kohde on betoniele-

menttipainotteinen sekarunko, jonka runkojärjestelmä koostuu lohkoittain pilari-palkki-

laatta -rakenteesta ja kantavat seinät-laatta -rakenteesta, sekä näiden yhdistelmästä. 

Massallisesti kohteen tärkeimpiä rakenteita ovat palkki- ja pilarielementit, ontelolaatat, 

sisäkuorielementit sekä väliseinäelementit.  

Kohde 2 on myös perusasteen oppilaitos, joka toteutetaan kokonaan uudiskohteena. 

Rakennus käsittää kolme kerrosta, joiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 8 000 m2. 

Kohde on sekarunkoinen sisältäen mm. ontelolaattoja tukevia WQ-palkkeja. Merkittä-

viltä osin kohde on kuitenkin betonirakenteinen. Rakennuksen runkojärjestelmä koostuu 

pilari-palkki-laatta -rakenteesta ja kantavat seinät-laatta -rakenteesta, jossa kantavat si-
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säkuorielementit sekä väliseinät toimivat laattakenttien päädyissä kuormia kantavina ra-

kenteina. Massallisesti tärkeimpiin rakenteisiin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi ele-

menttipilarit ja JK-palkit. 

Perusasteen oppilaitos kohde 3 toimii yhdistettynä ala- ja yläkouluna. Kohteen kerros-

ala on noin 11 000 m2 ja rakennuksessa on kolme kerrosta. Rakennus toteutetaan täy-

sin uudiskohteena. Kohteen runko toteutetaan sekarunkona, joka sisältää betoniele-

menttien lisäksi teräksisiä WQ-palkkeja. Runkojärjestelmänä hyödynnetään saliraken-

teen kohdalla pilari-palkki-laatta -järjestelmää. Rakennuksen muissa osissa pilari-palkki 

-rakennetta täydennetään laattakenttien reuna-alueilla kantavilla sisäkuorielementeillä 

sekä väliseinäelementeillä. Muita massallisesti merkittäviä rakenteita ovat JK-palkit ja 

ontelolaatat. 

Kohde 4 on perusasteen oppilaitos, johon toteutetaan olemassa olevan korjattavan ra-

kennuksen rinnalle uudisosa. Tässä tutkimuksessa keskitytään ainoastaan toteutetta-

vaan uudisrakennukseen. Laajennus on kolmikerroksinen ja sen kerrosala on noin 

4 500 m2. Laajennusosa on betonielementtipainotteinen sekarunko, jossa hyödynne-

tään betonielementtien tukena teräsrakenteisia pilareita ja palkkeja. Kohteessa käyte-

tään kahta runkojärjestelmää, kantavat seinät-laatta -järjestelmää ja pilari-palkki-laatta 

-järjestelmää, jossa uloimmat laatat tukeutuvat kantaviin seinäelementteihin. Kohteessa 

massallisesti merkittävimpiä rakenteita ovat ontelolaatat, väliseinät sekä sisäkuoriele-

mentit.  

Kohde 5 on case-kohteista ainoa toisen asteen oppilaitos. Rakennuksena se on puhdas 

uudisrakennus, jonka kerrosala on noin 6 000 m2 ja kerrosluku 4. Kohteen kerrokset 

ovat määritelmällisesti kerrokset 0–3. Kohde 5 on runkotyypiltään case-kohteista kaik-

kein lähimpänä puhdasta betonielementtirunkoa. Runkojärjestelmältään kohde edustaa 

pilari-palkki-laatta -järjestelmää, jossa kuitenkin laattojen tuennassa hyödynnetään osit-

tain myös kantavia seinärakenteita. Massallisesti tärkeimmät rakenteet ovat ontelolaa-

tat, sisäkuorielementit, väliseinäelementit ja pilarielementit.   
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4.3 Merkittävimmät muutokset case-kohteissa 

4.3.1 Kohde 1 
 

Tarkasteltavat rakennemallien revisiot ovat: 

1. 20.12.2019  

2. 24.4.2020 (hankinta)  

3. 22.6.2020  

4. 10.9.2020  

5. 23.12.2020.  

Näistä tarjousmalli on revisio 24.4.2020, joka on merkitty hankintamalliksi. Muutostar-

kastelussa vertailukohtana käytettiin hankintamallia, johon verrataan muita revisioita 

määrineen. Muutosten merkittävyyden arvioinnissa hankintamallia verrataan tuoreim-

paan rakennemallin revisioon 23.12.2020.  

Kokonaisuutena kohteen rungon rakenneosat luokiteltiin 22 eri ryhmään. Pääasiassa 

rakenneosat luokiteltiin niiden kauppa- tai mallinnusnimien mukaisesti. Kaksivaihei-

sessa muutostarkastelussa rakenneosat jaettiin aluksi kahteen kategoriaan niissä ta-

pahtuneiden muutosten merkittävyyden mukaan.  

Kuva 15. Case-kohteen 1 RAK-mallin revision 23.12.2020 määrämuutokset verrat-
taessa hankintarevisioon 24.4.2020. 
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Kaksivaiheisen muutostarkastelun jälkimmäisessä osassa määrällisesti merkittävien 

muutosten osalta tarkastelua syvennetään muutoksen taustalla olevien syiden selvittä-

miseksi. Tummennetulla fontilla on muutostaulukoissa ilmaistu määrät vertailukohtana 

olevassa hankintamallissa. Tämän lisäksi tummennettua fonttia on käytetty tapauksissa, 

joissa kyseinen rakenneosa ei ole ollut hankintamallissa. Tällöin korostuksella on il-

maistu myös rakenneosan määrät myöhäisemmissä mallirevisioissa.   

 

Kuva 16. Case-kohteen 1 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 240420 hankintamalliin verrattuna (1/2).  

Alapohjan ontelolaattojen (ontelolaatta AP) osalta kappalemääräinen muutos on −12 

kpl.  Nettopinta-ala on pysynyt kokonaismuutokseen nähden melko vakiona −27,25 m2, 

joten kappalemääräinen muutos selittyy laattojen muodon ja koon muutoksilla. Painon 

(−939 307 kg) ja tilavuuden (−380,87 m3) muutokset ovat kappalemääriseen muutok-

seen nähden huomattavan suuria. Ontelolaattojen tyyppinä ovat säilyneet EP32- ja 

EP32K-laatat. Kuitenkin hankintamallissa nämä on mallinnettu 490 mm paksuina, kun 

taas myöhemmissä malleissa niiden paksuudeksi on päivitetty laattatyypin mukainen 

320 mm. Laatan paksuuden tarkentuminen selittää suuret painon ja tilavuuden muutok-

set.  

Välipohjan ontelolaattojen (ontelolaatta VP) muutokset ovat huomattavasti välipoh-

jaa maltillisemmat. Kappalemääräinen muutos on +8 kpl. Laattapaksuus on kaikissa re-

visioissa sama 320 mm. Painon (+24 686 kg), nettopinta-alan (+62,39 m2) sekä tilavuu-

den (+9,88 m3) muutokset selittyvät laattojen määrällisellä muutoksella. Mallipohjaisella 

tarkastelulla huomataan laattakentän reuna-alueille lisätyt kahdeksan uutta laattaa. 

Paikallavalukaistojen (PV-kaista) lukumäärä on kasvanut 9 kappaleella hankintamal-

lin jälkeen. Kasvun taustalla on elementtisuunnitelmien tarkentuminen, minkä seurauk-

sena laattakentän vaatimien paikallavalujen määrä ja laatu olivat tarkentuneet myöhem-

missä rakennemallien revisioissa. Lukumäärällinen muutos on kuitenkin ristiriidassa pie-

nentyneiden painojen (−15 227 kg), pinta-alojen (−7,71 m2) sekä tilavuuksien (−6,09 m3) 

kanssa. Muutoksen taustalla on kaksi tekijää, paikallavalurakenteiden raudoitemäärien 
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tarkentuminen sekä paikallavalukaistojen pirstaloituminen elementtisuunnittelun tarken-

tuessa.      

Massiivisten paikallavalupalkkien (PV-palkki) osalta muutos on melko selvä. Hankin-

tamalliin on mallinnettu ainoastaan yksi 10,57 m3 paikallavalupalkki. Myöhemmissä re-

visioissa malliin on lisätty toinen 10,53 m3 palkki. Toisen palkin myötä rakenteiden yh-

teenlaskettu paino ja kokonaispinta-ala tuplaantuvat. On huomioitavaa, että rakenne-

malliin lisätty toinen paikallavalupalkki ei korvaa mitään aikaisempaan rakennetta.  

 

 

Kuva 17. Case-kohteen 1 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 240420 hankintamalliin verrattuna (2/2). 

 

Sisäkuorielementtien osalta lukumäärällinen muutos -1 on vähäinen. Tästä huolimatta 

elementtien painon (−70 163 kg) sekä tilavuuden (−29,6 m3) muutokset ovat huomatta-

vat. Taulukon arvoista huomataan kuitenkin aukotusten yhteenlasketun pinta-alan kas-

vaneen +38,29 m2. Kasvaneiden aukotusten myötä elementtien nettopinta-ala on pie-

nentynyt −37,6 m2, minkä seurauksena myös paino ja tilavuus ovat pienentyneet. Au-

kotuksia on lisätty erityisesti 2. kerroksen sisäkuorielementteihin. Hankintamallissa 2. 

kerroksen elementeissä oli aukotuksia 83,88 m2, kun taas viimeisimmässä revisiossa 

aukotuksia oli 121,78 m2. 

Sokkelielementtien lukumäärällinen muutos on ainoastaan −1. Painon (−33 807 kg) ja 

tilavuuden (−13,78 m3) muutokset ovat kuitenkin suuremmat kuin vain yksi poistettu ele-

mentti. Vaikka aukotusten pinta-ala on kasvanut 12,12 m2, on tästä huolimatta myös 

nettopinta-ala kasvanut 37,3 m2. Syyksi voidaan nähdä osan sokkelielementeistä hie-

man kaventuneen hankintamallin jälkeen.   

Väestönsuojan seinän (VSS-seinä) kohdalla ei ole tapahtunut lukumäärällistä muu-

tosta. Tästä huolimatta seinän paino (+10 691 kg), pinta-ala (+14,85 m2) ja tilavuus 
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(+4,27 m3) ovat kasvaneet hieman tuoreimmassa rakennemallin revisiossa. Muutoksen 

taustalla on VSS-seinän korkeuden kasvaminen 3,13 metristä 3,22 metriin, mikä luon-

nollisesti kasvattaa rakenteen painoa, pinta-alaa ja tilavuutta. 

Väliseinäelementtien kohdalla lukumäärällinen muutos on vain −2. Painon (−47 625 

kg), nettopinta-alan (−39,08 m2) ja tilavuuden (−19,42 m3) muutokset ovat negatiivisia. 

Elementtien lukumäärän pieneneminen ei kokonaisuudessa selitä negatiivista muu-

tosta. Elementtien aukotuksen kasvu +38,72 m2 on verrattain yhtenevä elementtien pie-

nentyneeseen nettopinta-alaan. Tietomallitarkastelusta huomataan aukotusten lisään-

tyneen hankintamalliin verrattuna 1.krs noin 14 m2, 2.krs noin 10 m2 ja 3.krs noin 14 m2. 

Lisättyjen aukotusten myötä painon, nettopinta-alan ja tilavuuden muutokset ovat nega-

tiivismerkkisiä.  

4.3.2 Kohde 2 
 

Tarkasteltavat rakennemallien revisiot ovat: 

1. 13.12.2019  

2. 30.1.2020 (hankinta)  

3. 9.4.2020  

4. 27.8.2020  

5. 16.12.2020.  

Tarjousmalli on revisio 30.1.2020, joka on listauksessa merkitty hankintamalliksi. Muu-

tostarkastelussa vertailukohtana käytetään hankintamallia, johon verrataan muita revi-

sioita määrineen. Muutosten merkittävyyden arvioinnissa hankintamallia verrataan tuo-

reimpaan rakennemallin revisioon 16.12.2020.  

Kohteen rungon rakenneosat jaettiin 22 eri ryhmään. Rakenneosat luokiteltiin ryhmiin 

niiden kauppa- ja mallinnusnimien mukaisesti. Kaksivaiheisen muutostarkastelun en-

simmäisessä vaiheessa rakenneosat jaettiin muutostaulukoiden perusteella osiin sen 

mukaan, onko niissä tapahtunut muutos määrällisesti tai massallisesti merkittävä vai ei.   
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Kuva 18. Case-kohteen 2 RAK-mallin revision 16.12.2020 määrämuutokset verrat-
tuna hankintarevisioon 30.1.2020. 

Jälkimmäisessä muutostarkastelun osassa keskitytään rakenneosiin, joissa havaittiin 

merkittäviä muutoksia. Näiden rakenneosien osalta tarkastelua syvennetään muutok-

sen taustalla oleviin tekijöihin. Tummennetulla fontilla on muutostaulukoissa ilmaistu 

vertailukohtana olevan hankintamallin määrät. Tämän lisäksi tummennettua fonttia on 

käytetty tapauksissa, joissa kyseinen rakenneosa ei ole ollut hankintamallissa. Tällöin 

korostuksella on ilmaistu myös rakenneosan määrät myöhäisemmissä mallirevisioissa.    

 

Kuva 19. Case-kohteen 2 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 300120 hankintamalliin verrattuna (1/3). 
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Kohteen elementtipilarien osalta lukumäärällinen muutos on vähäinen −1 kpl. Myös-

kään poikkileikkausprofiilien tai pinta-alojen (+1,88 m2) osalta ei ole merkittäviä muutok-

sia. Tästä huolimatta elementtien yhteenlaskettu paino on pienentynyt 29 682 kg, minkä 

lisäksi pilarien yhteenlaskettu tilavuus on pienentynyt 11,89 m3. Painon ja kokonaistila-

vuuden lasku selittyy pilarien yhteenlasketun pituuden pudotuksella 36,61 metrillä. 

Taustalla on liitosmallinnus, jonka seurauksena pilarien päitä on lyhennetty esimerkiksi 

pulttiliitoksen mallinnusta varten. 

JK-palkkielementtien (JK-palkki) lukumäärällinen muutos on +35 kpl. Kasvusta huo-

limatta varsinaisia uusia palkkeja ei ole merkittävästi lisätty, mikä näkyy palkkien pohja-

pinta-alan maltillisena kasvuna (+5,09 m2). Pääasiassa lukumäärällinen kasvu onkin 

seurausta olemassa olevien rakenteiden jaosta pienempiin osiin. Lukumäärällisestä 

kasvusta huolimatta palkkien yhteenlaskettu paino (−12 176 kg) sekä tilavuus ovat pie-

nentyneet (−4,92 m3). Taustalla ovat palkkien profiilimuutokset esimerkiksi 500x880 mm 

rakenteen kaventuminen kokoon 500x680 mm. Vastaavan kaltaisten profiilimuutosten 

seurauksena yhteenlaskettu tilavuus ja paino ovat pienentyneet.   

Kantavien sisäkuorielementtien lukumäärä on noussut kohteessa 161 kpl. Kasvu on 

seurausta karkeasti mallinnettujen rakenteiden jaosta todellisen kokoisiin elementteihin. 

Rakenteiden jaon seurauksena elementtien nettopinta-ala pienenee yhtenäisen pinnan 

vähennyttyä elementtien välisten liitosvarojen vuoksi. Näiden lisäksi myös 675,03 m2 

kasvanut elementtien aukkojen pinta-ala pienentää huomattavasti yhteenlaskettua net-

topinta-alaa. Näiden yhteenlaskettu vaikutus on −696,26 m2. Pienentyneen pinta-alan 

myötä myös yhteenlaskettu elementtien paino (−447 008 kg) sekä tilavuus (−182,13 m3) 

pienenevät huomattavasti.    

Laattaelementtien lukumäärän muutos kohteessa on −1 kpl. Myös painon (−12 796 

kg), pinta-alan (−18,71 m2) sekä tilavuuden (−5,2 m3) muutokset ovat negatiivisia. Tie-

tomallianalyysista huomataan, että ontelolaattasuunnittelun edetessä on yksi 13,82 m2 

laattaelementti poistettu. Poistetun laatan lisäksi on muiden laattaelementtien yhteen-

laskettu muutos noin −5 m2. Pinta-alan muutoksen seurauksena ovat elementtien yh-

teenlaskettu paino ja tilavuus laskeneet.  

Alapohjan ontelolaattojen (Ontelolaatta AP) lukumäärä on laskenut ainoastaan yh-

dellä viimeisimpään rakennemallirevisioon verrattaessa. Pienentyneestä lukumäärästä 

huolimatta elementtien yhteenlaskettu paino (+23 178 kg) ja tilavuus (+5,69 m3) ovat 

kasvaneet. Syynä on elementtien nettopinta-alan kasvu 36,06 m2, mikä on seurausta 

ontelolaattojen koon ja jaon tarkentumisesta suunnittelun edetessä. Käytännössä laat-

tojen koko on siis kasvanut hieman tietyissä osissa alapohjaa.      
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Kuva 20. Case-kohteen 2 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 300120 hankintamalliin verrattuna (2/3). 

 

Välipohjan ontelolaattojen (ontelolaatta VP) lukumäärä on kasvanut yhteensä 22 laa-

talla. Ensimmäisessä kerroksessa laattamäärä on noussut kuudella laatalla ja toisessa 

kerroksessa kasvua on ollut 16 laattaa. Kuitenkin ainoastaan kakkoskerrokseen on li-

sätty fyysisesti uusia laattoja, muilta osin kyseessä on olemassa olevan laattakentän 

jakaminen paremmin tuotantoa palveleviin osiin. Nettopinta-alan kasvu (+211,09 m2) on 

seurausta hieman lisääntyneestä laattamäärästä sekä suunnittelun edetessä tarkentu-

neesta ontelolaattojen koosta ja laattajaosta. Pinta-alan kasvun lisäksi myös element-

tien yhteenlaskettu paino (+82 013 kg) ja tilavuus (+32,8 m3) ovat kasvaneet. Painon ja 

tilavuuden muutokset ovat puhtaasti seurausta pinta-alan kasvusta, koska laattojen pak-

suus on pysynyt vakiona.     

Lukumäärällisesti yläpohjan ontelolaattojen (ontelolaatta YP) määrä on vähentynyt 

neljällä kappaleella. Tästä huolimatta elementtien yhteenlaskettu paino, pinta-ala sekä 

tilavuus ovat kasvaneet. Koska laattojen paksuus on säilynyt 320 millimetrissä, ovat pai-

non kasvu 21 372 kg sekä tilavuuden kasvu 8,54 m3 seurausta kasvaneesta laattaken-

tän pinta-alasta. Laattakentän pinta-alan kasvu on seurausta yksittäisten laattojen koon 

maltillisesta kasvusta, jonka kerrannaisvaikutuksena laattakentän pinta-ala on kasvanut 

57,65 neliöllä.  

Porraselementtien määrän kasvu on ollut hankintamalliin verrattuna huomattava. Ele-

menttien määrä on kasvanut 21 porraselementillä. Hankintamallissa porraselementtejä 

oli esitetty ainoastaan 2 kpl. Muutoksen taustalla on porraselementtien myöhäinen li-

sääminen rakennemalliin suunnittelun edetessä. Luonnollisesti huomattavan lukumää-
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rällisen kasvun myötä myös painon (+105 293 kg), nettopinta-alan (+30,9 m2) sekä tila-

vuuden (+38,05 m3) muutokset ovat linjassa kasvaneen elementtien lukumäärän 

kanssa.  

Kohteen paikallavalurakenteiden osalta mallinnus on aloitettu vasta hankintamallirevi-

sion jälkeen. Tämän seurauksena hankintamallin määriä ei ole saatavilla, koska kysei-

siä rakenteita ei ole mallinnettu. Paikallavalukaistojen (PV-kaista) osalta kasvu on +52 

kappaletta. Paikallavalurakenteessa lukumäärällistä kasvua havainnollisempaa ovat 

painon (+89 838 kg), pinta-alan (+126,7 m2) sekä tilavuuden (+35,92 m3) muutokset. 

Syynä myöhäisiin määrällisiin ja massallisiin lisäyksiin on se, että paikallavalukaistojen 

mallinnus on riippuvainen laattasuunnitelmien valmius- ja tarkkuusasteesta. Lopulliset 

määrät saadaan vasta laattasuunnittelun valmistuttua.   

Myös kohteen paikallavalupalkit (PV-palkki) on lisätty hankintamallirevision jälkeen. 

Lisättyjä palkkeja on kaksi kappaletta ja ne on lisätty tukemaan puista kattorakennetta. 

Molemmat palkit ovat massiivisia paikallavalupalkkeja, joiden yhteenlaskettu paino on 

81 791 kg, nettopinta-ala 65,43 m2 ja tilavuus 32,72 m3. Oletettavasti muutoksen taus-

talla on kattorakenteen yksityiskohtien tarkentuminen siten, ettei kyseisiä palkkeja ole 

ehditty mallintaa hankintarevisioon. 

 

Kuva 21. Case-kohteen 2 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 30120 hankintamalliin verrattuna (3/3). 

Sokkelielementtien lukumäärällinen muutos on merkittävä +98 kpl. Kasvu on seu-

rausta kahdesta tekijästä, väliseinäsokkelien lisäyksestä tietomalliin sekä olemassa ole-

vien rakenteiden jakamisesta tuotettaviin elementteihin. Erityisesti väliseiniä varten li-

sättävien sokkelielementtien myötä elementtien yhteenlaskettu paino (+183 293 kg), 

nettopinta-ala (+488,46 m2) sekä tilavuus (+72,29 m3) kasvavat. Osittain kasvua kom-

pensoi aukotusten pinta-alan lisääntyminen.  



61 
 

 

TT- ja TEK-laattojen osalta lukumäärällinen muutos on -2 kpl. TT- ja TEK-laattojen kes-

kinäinen vertailu on mahdollista, koska hankintamallin TT-laatat on korvattu myöhem-

missä rakennemallirevisioissa samalla määrällä TEK-laattoja. Koska katettava netto-

pinta-ala on muuttunut ainoastaan +1,87 m2, selittyy laattojen lukumäärän väheneminen 

yksittäisten laattojen kasvaneella leveydellä. Painon (−74 757 kg) ja tilavuuden (−29,93 

m3) negatiiviset muutokset selittyvät TEK-laatan rakenteella, joka on vastaavaa TT-

laatta kevyempi. 

Kohteen teräksisten WQ-palkkien lukumäärä on kasvanut huomattavasti hankintarevi-

sion jälkeen. Lukumäärällinen kasvu on 93 kappaletta, joka kuitenkin sisältää ainoas-

taan muutamia uusia palkkeja kerrosta kohden. Todellisuudessa suurin osa kappale-

määrisestä kasvusta koostuu olemassa olevien rakenteiden jakamisesta yksittäisiin ele-

mentteihin. Yksittäisistä uusista palkeista huolimatta yhteenlaskettu teräskokoonpano-

jen nettopainon (−70 343 kg) sekä nettopinta-alan (−51,79 m2) muutos on negatiivinen. 

Painon ja nettopinta-alan pieneneminen on seurausta aiempaa tiheämmästä elementti-

jaosta. Elementtijaon tihentyessä liitosvarojen määrä kasvaa, mikä pienentää WQ-palk-

kien yhteenlaskettua pituutta 46,36 juoksumetrillä. 

Väestönsuojan seinien (VSS-seinä) lukumäärällinen muutos on pieni (+2 kpl). Muutos 

selittyy elementtien jakamisella pienempiin osiin. Elementtien lukumäärällinen kasvu ei 

selitä elementtien yhteenlasketun painon kasvua 17 876 kg eikä tilavuuden kasvua 7,11 

m3. Myös elementtien nettopinta-ala on kasvanut 17,46 m2 lisääntyneistä aukotuksista 

huolimatta. Muuttujien kasvun taustalla on väestönsuojan seinän mallinnetun korkeuden 

kasvu 3,17 metristä 3,42 metriin.  

Kohteen väliseinäelementtien lukumäärällinen muutos on hankintarevision ja tuoreim-

man rakennemallirevision välillä +54 kpl. Ensimmäisessä kerroksessa väliseinien määrä 

on kasvanut 28 kappaleella. Toisessa kerroksessa kasvua on tapahtunut 15 kappaletta. 

Ylimmässä eli kolmannessa kerroksessa väliseinien määrä on kasvanut 11 kappaleella. 

Käytännössä kasvu on syntynyt olemassa olevien rakenteiden jakamisesta tuotantoon 

sopiviin elementteihin. Painon (−135 209 kg), nettopinta-alan (−205,29 m2) ja tilavuuden 

(−54,47 m3) negatiiviset muutokset ovat seurausta elementtien aukotusten kasvusta 

(+137,17 m2) sekä elementtien jaosta pienempiin osiin.   
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4.3.3 Kohde 3 
 

Tarkasteltavat rakennemallien revisiot ovat: 

1. 5.12.2019  

2. 30.1.2020 (hankinta)  

3. 2.4.2020  

4. 1.10.2020  

5. 15.12.2020.  

Tarjousmalli on revisio 30.1.2020, joka on listauksessa merkitty hankintamalliksi. Ver-

tailukohtana muutostarkastelussa käytetään hankintamallia, johon verrataan muita revi-

sioita määrineen. Muutosten merkittävyyden arvioinnissa hankintamallia verrataan tuo-

reimpaan eli 15.12.2020 päivättyyn rakennemallin revisioon.  

Kohteen rungon rakenneosista tarkasteltiin 25 eri ryhmää. Rakenneosat luokiteltiin ryh-

miin niiden kauppa- ja mallinnusnimien mukaisesti. Kaksivaiheisen muutostarkastelun 

ensimmäisessä vaiheessa rakenneosat jaettiin määrämuutostaulukoiden perusteella 

osiin sen mukaan, onko niissä tapahtunut muutos määrällisesti tai massallisesti merkit-

tävä, vai ei. 

Kuva 22. Case-kohteen 3 RAK-mallin revision 15.12.2020 määrämuutokset verrat-
tuna hankintamallirevisioon 30.1.2020. 
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Muutostarkastelun toisessa osassa keskitytään rakenneosiin, joissa havaittiin merkittä-

viä muutoksia. Näiden rakenneosien osalta tarkastelua syvennetään muutoksen taus-

talla oleviin tekijöihin. Tummennetulla fontilla on muutostaulukoissa ilmaistu vertailukoh-

tana olevan hankintamallin määrät. Tämän lisäksi tummennettua fonttia on käytetty ta-

pauksissa, joissa kyseinen rakenneosa ei ole ollut hankintamallissa. Tällöin korostuk-

sella on ilmaistu rakenneosan määrät myöhäisemmissä mallirevisioissa.   

 

 

 

Kuva 23. Case-kohteen 3 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 300120 hankintamalliin verrattuna (1/3). 

Kohteen ei-kantavien sisäkuorielementtien lukumäärä on kasvanut 58 kpl. Kokonaan 

uusia malliin lisättyjä elementtejä on 30 kpl. Ei-kantavat sisäkuorielementit ovat korvan-

neet kantavia sisäkuorielementtejä rakennuksen osissa, joissa seinän ei ole tarvetta toi-

mia kantavana rakenteena. Kasvaneesta elementtimäärästä 28 kappaletta on syntynyt 

olemassa olevien elementtien jakamisesta tuotannon kannalta järkevämpiin osiin. Uu-

sien elementtien myötä nettopinta-ala on kasvanut 206,19 m2 huolimatta siitä, että myös 

aukotusten pinta-ala on kasvanut 314,74 m2. Kasvaneen elementtimäärän myötä myös 

elementtien yhteenlaskettu paino (+62 334 kg) ja tilavuus ovat kasvaneet (+23,71 m3).  

JK-palkkien määrän kasvu 4 kpl on maltillinen. Uusia palkkeja on lisätty alapohjaan, ja 

kokonaisuudessa kaikki lisätyt palkit ovat uusia eivätkä korvaa olemassa olevia raken-

teita. Maltillisesta lukumäärällisestä kasvusta huolimatta painon (+73 145 kg), pinta-alan 

(+17,8 m2) ja tilavuuden (+29,18 m3) lisäykset ovat melko suuret. Erityisesti elementtien 

yhteenlasketun painon kasvu on merkittävä. Kasvun syynä on, että yksittäiset JK-palkit 

ovat melko raskaita. Lukumäärällisen muutoksen lisäksi säilyneitten JK-palkkien mitat 

ovat tarkentuneet, mikä osaltaan kasvattaa määrällisiä ja massallisia muutoksia. 
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Kuorielementit on lisätty rakennemalliin vasta hankintamallin jälkeen. Elementtejä on 

lisätty alapohjatasolle sokkelielementtien lisäksi yhteensä 17 kappaletta. Elementtien 

yhteenlaskettu paino (+54 428 kg), pinta-ala (+155,52 m2) ja tilavuus (+21,77 m3) ovat 

siis luonnollisesti kasvaneet. Kuorielementtien hankintamallin jälkeisen lisäämisen taus-

talla ovat suunnitteluaikatauluun liittyvät tekijät.  

Paikallavaletun liittolaatan kohdalla määrällinen ja massallinen kasvu johtuu, kuten 

kuorielementtienkin kohdalla, suunnittelun aikataulusta. Kohteeseen on lisätty hankin-

tamallin jälkeen yksittäinen liittolaattakenttä, joka on jaettu kolmeen erilliseen laattaan. 

Liittolaattakenttä on tuettu teräsrakentein alapohjan ontelolaattoihin. Liittolaattojen yh-

teenlaskettu paino, pinta-ala ja tilavuus ovat järjestyksessä 23 046 kg, 83,8 m2 ja 9,22 

m3.  

Alapohjan ontelolaattojen (ontelolaatta AP) lukumäärällinen kasvu on 30 kpl. Kuiten-

kin vain yksittäiset laatat ovat uusia sijoittuen laattakentän reuna-alueille. Suurin osa 

lukumäärällisestä kasvusta on seurausta olemassa olevien laattojen jakamisesta pie-

nempiin osiin. Uusien laattojen tuoman kasvun myötä elementtien yhteenlaskettu netto-

pinta-ala on kasvanut 26,99 m2. Pinta-alan kasvusta huolimatta yhteenlaskettu element-

tien paino ja tilavuus ovat pienentyneet. Viimeisimmässä rakennemalliversiossa P32-

laattojen lisäksi osa vanhoista P32-laatoista on korvattu P40-laatoilla. Laattojen teoreet-

tisen paksuuden kasvusta huolimatta painon ja tilavuuden muutokset ovat edelleen ne-

gatiiviset. Todellisuudessa hankintamallissa P32-laatat on mallinnettu 490 mm paksuina 

320 mm:n sijaan. Viimeisimmässä rakennemallissa ontelolaattojen paksuudet on kor-

jattu tyyppimerkinnän mukaisesti 320 mm tai 400 mm. Yksittäisten laattojen paksuuden 

päivityksen kerrannaisvaikutuksena yhteenlaskettu alapohjan ontelolaattojen painon 

muutos on −1 562 393 kg ja tilavuuden muutos −628,72 m3.  

Välipohjan ontelolaattojen (ontelolaatta VP) lukumäärä on hankintamallin jälkeen 

laskenut 26 kpl. Ensimmäisen kerroksen osalta laattoja on hävinnyt 20 kappaletta ja 

toisen kerroksen osalta 6 kappaletta. Suurin yksittäinen muutos on hankintamallissa on-

telolaattoina mallinnettujen portaiden korvaaminen viimeisimmässä mallissa porrasele-

menteillä. Muutoksen seurauksena ontelolaattojen kokonaislukumäärä laski 14 kappa-

leella. Negatiiviset painon, pinta-alan ja tilavuuden muutokset ovat portaisiin varattujen 

ontelolaattojen poistamisen lisäksi seurausta ontelolaattojen koon ja muodon tarkentu-

misesta suunnittelun edetessä. Edellä mainittujen syiden seurauksena välipohjan onte-

lolaattojen yhteen laskettu paino on pudonnut 45 854 kg, netto pinta-ala 93,04 m2 ja 

tilavuus 18,34 m3.     
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Kuva 24. Case-kohteen 3 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 300120 hankintamalliin verrattuna (2/3). 

 

Kohteen yläpohjan ontelolaattojen (ontelolaatta YP) lukumäärän kasvu on 34 kappa-

letta. Määrällisen kasvun taustalla on malliin lisätyt 33 kappaletta P40-yläpohjalaattoja. 

Nämä laatat ovat korvanneet yhden rakennuksen osan yläpohjarakenteena käytetyt TT-

laatat. Näiden lisäksi muualle rakennukseen on lisätty yksi yläpohjalaatta. Lisättyjen 

laattojen seurauksena paino, pinta-ala ja tilavuus ovat kasvaneet +88 329 kg, +285,22 

m2 ja +35,33 m3. 

Porraselementtien kokonaislukumäärä on kasvanut viidellä elementillä. Suurin lisäys 

on 1.krs:ssa, jossa ontelolaatoista koostuneet portaat on korvattu kolmella porrasele-

mentillä. Toiseen kerrokseen on lisätty 2 kpl uusia porraselementtejä. Yhteensä porras-

elementtejä on kohteessa 24 kpl. Lukumäärällisen kasvun seurauksena myös yhteen-

laskettu pinta-ala (+60,52 m2) ja tilavuus (+17,49 m3) ovat kasvaneet. Myös elementtien 

yhteenlaskettu paino on noussut 56 592 kg lukumäärän kasvun ja yksittäisten element-

tien kohonneen painon seurauksena. Yksittäisten elementtien massallisen kasvun syytä 

ei voida eritellä rakennemallin tietosisällöstä. Kuitenkin oletettavaa on, että taustalla on 

elementtien raudoitepainon kasvu.  

Paikallavalukaistat (PV-kaista) on lisätty rakennemalliin vasta hankintamallin jälkeen. 

Taustalla on elementtisuunnitelmien tarkentuminen suunnitteluprosessin edetessä. Uu-

det 117 paikallavalukaistaa sijoittuvat laattojen ja aukkojen sauma- ja reuna-alueille. Yh-

teensä lisättyjen paikallavalukaistojen yhteenlaskettu paino on 149 907 kg ja netto pinta-

ala 219,58 m2. Paikallavalukaistojen tilavuuden jakaantuminen kerroksittain: 

- alapohja 15,05 m3 
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- 1.krs 12,04 m3 

- 2.krs 15,69 m3 

- 3.krs 17,19 m3. 

Yhteenlaskettu paikallavalukaistojen betoniosien tilavuus on 59,97 m3. 

Paikallavalupintalaattojen (PV-pintalaatta) lukumäärällinen kasvu on viisi kappaletta. 

Lisätyt pintalaatat eivät ole korvanneet muita rakenteina, vaan ne on lisätty uusina ra-

kenteina. Lisätyt laatat sijoittuvat alapohjaan ne muodostavat viisi erillistä laattaa. Han-

kintamallissa ensimmäisessä kerroksessa sijainnut olemassa oleva pintalaatta on säi-

lynyt melko muuttumattomana, eikä näin ollen aiheuta määrällisiä- tai massallisia muu-

toksia. Lisättyjen viiden pintalaatan seurauksena rakenneosien yhteenlaskettu massa 

on kasvanut 140 076 kg, pinta-ala on kasvanut 428,44 m2 ja tilavuus on kasvanut 56,03 

m3. 

Sisäkuorielementtien lukumäärän kasvu on huomattavat 124 kappaletta, siitä huoli-

matta, että osa (33 kpl) sisäkuorielementeistä muutettiin ei-kantaviksi sisäkuorielemen-

teiksi. Lukumäärällisen kasvun taustalla on isojen seinäpinta-alojen jakaminen tuotetta-

viin elementteihin. Todellisuudessa uusia elementtejä ei ole siis ole merkittävästi synty-

nyt. Teoreettisesta lukumäärällisestä kasvusta huolimatta painon (−821 734 kg), pinta-

alan (−1 558,04 m2) ja tilavuuden (−331,81 m3) muutokset ovat negatiivisia. Muutoksen 

taustalla on kolme syytä. Sisäkuorielementtien muuttaminen osittain ei-kantaviksi vä-

hensi netto pinta-alaa noin 500 m2 pienentäen näin myös painoa ja tilavuutta. Toinen 

tekijä ovat kasvaneet aukotusten pinta-alat, jotka pienentävät 740,25 m2 yhteenlasket-

tua netto pinta-alaa. Kolmas tekijä on lisääntyneen elementtijaon aiheuttama ”sauma-

varoihin” kuluvan pinta-alan ja tilavuuden kasvu, jonka kerrannaisvaikutukset erityisesti 

painoon ja tilavuuteen ovat merkittävät.  

Kohteen sokkelielementtien lukumäärällinen muutos (+59 kpl) on verrattain suuri. 

Kasvu selittyy yksittäisillä uusilla elementeillä, mutta pääasiallinen kasvun syy on ole-

massa olevien elementtien jako tuotannon kannalta järkeviin osiin. Lukumäärän kas-

vusta huolimatta painon (−239 003 kg), nettopinta-alan (−39,28 m2) sekä tilavuuden 

(−96,16 m3) muutokset ovat negatiivisia. Muutos selittyy sokkelielementtien 45,99 m2 

lisääntyneellä aukotuksella sekä väestönsuojan kohdalla sokkelielementtien korvaami-

sella erillisillä paikallavalettavilla väestönsuojan sokkeleilla.  
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Kuva 25. Case-kohteen 3 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 300120 hankintamalliin verrattuna (3/3). 

 

TT-laattojen lukumäärä on vähentynyt hankintamallirevision jälkeen 16 kpl. Suurin osa 

tästä muutoksesta on seurausta yläpohjassa sijainneiden TT-laattojen korvaamisesta 

noin 300 m2:n alueelta yläpohjan ontelolaatoilla. Säilytettäviin TT-laattoihin ei ole tehty 

merkittäviä muutoksia laattojen paksuuden, muodon tai laadun suhteen. Laattojen mää-

rällisen vähenemisen myötä myös laattojen yhteenlaskettu paino, pinta-ala ja tilavuus 

pienenevät. Painon (−185 219 kg), netto pinta-alan (−305,13 m2) ja tilavuuden (−74,11 

m3) muutokset ovat merkittäviä.  

WQ-palkkien lukumäärällinen muutos on vähäinen +4 kpl. Kasvaneesta palkkien mää-

rästä huolimatta teräskokoonpanon nettopainon (−51 098 kg) ja nettopinta-alan (−27,48 

m2) muutokset ovat negatiivisia. Syynä tähän on palkkien poikkileikkauksen tarkentumi-

nen eli käytännössä kaventuminen sekä palkkien jako todellisiin tuotettaviin osiin. Palk-

kien jaon myötä liitosvarojen pinta-alat kasvavat, mikä pienentää netto pinta-alaa.  

Paikallavalettavan väestönsuojan lattian (VSS-lattia) laattojen lukumäärällinen muu-

tos on −3 kpl. Kuitenkin kuvaavampaa on tilavuuden muutos, joka on verrattain suuri 

−76,68 m3. Koska laatan paksuus on säilynyt mallirevisioiden läpi 150 millimetrin pak-

suisena, selittyy tilavuuden muutos laatan pinta-alan kaventumisella. Laatan yhteenlas-

kettu pinta-ala onkin pienentynyt 568,39 m2, mikä selittyy osittain myös aukotusten 

pinta-alan kasvulla 47,12 m2. Kuitenkin pääasiallinen syy on laataston uudenlainen jako 

sekä laattojen mittojen tarkentuminen mm. huomioimalla seinälinjojen kaventava vaiku-

tus valettavaan laattaan. 

Väestönsuojan sokkelirakenteiden (VSS-sokkeli) lukumäärällinen kasvu on 5 kpl. Li-

säksi myös rakenteiden yhteenlaskettu paino (+140 259 kg), nettopinta-ala (+20,71 m2) 
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ja tilavuus (+56,1 m3) ovat kasvaneet. Kasvu selittyy olemassa olevien sokkeleiden le-

veyden ja korkeuden kasvulla sekä osittain sokkelielementtien korvaantumisella tie-

tyissä väestönsuojan osissa paikallavalettavilla väestönsuojan sokkeleilla.  

Kohteen väliseinäelementtien määrän kasvu on huomattava 116 kappaletta. Tästä ko-

konaan uusien elementtien osuus on alle 10 elementtiä kerrosta kohden. Suurelta osin 

kasvun selittää seinäpintojen jakaminen tuotannon kannalta järkeviin osiin. Kasva-

neesta elementtien lukumäärästä huolimatta painon (−148 722 kg), nettopinta-alan 

(−232,48 m2) ja tilavuuden (−60,47 m3) muutokset ovat selvästi negatiivisia. Tämä selit-

tyy aukotusten pinta-alan kasvulla 195,78 m2 sekä seinäpintojen elementteihin uudel-

leenjaon seurauksena lisääntyneistä liitovaroista. Näiden seurauksena nettopinta-ala 

pienenee, mikä tilavuuksien myötä pienentää myös elementtien kokonaispainoa.  

4.3.4 Kohde 4 
 

Tarkasteltavat rakennemallien revisiot ovat: 

1. 20.6.2019 (hankinta, huom. arkkitehtimalli)  

2. 7.10.2019 (vertailumalli) 

3. 18.10.2019  

4. 20.1.2020 

5. 15.6.2020 

6.       29.10.2020. 

Poikkeuksellisesti kohteen tarjousmalli on arkkitehtipohjaisen rakennemallin revisio 

20.6.2019, joka on listauksessa merkitty hankintamalliksi. Koska kyseessä on arkkiteh-

timalli, toteutetaan määrien vertailu muita kohteita karkeammalla tasolla johtuen arkki-

tehtimallin suppeammasta tietosisällöstä. Tarkastelussa arkkitehtimallia verrataan uu-

simpaan 29.10.2020 rakennemallirevisioon. Kohteen osalta toteutetaan myös puhtaiden 

rakennemallien revisioiden muutosvertailu, jossa vertailumallina toimii ensimmäinen ra-

kennemallirevisio 7.10.2019. Muutosten merkittävyyden arvioinnissa vertailumallin 

määriä verrataan tuoreimpaan eli 29.10.2020 päivättyyn rakennemallin revisioon. 
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Hankintamallivertailussa tarkasteltiin kuuden eri rakenneosaryhmän määriä. Rakenne-

osat luokiteltiin ryhmiin tarjouspyyntöaineiston arkkitehtimallissa käytetyn nimeämisen 

mukaisesti. Arkkitehtimallin suppeamman tietosisällön vuoksi tarkastelussa tutkittiin 

vain rakenneosien kappalemääriä, yhteenlaskettua pinta-alaa sekä tilavuutta.  

 

Kuva 26. Case-kohteen 4 hankintamallirevision 200619 sekä uusimman rakenne-
mallirevision 291020 määrät rakenneosittain. 

Ontelolaattojen lukumäärällinen muutos on verrattain pieni −15 kpl, kun otetaan huo-

mioon tarkastelun kattavan ala-, väli- ja yläpohjan ontelolaatat. Pinta-alan muutos on 

myös verrattain pieni −66,21 m2. Laattakentän tilavuuden muutos on ollut suurempi 

−371,53 m3. Muutosten taustalla on laattamäärän laskun lisäksi erityisesti tilavuuteen 

vaikuttava laattojen paksuuden tarkentuminen.  

Porraselementtien kohdalla lukumäärällinen muutos on verrattain suuri −36 kpl. Myös 

tilavuus on pienentynyt huomattavasti −58,09 m3. Muutoksen osalta on huomioitavaa, 

että arkkitehtimallissa osa porraselementeistä sisältää myös lepotasolaattoja. Jos myös 

rakennemallin lepotasolaatat otetaan huomioon porraselementtien määrissä, huoma-

taan eron kaventuvan hieman lukumäärän (−14 kpl) ja tilavuuden (−21,19 m3) osalta. 

Muutosten taustalla ovat rakennesuunnittelun edetessä tarkentuneet elementtien di-

mensiolliset seikat.  

Sokkelielementtien lukumäärällinen muutos on hankintamalliin verrattuna −30 kpl. 

Määrällisen laskun lisäksi myös yhteenlaskettu pinta-ala (−512,19 m2) sekä tilavuus 
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(−89,73 m3) ovat pienentyneet. Muutoksen taustalla ovat elementtien lukumäärän las-

kun lisäksi elementtien muodon, erityisesti paksuuden ja korkeuden, tarkentuminen 

suunnittelun edetessä. 

TT-laattojen osalta mallirevisioiden välillä ei ole tapahtunut suurta muutosta. Lukumää-

rällisesti laattojen määrä on säilynyt 18 laatassa. Tämän lisäksi laattojen yhteenlaskettu 

tilavuus on kasvanut ainoastaan 4,19 m3. TT-laattojen osalta voidaan todeta näiden pa-

rametrien muutoksen olleen marginaalinen. Tarkkuutta kuitenkin heikentää hankinta-

mallin pinta-alatiedon puuttuminen. 

Ulkoseinäelementtien lukumäärällinen muutos on verrattain suuri +47 kpl. Lukumää-

rällisestä kasvusta huolimatta elementtien yhteenlaskettu pinta-ala (−2 574,39 m2) ja ti-

lavuus (−999,2 m3) ovat pienentyneet huomattavasti. Muutosten suuruusluokka ei selity 

yksistään uusien elementtien myötä lisääntyneillä elementtien saumavaroilla, vaan 

suurten pinta-ala- ja tilavuusmuutosten taustalla on erittäin merkittävä elementtien di-

mensioiden tarkentuminen.  

Väliseinäelementtien muutos on ulkoseinäelementtejä maltillisempi, ainoastaan +18 

kpl. Myös väliseinäelementtien osalta pinta-alan (−939,66 m2) ja tilavuuden (−254,72 

m3) muutokset ovat huomattavan negatiivisia. Näissäkin määrämuutosten taustalla on 

elementtien dimensioiden merkittävä tarkentuminen suunnitteluprosessin edetessä.  

Kohteen hankintamallin ulkopuolelta rungon rakenneosista tarkasteltiin 22:ta eri ryh-

mää. Rakenneosat luokiteltiin ryhmiin niiden kauppa- ja mallinnusnimien mukaisesti. 

Kuten aiemmissakin kohteissa kaksivaiheisen muutostarkastelun ensimmäisessä vai-

heessa rakenneosat jaettiin määrämuutostaulukoiden perusteella osiin sen mukaan, 

onko niissä tapahtunut muutos määrällisesti tai massallisesti merkittävä vai ei.  
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Kuva 27. Case-kohteen 4 RAK-mallin revision 29.10.2020 määrämuutokset verrat-
tuna vertailumallirevisioon 7.10.2019. 

Muutostarkastelun jälkimmäisessä osassa keskitytään rakenneosiin, joissa havaittiin 

merkittäviä muutoksia. Näiden rakenneosien osalta tarkastelua syvennetään muutok-

sen taustalla oleviin tekijöihin. Tummennetulla fontilla on muutostaulukoissa ilmaistu 

vertailukohtana olevan hankintamallin määrät. Tämän lisäksi tummennettua fonttia on 

käytetty tapauksissa, joissa kyseinen rakenneosa ei ole ollut vertailumallissa. Tällöin 

korostuksella on ilmaistu myös rakenneosan määrät myöhäisemmissä mallirevisioissa.   

 

Kuva 28. Case-kohteen 4 vertailumallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 071019 vertailumalliin verrattuna (1/2). 

Kuorilaatat on lisätty rakennemalliin vasta vertailumallin jälkeen, minkä vuoksi luku-

määrällinen kasvu on +37 kpl. Lisätyt kuorilaatat ovat korvanneet 1. kerroksen välipoh-

jan ontelolaattoja. Laattojen lisäyksen seurauksena myös paino (+31 558 kg), netto-

pinta-ala (+107,97 m2) ja tilavuus (+12,6 m3) ovat luonnollisesti kasvaneet. 
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Alapohjan ontelolaattojen (ontelolaatta AP) lukumäärällinen muutos on laattojen 

poistamisen seurauksena −5 kpl. Poistettujen laattojen lisäksi painon (−18 264 kg), net-

topinta-alan (−49,21 m2) ja tilavuuden (−8,73 m3) pieneneminen selittyy kahdella teki-

jällä. Ensimmäiseksi kolmen O32-ontelolaatan tyyppi on vaihdettu tyypiksi O27, mikä 

osaltaan pienentää painoa ja tilavuutta. Toisena syynä ovat hieman (+3,71 m2) kasva-

neet elementtien aukotukset.   

Välipohjan ontelolaattojen (ontelolaatta VP) lukumäärällinen muutos on kokonais-

määrään nähden melko pieni −8 kpl. Taustalla on muutamien välipohjan ontelolaattojen 

korvaaminen kuorilaatoilla rakennuksen 1. kerroksessa. Painon (−18 131 kg), netto-

pinta-alan (−60,3 m2) ja tilavuuden (−7,6 m3) muutosten syynä on ontelolaattojen mää-

rän laskun lisäksi O32-ontelolaattojen korvaaminen muilla ontelolaattapaksuuksilla. 

Näistä 22 kappaletta on korvattu O27-ontelolaatoilla ja 26 kappaletta O40-ontelolaa-

toilla. 

Kohteen yläpohjan ontelolaattojen (ontelolaatta YP) lukumäärä on kasvanut 14 kap-

paleella. Olemassa olevien, kuten uusien laattojenkin tyyppi on säilynyt samana (O32). 

Painon (+54 252 kg), nettopinta-alan (+136,34 m2) ja tilavuuden (+21,7 m3) kasvu selit-

tyy suunnittelun edetessä lisätyillä 14 ontelolaatalla.   

Paikallavalulaattojen (PV-laatta) lukumäärän kasvu on maltilliset +7 kpl. Kuitenkin yksi 

lisätyistä laatoista on kooltaan huomattavan iso, tilavuuden 67,19 m3. Tämän sekä muu-

tamien pienempien lisättyjen elementtien välisten paikallavalukaistalaattojen myötä pai-

non (+198 591 kg), nettopinta-alan (+229,78 m2) ja tilavuuden (+79,43 m3) kasvu on 

huomattava. Muutokset ovat pääasiassa seurausta suunnittelun etenemisestä, koska 

lisätty laatta ei korvannut aikaisempia rakenteita ja muilta osin lisätyt laatat sijoittuivat 

laattakentän sauma- ja katvekohtiin. 
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Kuva 29. Case-kohteen 4 vertailumallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 071019 vertailumalliin verrattuna (2/2). 

Kohteen sisäkuorielementtien lukumäärä on laskenut 24 kappaleella. Elementtien pie-

nentyneen kappalemäärän seurauksena myös yhteenlaskettu paino (−232 288 kg), net-

topinta-ala (−616,65 m2) ja tilavuus (−96,76 m3) ovat pienentyneet. Ensimmäisen ja toi-

sen kerroksen osalta lukumäärälliset, massalliset, pinta-alalliset ja tilavuuden muutokset 

ovat vähäisiä. Suurin muutos on tapahtunut 3. kerroksessa, josta on suunnittelun ede-

tessä poistettu 21 sisäkuorielementtiä. Elementtien poistamisen syynä on betoniraken-

teiden korvaaminen osittain puurakenteilla.  

Teräspilareiden lukumäärällinen muutos on +33 kpl. Erityisesti muutosta on tapahtunut 

kolmannessa kerroksessa, jossa kevyiden teräspilarien määrä on kasvanut +34 kpl. Kui-

tenkin teräskokoonpanon nettopainon kasvu on verrattain pieni vain +3 098 kg. Elemen-

tin painon kasvu 21 374 kg selittyy teräsosien painon päivittämisellä myös elementin 

painoon. Lukumäärällisen kasvun myötä myös nettopinta-ala on kasvanut 17,14 m2. 

Väliseinien lukumäärällinen muutos on +11 kappaletta. Lisätyt elementit jakaantuvat 

kerroksiin seuraavasti: 1.krs +2 kpl, 2.krs +6 kpl ja 3.krs +3 kpl. Elementtejä on lisätty 

erityisesti reuna-alueille ja muutamia yksittäisiä elementtejä on jaettu pienempiin osiin. 

Painon (+33 598 kg), nettopinta-alan (+32,59 m2) ja tilavuuden (+11,54 m3) kasvu on 

seurausta kasvaneesta elementtien määrästä. Kuitenkin määrämuutosten kasvua kom-

pensoi elementtien liitosten tarkentuminen sekä elementtien aukotusten pinta-alallinen 

kasvu. 

Paikallavalettu väestönsuojan katto (VSS-katto) on lisätty rakennemalliin suunnittelun 

edetessä. Lukumäärällisen kasvu on siis 1 kpl. Väestönsuojan katto ei ole korvannut 

mitään aiempaa rakennetta, vaan se on rakennemallissa täysin uusi rakenne. Katto on 
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kooltaan 161,58 m2 ja tilavuudeltaan 64,63 m3. Rakenteen yhteenlaskettu paino on 

161 577 kg. 

Väestönsuojan seinä (VSS-seinä) on kokonaisuudessaan paikallavalettu rakenne, 

jonka osalta ei ole tapahtunut lukumääräistä muutosta mallirevisioiden välillä. Alapohjan 

osalta ei ole tapahtunut suuria painon, nettopinta-alan tai tilavuuden muutoksia. Nega-

tiiviset painon (−27 925 kg), netto pinta-alan (−39,24 m2) ja tilavuuden (−11,18 m3) muu-

tokset ovat seurausta väestönsuojan nostojen erottamisesta varsinaisesta väestönsuo-

jan seinästä.   

4.3.5 Kohde 5 
 

Tarkasteltavat rakennemallien revisiot ovat: 

1. 27.3.2019  

2. 3.6.2019 (hankinta)  

3. 15.10.2019  

4. 8.1.2020  

5. 10.3.2020.  

Tarjousmalli on revisio 3.6.2019, joka on listauksessa merkitty hankintamalliksi. Vertai-

lukohtana muutostarkastelussa käytetään hankintamallia, johon verrataan muita revisi-

oita määrineen. Muutosten merkittävyyden arvioinnissa hankintamallia verrataan tuo-

reimpaan eli 10.3.2020 päivättyyn rakennemallin revisioon.  

Kohteen rungon rakenneosista tarkasteltiin 30 eri ryhmää. Rakenneosat luokiteltiin ryh-

miin niiden kauppa- ja mallinnusnimien mukaisesti. Kaksivaiheisen muutostarkastelun 

ensimmäisessä vaiheessa rakenneosat jaettiin määrämuutostaulukoiden perusteella 

osiin sen mukaan, onko niissä tapahtunut muutos määrällisesti tai massallisesti merkit-

tävä vai ei. 
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Kuva 30. Case-kohteen 5 RAK-mallin revision 10.3.2020 määrämuutokset verrat-
tuna hankintamallinrevisioon 3.6.2019. 

 

Muutostarkastelun jälkimmäisessä osassa keskitytään rakenneosiin, joissa havaittiin 

merkittäviä muutoksia. Kyseisten rakenneosien osalta tarkastelua syvennetään muutok-

sen taustalla oleviin tekijöihin. Tummennetulla fontilla on muutostaulukoissa ilmaistu 

vertailukohtana olevan hankintamallin määrät. Tämän lisäksi tummennettua fonttia on 

käytetty tapauksissa, joissa kyseinen rakenneosa ei ole ollut hankintamallissa. Tällöin 

korostuksella on ilmaistu myös rakenneosan määrät myöhäisemmissä mallirevisioissa.   

 

 

Kuva 31. Case-kohteen 5 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 030619 hankintamalliin verrattuna (1/3). 
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Deltapalkkien lukumäärällinen muutos on +15 kpl, joista 0.krs/alapohjaan on lisätty 6 

kpl, ensimmäiseen kerrokseen 6 kpl ja toiseen kerrokseen 3 kpl. Pääasiassa lisätyt pal-

kit ovat kokonaan uusia. Muutamassa tapauksessa deltapalkit ovat kuitenkin osittain 

korvanneet JK-palkkielementtejä. Lisättyjen palkkien myötä elementtien yhteenlaskettu 

teräskokoonpanon nettopaino (+27 845 kg) ja nettopinta-ala (+70,07 m2) ovat kasva-

neet. 

JK-palkkielementtien lukumäärällinen muutos on −3 kpl. Muutoksen taustalla on palk-

kielementtien korvaaminen osittain deltapalkeilla ja K-palkkielementeillä rakennetekni-

sistä syistä. Todellisuudessa lukumäärällinen muutos on suurempi kuin 3 kpl, koska JK-

palkkielementtejä on jaettu pienempiin osiin suunnittelun edetessä. Painon (−27 467 

kg), nettopinta-alan (−28,08 m2) ja tilavuuden (−11,1 m3) negatiivisten muutosten taus-

talla on JK-palkkielementtien korvaamisen lisäksi palkkeihin lisättyjen aukotusten (+6,45 

m2) määrä sekä JK-palkkielementtien mittojen tarkentuminen suunnittelun edetessä ja 

lopullisten kuormitusten varmistuessa.  

K-palkkielementit on lisätty rakennemalliin vasta hankintamallin jälkeen. Lisättyjä K-

palkkielementtejä on yhteensä 6 kpl. Näistä 3 kpl ovat korvanneet JK-palkkielementit 

0.krs/alapohjassa. Loput 3 kpl ovat uusia lisättyjä palkkielementtejä. Yhteenlaskettu 

palkkielementtien paino, nettopinta-ala ja tilavuus ovat 48 012 kg, 45,11 m2 ja 19,21 m3. 

Maanpaineseinien määrän kasvu 7 kappaleella on seurausta elementtien jaosta pie-

nempiin osiin sekä yksittäisistä lisätyistä elementeistä. Kasvun seurauksena element-

tien nettopinta-ala on kasvanut 113,71 m2 huolimatta elementtien aukotusten 92,81 m2 

kasvusta. Kasvaneen elementtien pinta-alan myötä myös yhteenlaskettu paino 

(+16 254 kg) ja tilavuus (+6,48 m3) ovat kasvaneet.  

Alapohjan ontelolaattojen (ontelolaatta AP) lukumäärällinen muutos on verrattain 

suuri −30 kpl. Muutoksia on tapahtunut erityisesti laattakentän reuna- ja aukkoalueilla. 

Painon (−61 947 kg), nettopinta-alan (−184,95 m2) ja tilavuuden (−24,7 m3) negatiivisen 

muutoksen taustalla on laattojen koon ja tyypin tarkentuminen. Hankintamallin P20- ja 

P32-ontelolaattojen lisäksi rakennemalliin on lisätty EP32-, EP32K- ja P40-ontelolaat-

toja, jotka ovat osittain korvanneet alkuperäisiä P20- ja P32-ontelolaattoja rakennuksen 

alapohjassa. 
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Kuva 32. Case-kohteen 5 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 030619 hankintamalliin verrattuna (2/3). 

 

Yläpohjan ontelolaattojen (ontelolaatta YP) lukumäärällinen muutos on maltilliset −1 

kpl. Vähäisestä kappalemääräisestä muutoksesta huolimatta painon (−25 310 kg), net-

topinta-alan (−61,56 m2) ja tilavuuden (−10,12 m3) muutokset ovat selvästi negatiivisia. 

Myöskään elementtien aukkojen pinta-ala ei ole kasvanut, vaan myös aukkojen osalta 

muutos (−3,01 m2) on negatiivinen. Tietomallitarkastelussa havaitaan muodonmuutok-

sia laattakentän reuna-alueilla, minkä seurauksena laatat ovat kaventuneet aiheutta-

matta suurta kappalemääräistä muutosta.  

Porraselementtien yhteenlaskettu lukumäärä on kasvanut kolmella. Ensimmäiseen 

kerrokseen on lisätty yksi porraselementti ja toiseen kerrokseen kaksi elementtiä. Lisä-

tyistä elementeistä huolimatta painon (−21 182 kg), nettopinta-alan (−64,4 m2) sekä ti-

lavuuden (−6,33 m3) muutokset ovat negatiivisia ja pääasiassa seurausta kahden por-

raselementin muuttamisesta paikallavalettaviksi portaiksi. Muutosten määrää tasoittaa 

hieman kakkoskerroksen elementtien lukumäärän kasvu sekä olemassa olevien ele-

menttien jako pienempiin osiin.  

Paikallavalukaistojen (PV-kaista) lukumäärällinen muutos on +69 kappaletta. Paikal-

lavalurakenteiden osalta kuvaavampaa on 25,67 m3 kasvanut yhteenlaskettu tilavuus. 

Tilavuuden lisäksi myös yhteenlaskettu paino (+64 204 kg) ja nettopinta-ala (+170,95 

m3) ovat kasvaneet. Paikallavalukaistojen määrällisen kasvun taustalla on elementti- ja 

osittain myös TATE-suunnittelun edistyminen, minkä seurauksena laattakentän sauma-

, läpivienti- ja katvealueet ovat varmistuneet.  
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Paikallavalulaattojen (PV-laatta) lukumäärällinen kasvu on 16 kpl. Erityisesti laattoja 

on lisätty 0-kerrokseen sekä alapohjaan elementtisuunnittelun edetessä syntyneiden 

tarpeiden pohjalta. Osittain uudet paikallavalulaatat korvaavat muita laattoja erityisesti 

laattakenttien reuna-alueilla. Tämä vaikuttaa kuitenkin lähinnä laattojen muotoon eikä 

niinkään kappalemääriin. Lisättyjen paikallavalujen myötä yhteenlaskettu laattojen 

paino (+93 999 kg), nettopinta-ala (+206,13 m2) ja tilavuus (+37,6 m3) ovat kasvaneet. 

Paikallavaluportaiden (PV-porras) lukumäärä on kasvanut 12 kappaleella hankintamal-

lirevisioon verrattuna. Pääasiassa muutos on seurausta olemassa olevien paikallava-

luporrasrakenteiden jakamisesta pienempiin osiin. Lukumäärällisestä kasvusta vain 

kaksi kappaletta on kokonaan uusia portaita. Nämä lisätyt porraskokonaisuudet ovat 

korvanneet yhteensä noin 18 m3:n edestä porraselementtirakenteita. Uusien element-

tien lisäksi yhteenlasketun painon (+65 702 kg) ja tilavuuden (+26,28 m3) muutoksen 

syynä on alkuperäisten porrasrakenteiden paksuuden kasvu. Lukumäärällisestä kas-

vusta huolimatta yhteenlaskettu nettopinta-ala on pienentynyt 17,9 m2, johtuen aukotus-

ten pinta-alan 137,13 m2 kasvusta.     

 

 

Kuva 33. Case-kohteen 5 hankintamallin määrät sekä eri revisioiden määrämuutok-
set 030619 hankintamalliin verrattuna (3/3). 

 

Sokkelielementtien lukumäärä on kasvanut maltillisesti kuudella. Kasvu on seurausta 

elementtijaon täsmentymisestä suunnittelun edetessä. Nettopinta-alan lisääntyminen 

35,55 m2 on seurausta elementtien korkeuden kasvusta. Kasvaneen nettopinta-alan 

myötä myös yhteenlaskettu elementtien paino ja tilavuus kasvoivat 20 012 kg ja 7,85 

m3. 
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Ulkokuorielementtien lukumäärän kasvu 48 kappaleella on huomattava. Pääosa kas-

vusta on seurausta elementtijaon täsmentymisestä tuotannon näkökulmasta. Tämän li-

säksi kokonaan uusia elementtejä on lisätty suunnittelun edetessä 2. ja 3. kerroksiin. 

Uusien elementtien myötä yhteenlaskettu paino (+74 380 kg), nettopinta-ala (+243,04 

m2) ja tilavuus (+29,75 m3) ovat kasvaneet huomattavasti hankintamallirevisioon verrat-

tuna.  

Väestönsuojan seinien (VSS-seinä) lukumäärällinen muutos on −6 kpl. Paikallavalet-

tuna rakenteena kuvaavampi parametri on yhteenlasketun tilavuuden pieneneminen 

15,17 m3. Tämä on seurausta väestönsuojan seinän nettopinta-alan pienenemisestä 

18,36 m2 seinien madaltumisen seurauksena. Taustalla on väestönsuojan päälle tule-

van noston erottaminen seinästä erilliseksi rakenteeksi. Edellä mainittujen tekijöiden 

seurauksena myös rakenteen yhteenlaskettu paino on laskenut 37 928 kg.  

Väliseinäelementtien yhteenlaskettu lukumäärä on pienentynyt 2 elementillä. Muutos 

on seurausta kolmannessa kerroksessa tapahtuneista pienistä elementtijaon muutok-

sista. Nettopinta-alan 5,37 m2 kasvun taustalla on yksittäisten elementtien pinta-alamuu-

tokset. Todellisuudessa positiivinen muutos olisi nykyistä merkittävämpi, ellei myös ele-

menttien aukkojen pinta-ala olisi kasvanut 139,96 m2. Painon (−27 790 kg) ja tilavuuden 

(−11,19 m3) negatiivinen muutos on seurausta pinta-alan kasvun osumisesta ohuempiin 

seinärakenteisiin, kun taas paksumpien rakenteiden osalta kokonaispinta-alat ovat hie-

man pienentyneet.    
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5. HAASTATTELUIDEN TULOKSET 

5.1 Otoksen tausta sekä betonielementtirungon kustannukset 
ja muutokset      

Tutkimuksen yhtenä osana olivat asiantuntijahaastattelut. Haastatteluiden tavoitteena 

oli kerätä kentältä ns. ”hiljaista tietoa” liittyen betonielementtirakentamiseen ja rungon 

tietomallien käyttöön. Haastatteluiden avulla pyritään luomaan näkemys hankkeen eri 

vaiheissa työskentelevien intresseistä rakennuksen betonielementtirungon tietomallei-

hin, niiden hyödyntämiseen sekä tietosisältöön. Haastatteluiden avulla tuetaan myös 

muiden tutkimuksen osien tarkastelua. Tämän vuoksi haastatteluissa on käsitelty myös 

yleisesti betonielementtirunkoa, sen kustannusjakaumaa sekä yleisimpiä muuttuvia te-

kijöitä. Haastatteluiden avulla saatuja tietoja hyödynnetään case-tutkimuksen tietomal-

litarkastelun fokusoinnissa.  

Haastattelututkimuksessa haastateltiin 12.11.2020–21.12.2020 välisenä aikana yh-

teensä 22 henkilöä. Tutkimusajankohtana vallitsevan koronapandemian vuoksi ainoas-

taan yksi haastattelu päästiin toteuttamaan kasvokkain, loput 21 haastattelua suoritettiin 

etäyhteyksien välityksellä. Jokaista haastattelua varten varattiin aikaa yksi tunti ja kes-

kimäärin haastatteluun kului aikaa noin 55 minuuttia. Haastatteluista pisin kesti yhden 

tunnin ja 30 minuuttia lyhimmän haastattelun ollessa hieman yli 40 minuuttia. Jokaiselle 

haastateltavalle annettiin haastattelukysymykset ennakkoon tutustuttavaksi haastatte-

luajankohdan sopimisen yhteydessä. 

Haastattelut dokumentoitiin kolmella eri tavalla. Haastattelutilanteessa koottiin kirjalliset 

muistiinpanot, minkä lisäksi haastattelutilaisuus tallennettiin haastateltavan luvalla. Tal-

lenteen avulla haastattelutilaisuuteen oli mahdollista palata ja näin ollen täydentää kir-

jallisia muistiinpanoja. Muistiinpanojen ja tallenteen avulla luotiin jokaisesta haastatte-

lusta koostedokumentti, joka on ulkoasultaan ja rakenteeltaan yhtenevä muiden haas-

tatteluiden dokumenttien kanssa. Näin eri haastatteluiden sisällön vertailu ja analysointi 

helpottuu sekä luotettavuus paranee.  

Karkeimmalla tasolla 22 haastateltua voidaan jakaa yrityksen ulkoisiin ja sisäisiin sidos-

ryhmiin alla olevan kuvan mukaisesti. 
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Kuva 34. Haastateltujen jako ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. 

 

Haastatelluista 17 kuului sisäisiin sidosryhmiin eli kohdeyrityksen omaan henkilöstöön. 

Ulkoisiin sidosryhmiin kuului likimain neljännes haastatelluista eli 5 henkilöä. Ulkoiset 

sidosryhmät sisälsivät asiantuntijoita niin suunnittelusta, konsultoinnista kuin myös ele-

menttitoimittajilta.  

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda näkemys hankkeen eri vaiheissa työskentelevien in-

tresseistä. Tämän vuoksi kaikki 22 haastateltavaa jaettiin seitsemään eri pääryhmään 

heidän toimenkuvansa mukaisesti. Haastateltujen jako pääryhmittäin on alla olevan ku-

van mukainen.  

Kuva 35. Haastateltujen jako pääryhmittäin. 
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Nämä seitsemän eri pääryhmää muodostuvat hankkeen eri vaiheista. Vaiheet ovat kro-

nologisessa järjestyksessä hankekehitys ja rakennuttaminen, suunnittelunohjaus, suun-

nittelu, laskenta, hankinta, elementtitoimittaja sekä tuotanto. Suurimman ryhmän viidellä 

haastatellulla muodostavat yhdessä hankekehitys ja rakennuttaminen. Nämä on yhdis-

tetty sen vuoksi, että näiden toimintojen tavoitteet ja vaatimukset betonielementtirun-

golle ja sen tietomalleille ovat melko yhtenevät. Tuotanto on toinen esille nouseva pää-

ryhmä neljällä haastatellulla. Tuotanto on tietomallien suhteen mallien loppukäyttäjä 

sekä piste, jossa tietomallin tulisi realisoitua.  

Loput haastatellut jakaantuvat pääryhmiin melko tasaisesti. Suunnittelunohjauksesta, 

hankinnasta sekä elementtitoimittajista, jokaisesta on kolme haastateltua. Näiden lisäksi 

suunnittelusta ja laskennasta on haastateltuja kummastakin pääryhmästä kaksi kappa-

letta.    

Todellisuudessa haastateltujen jako pääryhmiin ei ole näin selvä. Rakentaminen vaatii 

prosessina yhteistyötä ja kommunikointia eri toimintojen ja toimijoiden välillä. Tämän 

seurauksena haastateltujen lokerointi vain yhteen pääryhmään on ongelmallista, koska 

käytännön työssä useilla haastatelluilla on sidoksia myös muihin pääryhmiin. Toisaalta 

osalla haastateltavista oli myös tuoretta kokemusta eri pääryhmien työtehtävistä. Taus-

talla on mm. suunnittelutehtävän linkittyminen puhtaan suunnittelun lisäksi toiseen pää-

ryhmään tai työskentely esimerkiksi hankinnan ja tuotannon rajapinnassa.  Kun otetaan 

huomioon haastatellut, joilla on sidos useampaan kuin yhteen sidosryhmään, saadaan 

22 haastatteluvastauksen sijaan kuvan mukaisesti käytännössä 27 vastausta. 

Kuva 36. Haastateltujen jako pääryhmittäin, kun huomioidaan haastateltujen kiin-
teät sidokset muihin pääryhmiin. 
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Kaavioista voidaan huomata, että vastausten kokonaismäärä kasvoi viidellä. Nämä viisi 

jakaantuvat niin että, tuotannon ja suunnitteluohjauksen osalta kasvua oli kaksi vas-

tausta ja suunnittelun osalta yksi vastaus.  

Haastatteluiden runkona toimivat kaikille haastatelluille esitetyt haastattelukysymyspoh-

jan kysymykset. Nämä jakaantuivat viiteen eri osa-alueeseen, joista kahta käsitellään 

luvussa 5.1 ja seuraavaa kahta luvuissa 5.2 tietomallien hyödyntämisen nykytila ja vii-

meistä luvussa 5.3 runkomallien tietosisällöt hankkeen eri vaiheissa. Tätä runkoa hyö-

dynnetään myös haastatteluiden tulosten raportoinnissa. Tässä luvussa käsiteltävät ko-

konaisuudet tarjoavat vastauksia taustoittaviin kysymyksiin sekä kysymyksiin betoniele-

menttirungon kustannuksista ja näiden muutoksista.  

Haastatellut edustivat monipuolista joukkoa asiantuntijoita, jotka toimivat eri tehtävissä 

rakennusalla. Heidän toimenkuvansa noudattelevat aikaisemmin esiteltyä pääryhmäja-

kaumaa. Tutkimuksen kohdeyritys toimii laaja-alaisesti erilaisten hankkeiden parissa. 

Suurin osa haastatelluista toimii mukana toimitilarakentamisen hankkeissa. Haastatte-

luihin osallistui kuitenkin myös henkilöitä asuntotuotannosta sekä infrarakentamisesta. 

Tavoitteena oli näin ollen saada mukaan näkemyksiä myös toimitilarakentamisen yksi-

kön ulkopuolelta. Betonielementtirungon osalta samat lainalaisuudet ja tarpeet heijastu-

vat pitkälti samanlaisina kaikkiin elementtejä hyödyntäviin hankkeisiin käyttökohteesta 

riippumatta. Vastausten pääpaino on kuitenkin toimitilarakentamisen kohteissa ja koh-

teissa, joiden runko koostuu betonielementeistä tai betonielementit ovat merkittävä osa 

sekarunkoa. 

Toimitilarakentamisen kohteista haastatteluissa esiin nousivat erityisesti opetus- ja ter-

veydenhuollon rakennukset, terminaalit sekä erilaiset hybridikohteet, joissa useammat 

yksittäiset toiminnot yhdistyvät. Näin syntyy esimerkiksi kohteita, joissa samassa kiin-

teistössä on sekä liiketilaa että toimistoja. Toteutusmuotojen osalta toimitilapuolen vas-

tauksissa korostuivat muodot, joissa vastuu suunnittelunohjauksesta on kohdeyrityk-

sellä. Toteutusmuotoina esiin nousivat projektinjohtourakointi (PJU) sekä omaperustei-

nen liiketoiminta, joka usein muuntuu tilaajan varmistuttua kokonaisvastuurakenta-

miseksi (KVR). Näiden lisäksi erilaiset elinkaarimallit ovat tulleet osaksi toimitilaraken-

tamisen kenttää esimerkiksi sairaala- ja opetuskiinteistöissä.   

Asumisen puolella liiketoiminta koostuu käytännössä ainoastaan omaperusteisesta lii-

ketoiminnasta, jossa asuinkerrostalokohteet myydään yksityishenkilöille tai sijoittajille. 

Joissain tapauksissa kohteet sisältävät yksittäisiä liikehuoneistoja tai vaihtoehtoisesti ne 

voivat olla osa suurempaa hybridihankekokonaisuutta. Infrarakentamisen osalta esille 

nousivat erityisesti teollisuus- ja pysäköintilaitokset sekä erilaiset asemarakennukset. 
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Näiden toteutusmuodot vaihtelevat kokonaishintaurakoinnista, PJ-urakoinnin kautta in-

tegroituihin urakkamuotoihin eli käytännössä allianssihankkeisiin. Huomioitavaa on, 

ettei näiden suunnittelunohjaus vastuu ole aina täysin pääurakoitsijalla. Ulkoisiin sidos-

ryhmiin kuuluvat haastateltavat työskentelevät elementtitoimittajina, suunnittelijoina tai 

suunnittelunohjauksessa monipuolisesti kaikenlaisten ja kaikilla mahdollisilla tavoin to-

teutettujen hankkeiden parissa.  

Haastatteluiden perusteella käytetyin betonielementtirungon hankintamuoto toimitila-

rakentamisessa on hankinta täydentyvin työpiirustuksin eli käytännössä hankinta omin 

suunnitelmin. Joiltain osin käytössä ovat myös hankintamuodot, joissa suunnitteluvas-

tuu on siirretty osittain tai kokonaan tuoteosakaupan tai yhteistoiminnallisuuden myötä 

toimittajalle. Näiden rooli toimitilarakentamisen kohteissa on kuitenkin verrattain pieni ja 

korostuu lähinnä hankkeissa, joissa toimitaan yhdessä sekarunkojen kanssa. Pitkälle 

viedyn tuotteistuksen seurauksena ovat asumisen kohteissa käytössä olevat runkohan-

kintamuodot ovat hyvin erilaiset muihin verrattuna. Tämän vuoksi suurin osa rakennuk-

sen rungon osista hankitaan tuoteosakauppana ja loput muuttuvat osat työpiirustuksin. 

Infrarakentamisessa, kuten myös toimitilarakentamisessa, runkohankinnat tehdään 

pääasiallisesti täydentyvin työpiirustuksin. Tällöin toimittajan tehtäväksi jää käytännössä 

ainoastaan tuotantokuvien teko sekä varsinainen valmistustyö.  

Sisäisiin sidosryhmiin kuuluvien haastateltujen vastauksia tukevat myös ulkoisten sidos-

ryhmien näkemykset rakennusten runkohankintamuodoista. Myös elementtitoimittajien 

vastauksissa korostuvat tilaajan suunnitelmin hankittavat rungot, jotka kattavat jopa 

kolme neljäsosaa kaikista tilattavista rungoista tai niiden osista. Käytännössä tällöin ky-

seessä on usein määriin perustuva yksikköhintakauppa. Loppu neljännes koostuu eri 

tasoisista elementtitoimittajan suunnittelun sisältävistä runkohankintamuodoista.  

Haastatteluvastausten perusteella todellisten hankkeiden betonielementtirungon kus-

tannusrakenne noudattelee melko hyvin tutkimuksen luvussa 3. hyödynnetyn Haahtela 

& Kiiras Talonrakennuksen kustannustieto 2015 tarjoamaa kustannustietoa. Haastatte-

luvastauksista heijastuu kuitenkin, että todellisuudessa erityisesti toimitilarakentami-

sessa on harvoin täysin puhtaita betonielementtirunkoja. Kohteet ovat usein sekarun-

koisia eli niissä on hyödynnetty betonielementtien lisäksi paikallavalu- tai teräsraken-

teita. Tämä osaltaan vaikuttaa hieman haastateltujen näkemykseen betonielementtirun-

gon kustannuseristä ja muuttuvista tekijöistä.  

Haahtela & Kiiras kustannustietoon pohjautuen luvussa 3 luodussa keskimääräisen toi-

mitilakohteen talo-osien kustannusjakaumassa rungon osuus oli ilman julkisivuja noin 

30 %. Todellisuudessa osa julkisivujen kustannuksista lasketaan kuuluvaksi runkoon 
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esimerkiksi sandwich-elementtien tai kantavien ulkoseinäelementtien osalta. Talo-osien 

jakaumasta julkisivun osuus on 48 %. [2015, s. 335–364 kustannustietoon pohjautuen] 

Myös haastatteluvastauksissa ulkoseinien kustannusrooli nousi korostuneesti esille 

suurimpana runkoon liitettävänä kustannuseränä. Puhtaasti rungon kustannusten muo-

dostumisessa Haahtela & Kiiras kustannustietoon pohjautuen kantavien seinien osuus 

on 6 %.  

Seuraavaksi merkittävimpänä kustannuseränä esiin nousivat sekä haastatteluissa, että 

kustannustiedon dokumenteissa väli- ja yläpohjat. Näiden molempien osuus on 24 % 

rungon kustannusjakaumassa esitetyistä kustannuksista. Käytännössä ns. ”holviraken-

teet” muodostavat puolet betonielementtirungon kustannuksista. Kolmantena tekijänä 

haastatteluissa esiin nousivat palkit. Kustannusjakauman perusteella palkit muodosta-

vat kolmanneksi suurimman kustannuserän betonielementtirungossa 25 %:n osuudella. 

Palkkien jälkeen molempien lähteiden perusteella neljänneksi suurin kustannuserä ovat 

pilarit, joiden osuus kustannustietoon pohjautuen on noin 12 %. [2015, s. 335–364 kus-

tannustietoon pohjautuen]  

Käytännössä nämä viisi betonielementtirungon osaa muodostavat suurimman osan ra-

kennuksen rungon kustannuksista. Runkovaiheen kustannuksiin sisältyvät pelkän ele-

menttipaketin lisäksi myös asennuksen kustannukset työ- ja kalustokustannuksineen 

[Haahtela & Kiiras 2015, Lindberg at al. 2019 kustannustietoihin pohjautuen]. Varsinai-

sen elementtiasennustyön kustannukset ovat vain alle 50 %:n luokkaa verrattuna ele-

menttipaketin kokonaiskustannuksiin. Kuitenkin kohteiden välillä voi ilmetä suuriakin 

eroja elementtien määrästä, laadusta ja asennettavuudesta johtuen. Erityisesti asen-

nustyön aikataullinen kustannusvaikutus voi tietyissä tapauksissa olla erittäin merkit-

tävä. Elementtien optimoinnin osalta haastatteluissa nousi esiin näkemyksiä sekä asen-

nettavuudesta että elementtipaketin hinnasta. Yhteenvetona haastatteluiden perus-

teella voidaan todeta, että elementtien optimoinnissa otetaan huomioon sekä asennet-

tavuuden että kustannusten näkökulmat. Valintatilanteissa kuitenkin elementtipaketin 

kokonaiskustannukset nousevat ohjaavaksi tekijäksi.  

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että rakennusten rungoissa tapahtuu jonkin 

verran muutoksia myös investointipäätöksen jälkeen. Muutosten määrän ja laadun esille 

tulo haastatteluissa riippui suuresti siitä, missä hankkeen vaiheessa haastateltu henkilö 

työskentelee. Varhaisessa vaiheessa hanketta tiedon määrä on luonnollisesti vähäi-

sempi, minkä seurauksena epävarmuus sekä muutosten todennäköisyys on suurempi. 

Haastatteluiden perusteella tyypillisimmät muutokset rakennuksen rungossa tapahtuvat 
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elementtien määrissä, dimensioissa ja elementtityypeissä sekä rakenteiden rei’ityk-

sessä. Kokoluokaltaan hieman suurempia hankkeissa ilmenneitä muutoksia ovat muu-

tokset runkojärjestelmissä sekä paikallavalurakenteiden elementointi.   

Haastatteluiden perusteella tyypillisimmät runkomuutokset kohdistuvat elementteihin, 

erityisesti laattoihin, palkkeihin sekä ulkoseiniin. Tyypillisesti laattojen kohdalla ky-

seessä ovat ontelolaatat ja niiden paksuuden muutokset. Ontelolaatoissa myös määrä-

muutokset ovat hyvin yleisiä suunnitteluun liittyvien syiden vuoksi. Elementtipalkkien 

osalta tyypillisimmät muutokset ovat poikkileikkausmuutoksia. Puhtaan poikkileikkaus-

muutoksen lisäksi usein myös palkin materiaali voi vaihtua hankkeen edetessä. Tyypil-

lisesti materiaali vaihtuu betonista teräkseen kuormitus tai dimensiovaatimusten myötä. 

Ulkoseinien osalta haastatteluissa nousivat esiin elementtien tyyppimuutokset, joiden 

seurauksena esimerkiksi betonisandwich-elementti voi vaihtua kantavaksi sisäkuoriele-

mentiksi. Ulkoseinämuutosten taustalla ovat usein rakennuksen julkisivutyypin muutok-

set, joko tilaajan tai kaavoittajan toiveesta. Tyypillisesti muutos on esimerkiksi sandwich-

elementin rapatun pinnan vaihtuminen osittain tai kokonaan kantavaan sisäkuoriele-

menttiin kiinnitettävään tiilipintaiseen ulkokuorielementtiin.      

Kun tarkastellaan haastatteluiden myötä syntynyttä listaa tyypillisimmistä muutoksista 

rakennuksen betonielementtirungossa, voidaan havaita kahden tasoisia muutoksia. Ylä-

tason muutokset, joista esille haastatteluissa nousivat rakenteiden rei’itykset, muutokset 

runkojärjestelmissä sekä paikallavalurakenteiden elementointi. Nämä kaikki ovat osa 

ylätason muutoksia, joiden vaikutukset heijastuvat alatasolle kohdistuen muutoksina yk-

sittäisten elementtien dimensioihin, määriin ja elementtityyppeihin.  

Elementtirakenteiden rei’itys toteutetaan tyypillisesti aina elementtisuunnitelmien mukai-

sesti elementtitehtaalla. On kuitenkin tavallista, että pienet reiät timanttiporataan vasta 

työmaalla. Haastatteluissa esiin nousivat kuitenkin talotekniikan vaatimien varausten 

sekä läpivientien rei’itysten ongelmat. Näiden seurauksena uusia reikiä joudutaan po-

raamaan lisää, vanhoja suurentamaan tai tapauksissa, joissa on vielä mahdollista, 

suunnittelemaan elementtejä uudelleen. Ongelman taustalla on toimitilarakentamiselle 

tyypillinen dilemma eli se, ettei tilaaja tai käyttäjä ole selvillä hankkeen alkuvaiheessa. 

Joissain tapauksissa lopullinen käyttäjä, esimerkiksi vuokralainen, varmistuu vasta tuo-

tantovaiheessa. Tilaajan tai käyttäjän myöhäisen varmistumisen seurauksena kaikkea 

suunnittelua ei voida tai ei ole taloudellisesti järkevää viedä loppuun saakka. Näin ollen 

esimerkiksi rakenteiden rei’itysten osalta taloteknistä suunnittelua ei ole aina voitu viedä 

riittävän pitkälle ennen elementtisuunnittelun loppuunsaattamista. Tämän seurauksena 

ei ole edes mahdollista suorittaa kattavaa törmäystarkastelua, jolla kaikki potentiaaliset 

riskikohteet voitaisiin havaita.  
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Elementtien rei’itysten lisäksi haastatteluissa nousi esiin myös muita käyttäjälähtöisiä 

muutoksia.  Alkuperäisiin suunnitelmiin tehdyt elementtimuutokset, ovat usein seurausta 

käyttäjien tarpeiden tarkentumisesta. Suurimmat muutokset tapahtuvat koko runkojär-

jestelmän tasolla. Kohde on alun perin voitu suunnitella puhtaaksi pilari-palkkirungoksi. 

Kohteen käyttäjän varmistuessa esiin voi kuitenkin nousta tarve poistaa pilareita suu-

remman yhtenäisen tilan aikaansaamiseksi. Muutokset pilareissa heijastuvat ontelolaat-

toihin, joiden paksuutta joudutaan kasvattamaan. Ontelolaattojen paksuuden muutokset 

taas aiheuttavat muutoksia niitä kannatteleviin palkkeihin. Muita käyttäjälähtöisiä muu-

toksia ovat rakenteiden kuormitusten kasvaminen tai käyttötarpeen muuttumisen seu-

rauksena tehtävät lisärei’itykset. Näiden seurauksena joudutaan kasvattamaan ele-

menttien teräsmääriä, paksuuksia sekä lisäämään aukkoraudoituksia tai nostamaan 

käytetyn betonin lujuusluokkaa. Usein tällöin joudutaan luopumaan ns. ”tyyppielemen-

teistä” ja tyyppiliitosratkaisuista.  

Käyttäjälähtöisten muutosten lisäksi haastatteluissa ilmeni myös laskennallisista ja tuo-

tannollisista ratkaisuista johtuvia määrällisiä muutoksia. Laskennallisista syistä johtuvat 

muutokset näkyvät haastateltavien mukaan eri elementtien määrä- ja tyyppi muutoksina 

sekä paikallavalurakenteiden määrissä, kun vertailukohtana ovat tuotannonsuunnitte-

lussa tarkentuneet määrät. Laskennan määrämuutosten taustalla ovat lähtötietojen ra-

jallisuuden vuoksi tehtävät oletukset mm. materiaaleista, kerroskorkeuksista ja element-

tityypeistä. Määrien arvioinnin tarkkuus laskennassa riippuu siis pitkälti sillä hetkellä käy-

tettävissä olevan tiedon pohjalta tehdyistä valinnoista.  

Tuotannollisista syistä johtuvista muutoksista haastatteluissa esille nousi paikallavalura-

kenteiden elementointi. Työmaakustannusten näkökulmasta on usein edullisempaa kor-

vata tiettyjä työmaalla tehtäviä betonisia paikallavalurakenteita esivalmistetuilla elemen-

teillä. Tällöin työmaalla tehtävän työn vähentyessä työmaakustannukset laskevat. Toi-

saalta myös aikataulullinen tehokkuus on usein elementoinnin taustalla. Elementoinnin 

seurauksena esimerkiksi laskentaan verrattuna tuotannossa paikallavalettavien raken-

teiden määrä vähenee ja elementtien lukumäärä kasvaa. Elementointi voi olla myös liian 

optimistista, minkä vuoksi joitain elementeiksi ajateltuja rakenteita voidaan kuitenkin jou-

tua toteuttamaan työmaalla paikallavalettavina rakenteina. Näiden syiden takia on mää-

rällisten muutosten lisäksi tunnettava myös muutosten taustalla olevat syyt.  

Käytännössä kustannusvaikutusten arviointi on muutosten osalta usein haastavaa. Sel-

keimpänä tapauksena haastatteluissa nousi esille elementointi, jossa nähdään työmaa-

kustannuksien ja tehostuneen aikataulun kautta saatu säästö riittäväksi perusteeksi kor-

vata paikallavalurakenne elementtirakenteella. Haastattelujen perusteella määrällisesti 

eniten muutoksia aiheutuu talotekniikan läpivienneistä ja varauksista. Muutosten määrä 
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vaihtelee kuitenkin suuresti kohdetyypistä riippuen. Muutosten määrä on luonnollisesti 

suurin usean käyttäjän kohteissa ja pienin kohteissa, joissa käyttäjä on alusta asti sel-

villä.  

Kokonaiskustannuksiin nähden yksittäisen läpiviennin tai varauksen toteuttamisen kus-

tannus on melko pieni. Kuitenkin, mikäli muutoksia on kohteessa lukuisia, nousevat 

myös niistä syntyvät lisäkustannukset kokonaisuuden kannalta näkyviksi. Yksittäisten 

elementtien muutosten osalta kustannusvaikutus on hyvin samankaltainen kuin talotek-

niikan läpivienneillä. Käytännössä vasta muutosten lukumäärän reilu kasvu nostaa kus-

tannuksia merkittävästi. Erityisen hyvin tämä pätee ontelolaattoihin, joiden kustannus-

rooli on yleensä melko pieni johtuen yksittäisen laatan verrattain edullisesta hinnasta.  

Haastatteluiden perusteella kustannusvaikutukseltaan merkittävimpiä ovat laajat runko-

muutokset sekä muutokset ulkoseinäelementeissä. Laajoissa runkomuutoksissa yhden 

osan muutos, kuten tiettyjen pilarien poistaminen, heijastuu usein myös rungon muihin 

osiin. Tällöin verrattain pienen yksittäisen muutoksen kustannusvaikutus voi nousta 

huomattavasti yksittäisen elementin muutoksen kustannusta suuremmaksi. Yleisoh-

jeena haastatteluissa nousi esille kustannusten osalta se, että mitä kauemmas tyyppi-

ratkaisuista mennään niin elementeissä kuin liitoksissakin sitä korkeammiksi kustannuk-

set nousevat.  

Haastatteluissa nousi esiin, että ulkoseinäelementtien muutosten kustannusvaikutukset 

voivat olla erittäin merkittäviä, johtuen niihin liittyvistä määrällisistä ja laadullisista teki-

jöistä. Julkisivujen kustannukset muodostavat noin puolet talo-osien kustannuksista. 

Vaikka julkisivujen kustannukset eivät koostu pelkästään ulkoseinäelementeistä, on näi-

den kustannusvaikutus elementtien suuresta määrästä ja pinta-alasta johtuen merkit-

tävä. Kun tarkastellaan kantavan sisäkuorielementin ja betonisandwich-elementin kus-

tannuksia, voidaan todeta, että rakennuksen rungon näkökulmasta elementtityypin 

muutoksella on selvä kustannusvaikutus.       

Muutosten taustalla olevien syiden lisäksi haastatelluilta kysyttiin myös mahdollisia kei-

noja muutosten ennakointiin ja ennustamiseen. Vastausten perusteella muutosten taus-

talla olevat tekijät voidaan jakaa karkeasti kahteen niiden ennakoitavuuden ja ennustet-

tavuuden mukaan. Nämä taas voidaan jakaa tekijöihin, joihin ei voida suoraan vaikuttaa 

ja tekijöihin, joihin voidaan vaikuttaa. Tekijöitä, joihin ei voida suoraan vaikuttaa enna-

koimalla tai ennustamalla kuuluvat erilaiset talouden ja yhteiskunnan muutokset, tilaajan 

suunnalta tulevat yllättävät muutokset sekä lopulliseen käyttäjään liittyvät epävarmuu-

det. Käytännössä nämä epävarmuustekijät pyritään yleensä huomioimaan erilaisten 

projektien riskivarausten kautta. Aina näidenkään avulla ei kuitenkaan voida vastata 
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kaikkiin epävarmuustekijöihin. Tilaaja- tai käyttäjämuutosten osalta ennakoinnissa ja en-

nustamisessa voidaan hyödyntää jo valmistuneiden samankaltaisten kohteiden dataa 

sekä tehostaa jo varhaisessa vaiheessa vuoropuhelua olemassa olevien tai oletettujen 

käyttäjien suuntaan yllättävien muutosten vähentämiseksi. 

Haastatteluissa ilmi tulleet tekijät, joihin voitaisiin ennustamalla tai ennakoimalla vaikut-

taa, liittyvät kohteiden moniulotteisuuden tuomiin haasteisiin. Projektin eri vaiheissa 

suunnitelmien taso ja valmiusaste vaihtelevat. Epätarkkojen suunnitelmien vuoksi pro-

jektin eri vaiheissa tehdään paljon valistuneita arvauksia, joiden myötä syntyy joko yli- 

tai aliennakointia erilaisiin muuttuviin tekijöihin. Ratkaisuksi nähtiin suunnittelun tarkkuu-

den nostaminen sekä kommunikaation lisääminen, niin suunnittelijoiden välillä kuin 

myös toteuttajaorganisaatiossa. Suunnittelutarkkuuden parantamisen edellytyksiksi 

nähtiin taloudelliset lisäpanostukset suunnitteluun, suunnittelun näkökulman parempi 

huomiointi hankkeen aikataulutuksessa sekä tarkemmin asetetut vaatimukset suunnit-

telijoille. Suunnittelun tilaajan tulisi asettamiensa vaatimusten lisäksi myös tarjota suun-

nittelijoille oikea-aikaisesti suunnittelun tarvitsemat lähtötiedot. Kommunikaation paran-

tamisessa nähtiin parhaaksi ratkaisuksi tietomallipohjainen suunnittelu, jossa jokainen 

suunnitteluala toimisi yhteistyössä samassa ympäristössä. Näin suunnittelu etenisi 

synkronoidusti eri alat huomioon ottaen. Toisaalta myös suunnittelun ja suunnittelunoh-

jauksen selkeä roolitus, aikataulutus sekä tehtävien jako nähtiin kommunikaatiota hel-

pottavina tekijöinä.      

5.2 Tietomallien hyödyntämisen nykytila 

Tutkimushaastatteluissa käytetyn haastattelukysymyspohjan aihealueet 3. ja 4. käsitte-

levät tietomallien hyödyntämisen nykytilaa niin yleisellä tasolla kuin myöskin betoniele-

menttirungon osalta. Aihekokonaisuuden avulla kartoitetaan tietomallien tämänhetkistä 

käyttöä ja käytettävyyttä rakennushankkeen eri vaiheissa. Toisaalta kysymysten avulla 

luodaan myös kuvaa siitä minkälaiseen käyttöympäristöön luvun 5.3 rungon tietomallien 

tietosisällöt linkittyvät.  

Haastatteluiden perusteella tietomallit ovat poikkeuksetta käytössä kaikissa hankkeen 

vaiheissa. Tietomallien hyödyntäminen ja mallien hyödynnettävyyden taso kuitenkin 

vaihtelevat suuresti eri tehtävissä ja hankkeiden välillä. Haastateltavat arvioivat tieto-

mallien käytön viime vuosien aikana kasvaneen ja että tulevaisuudessa tietomallien 

käyttö tulee lisääntymään entisestään. Yleisellä tasolla tietomalleja kuitenkin arviotiin 

käytettävän vielä potentiaaliin nähden liian vähän. Laajinta tietomallien hyödyntäminen 

oli suunnittelussa ja suunnitteluun linkittyvissä toiminnoissa ja vähäisintä tuotannossa. 
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On kuitenkin huomioitavaa, että suunnittelussa tietomalli on suunnittelutyökalu, kun taas 

tuotannossa käytettävät mallit ovat muun prosessin lopputuotteita.  

Yleisellä tasolla tietomalleja hyödynnettiin laaja-alaisesti aina suunnittelutyökalusta 

määrälaskennan apuvälineeksi. Näiden kahden lisäksi yleisin käyttötarkoitus tietomal-

lille oli visuaalisen tarkastelun apuvälineenä. Visuaalista puolta hyödynnettiin erityisesti 

tuotannossa ja suunnittelunohjauksessa. Tuotannossa visuaalisen mallin avulla tehtiin 

erityisesti tuotannonsuunnittelua ja -valvontaa yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Suunnit-

telunohjauksessa tietomallin sijaintitietoa ja visuaalista puolta hyödynnettiin yhdistelmä-

mallien törmäystarkasteluissa sekä eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovituk-

sessa. Rakennuksen rungon tietomallien osalta käyttötarkoitukset ovat haastateltujen 

mukaan verrattain yhtenevät yleisen tason tietomallien hyödyntämisen kanssa. Hanke-

kehityksen ja rakennuttamisen näkökulmasta tietomalleja hyödynnettiin eniten erilaisten 

ratkaisuiden keskinäiseen vertailuun sekä kapasiteettivarausten suunnitteluun niin 

oman tuotannon kuin elementtituotannon suuntaan. Suunnittelun ja suunnittelunohjauk-

sen näkökulmasta rungon tietomallia hyödynnettiin muiden tietomallien tapaan.  

Hankinnan ja laskennan näkökulmasta rungon tietomallien hyödyntäminen pohjautuu 

mallien sisältämään tietoon määristä, materiaaleista ja valmistustavasta. Laskennassa 

tätä hyödynnetään puhtaan määrätiedon lisäksi esimerkiksi erilaisten julkisivuratkaisui-

den kustannusvertailussa. Hankintatyössä pohjan kohteeseen tehtäville hankinnoille 

muodostavat oikeat määriä- ja materiaaleja koskevat tiedot sekä tieto rakenneosien val-

mistustavasta. Elementtitoimittajan näkökulmasta haastatteluissa kävi ilmi, että myös 

he hyödyntävät elementtikuvien lisäksi rakennuksen rungon tietomallien määrä- ja laa-

tutietoa omassa tarjous- ja tuotantotoiminnassaan.    

Haastatteluissa tietomallien laajemman käytön esteeksi nähtiin useita eri tekijöitä. 

Vuonna 2017 valmistuneessa diplomityössään Eilavaara listasi suurimmiksi haasteiksi 

tietomallien hyödyntämisessä osaamisen puutteen ja tiedon luotettavuuden ongelmat 

[s.110]. Myös haastatteluvastauksissa nämä tekijät nousivat korostuneesti esiin. Kuiten-

kin pääongelmat osaamisen suhteen ovat hieman muuttuneet. Pääosin tietomallien 

hyödyntäminen oli jo arkipäivää suurimmassa osassa toimintoja, mutta joiltain osin on-

gelmia ilmeni edelleen myös mallien perustarkasteluissa. Eri hankkeiden välillä oli kui-

tenkin suuriakin eroja. Ongelmallisissa tapauksissa nähtiin pääsääntöisesti ongelmana 

tietomallien päivittäisen käytön vähäisyys, jolloin rutiinia ei pääse syntymään. Käytön 

vähäisyyden taustalla olivat ongelmat tietomallien laadussa. Ongelma nähtiin haastat-

teluissa sekä laadullisena että kulttuurisena. Tietomallien laadun näkökulmasta mal-

leissa on ilmennyt puutteita tarkkuudessa, tiedoissa sekä mallinnuksen yleisessä ta-
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sossa. Nämä tekijät sekä rajoittavat mallien hyödynnettävyyttä että laskevat yleistä luot-

tamusta mallien tietosisältöön ja sen luotettavuuteen. Määrien laskennassa nähtiin 

usein tarvetta tarkistaa tietomalleista saadut määrät perinteisten 2D-kuvien kautta. Mal-

lien laatuongelmat voivat tietyiltä osin heijastua myös käyttökulttuuriin, jossa olemassa 

olevia malleja ei edes pyritä hyödyntämään aikaisempien tarkkuuspuutteiden vuoksi. 

Tietomallien epätarkkuuden taustalla nähtiin se, että osa suunnittelusta pohjautuu edel-

leen 2D-maailmaan ja toisaalta se, ettei aina tiedetä tai osata riittävän tarkasti määritellä 

tietomallipohjaiselta suunnittelulta vaadittavia tekijöitä. Haastatellut näkivät, että suun-

nittelunohjauksessa tulisi aina riittävän tarkasti määritellä suunnittelijoille, mitä suunni-

telmia halutaan sekä millä tarkkuudella ja aikataululla ne halutaan toimitettavan. Näin 

saadaan toimivat ja oikeanlaiset suunnitelmat oikeassa vaiheessa. Edellä mainituista 

tekijöistä huolimatta kaikki haastatellut näkivät tietomallinnuksen tason nousseen vii-

meisten vuosien ja hankkeiden aikana.     

Laadullisten tekijöiden lisäksi laajemman hyödyntämisen rajoitteena nähtiin tietomallien 

usein liian hidas päivittyvyys ja niihin liittyvä viestintä. Lähes kaikissa hankkeissa tieto-

mallit olivat päivittyviä. Päivityssyklit vaihtelivat viikosta aina kuukauteen asti. Taustalla 

vaikuttivat hankkeen vaativuus ja laajuus sekä missä vaiheessa hankkeessa ollaan. 

Luonnollisesti sykli on kiivaimmillaan suunnitteluvaiheessa ja hidastuu tuotantovai-

heessa suunnittelun valmistuessa. Tuotannon vaiheessa päivityssykli oli tavallisesti yh-

distelmämallin osalta kaksi viikkoa. Liian harvan päivityssyklin lisäksi ongelmana nähtiin 

muutoksista viestiminen. Yleisesti haastatellut totesivat, että suurin osa muutoksista on 

löydettävä tietomalleista itse vertaamalla niitä päivitettyihin 2D-suunnitelmiin, vaikka ole-

tuksena onkin, että yhdistelmämallin mukana on tietomalliseloste. Tietomalliseloste on 

kuitenkin usein puutteellinen, minkä seurauksena muutosten löytäminen tietomallista 

vaatii ylimääräistä työtä. Tämä heijastuu taas laskevasti tietomallien käyttömäärään. 

Haastatellut toivoivatkin lisääntynyttä viestintää muutoksista, jotta tietomallien hyödyn-

tämisen kynnys läpi hankkeen madaltuisi. Kun muutosten havaitseminen ei enää vaatisi 

mallien revisiovertailun hallintaa, myös peruskäyttäjillä olisi mahdollisuus tarkastella 

muutoksia suoraan tietomallin katseluohjelmalla.      
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5.3 Runkomallien tietosisällöt hankkeen eri vaiheissa 

Haastattelututkimuksen päätavoitteena oli vastata tutkimuksen alussa asetettuihin tut-

kimuskysymyksiin: Mitkä ovat rakenneteknisen tietomallinnuksen tarkkuustasojen käy-

tännön tietosisällöt betonielementtirungon tietomallissa? Ja miten nämä tietomallien tie-

tosisällöt näkyvät ja kehittyvät hankkeen eri vaiheissa? Haastatteluissa tutkimuskysy-

myksiin haettiin vastauksia kahdesta eri näkökulmasta. Haastattelun aluksi rakennemal-

lien tietosisältöä lähestyttiin yleisten tietomallivaatimusten määrittelemien tarkkuusta-

sojen P1–P4 kautta. Haastatelluille esitetyt tarkkuustasojen sisällöt on koottu alla ole-

vaan taulukkoon.    

 

Kuva 37. Haastattelukysymysten yhteydessä esitetyt YTV 2012 mukaiset rakenne-
tekniset tarkkuustasot P1–P4. [COBIM 2012, Täydentävä liite RAK tilaajan ohje 

s.2] 

 

Aluksi haastatellut saivat itse määritellä esitettyjen tasojen avulla työssään käyttä-

miensä rakennemallien nykyisen YTV:n mukaisen tarkkuustason. Tämän jälkeen he sai-

vat määritellä työnsä mahdollisimman tehokkaan toteutuksen kannalta sopivimman toi-

vetarkkuustason, jonka jälkeen sitä verrataan aikaisemmin esitettyihin nykytilan tark-

kuustasoihin. Näitä tasoja verrataan seuraavassa vaiheessa haastateltavien tarkemmin 

määrittelemiin rakennemallien tietosisältöihin. Tietosisällöistä kootaan jokaiselle hanke-

vaiheelle tarpeellinen lista tarvittavista tiedoista, näiden sisällöstä ja tarkkuustasosta. 

Vertailussa tarkastellaan, täyttyvätkö asetettujen tasojen vaatimukset vai onko vaati-

muksia asettua tasoa enemmän. Näiden lisäksi tarkastellaan, vastaavatko vaatimukset 

asetettuja sisältöjä. Toisaalta tutkitaan myös, miten tarkkuustasot kehittyvät koko hank-

keen näkökulmasta, mutta myös yksittäisen hankevaiheen sisällä. Tutkimuksessa käsi-

teltävät hankevaiheet ja -tehtävät muodostuvat seuraavista pääryhmistä:  
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- hankekehitys ja rakennuttaminen  

- suunnittelunohjaus  

- suunnittelu  

- laskenta  

- hankinta  

- elementtitoimittajat  

- tuotanto. 

 

Hankekehityksen ja rakennuttamisen näkökulmasta universaalien tietomallintamisen 

tarkkuustasojen esittäminen on hyvin haastavaa johtuen projektien hyvin erilaisista to-

teutusmuodoista, laajuuksista sekä kohdetyypeistä. Haastatellut arvioivat, että nykyisel-

lään projektin alkuvaiheessa on käytössä ainoastaan arkkitehtimalli. Joskin siinä on 

usein varauksin huomioitu myös rakenteelliset ja talotekniset seikat. Yleensä vasta koh-

teen käynnistämis- tai hyväksymispäätöksen jälkeen luodaan varsinainen rakennemalli, 

jonka tarkkuustaso on P1. Suunniteltujen rakenteiden soveltuvuuden varmistamiseksi 

lähtövaiheen rakennemallia verrataan arkkitehtimalliin. Näin pyritään varmistamaan 

suunniteltujen ratkaisuiden yhteneväisyys arkkitehdin vaatimusten kanssa. Tässä vai-

heessa ollaan jo siirtymässä hankekehityksen ja rakennuttamisen osa-alueilta kohti 

suunnittelunohjauksen vastuualuetta.  

Puhtaan hankekehityksen ja rakennuttamisen näkökulmasta haastatellut eivät nähneet 

merkittävää tarvetta rakennemallien aikaisempaan käyttöönottoon. Nykyinen taso, jossa 

arkkitehtimalli luodaan yleensä ehdotussuunnittelun yhteydessä, nähtiin riittäväksi. P1-

tason rakennemallin luonti vasta käynnistämis- tai hyväksymispäätöksen jälkeen nähtiin 

järkeväksi ”turhan suunnittelun” välttämiseksi. Näin vältetään sekä ylimääräisten kus-

tannusten syntyminen että liiallinen sitoutuminen yksittäisiin rakennevaihtoehtoihin. 

Käytännön rakennemallin sisällön osalta haastatteluissa nähtiin alkuvaiheessa tarpeel-

lisiksi seuraavat tekijät: 

- perusgeometria 

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 

- tarkka sijainti 

- materiaalit 

- aukotukset. 
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Haastatteluiden myötä ilmeni, että tärkein ominaisuus lähtötason rakennemallissa on 

perusgeometria ja siihen liittyvä tarkka sijaintitieto. Nämä mahdollistavat riittävän tarkan 

päällekkäisen vertailun arkkitehtimallin kanssa. Rakenteiden tulee ulkoisilta mitoiltaan 

vastata suunniteltua, ja niiden keskinäinen sijainti tulee mallintaa oikein. Tarkkojen si-

jaintien avulla vältytään liittyvyysongelmien aiheuttamalta turhalta työltä. Rakennemallin 

osakohtaisissa tiedoissa tulisi esittää karkeasti, onko osa esimerkiksi laatta vai seinä. 

Näiden lisäksi rakenteiden osalta tulisi ilmaista, mikä on rakenteen päämateriaali. Nämä 

tiedot mahdollistavat karkean laajuuskäsityksen syntymisen sekä arvion rakennemallin 

rakenteiden soveltuvuudesta arkkitehtimallin vaatimuksiin, mutta eivät vielä pakota si-

toutumaan eri vaihtoehtoihin. Myös tärkeimmät aukotukset on hyvä tuoda esiin jo var-

haisissa rakennemalleissa, koska erityisesti suurten aukotusten osalta rakenteelliset 

vaikutukset ovat merkittäviä. Toisaalta myös rakennuksen arkkitehtimallin ja karkean 

rakennemallin tulisi olla merkittävien aukotusten suhteen yhtenevä, jotta mahdolliset si-

jainnilliset päällekkäisyydet voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa.  

Kokonaisuutena hankekehityksen ja rakennuttamisen arviot rakennemallien tarpeelli-

suudesta ovat pitkälti yhtenevät. Myös rakennemallien tarpeelliseksi koettu sisältö on 

melko lailla yhtenevä YTV:n mukaiseen tarkkuustasoon P1. Haastatellut kaipasivat kui-

tenkin malliin lisää tietoa rakenteiden materiaaleista ja tyypeistä. On huomioitava, että 

nämä tiedot ovat jo nyt usein saatavissa 2D-suunnitelmien kautta. Näiden tuonti tieto-

malliin nähtiin kuitenkin jossain määrin järkevänä, koska pelkästään rakenneosan pää-

materiaalissa tapahtuvat muutokset ovat harvinaisia tai ainakin ne vaativat koko raken-

neosan uudelleen mallintamisen.  

Suunnittelunohjauksen tehtävänä on toimia hankkeen suunnittelua johtavana organi-

saationa. Suunnittelunohjauksella luodaan edellytykset suunnittelijoiden väliseen kom-

munikaatioon ja suunnittelun aikataulutukseen sekä varmistetaan, että suunnittelu vas-

taa sisällöltään ja laadultaan sille asetettua tasoa. Kuitenkin haastatteluissa ilmeni, että 

suunnittelunohjauksen näkökulmasta runkosuunnittelulle on hankalaa asettaa vain yhtä 

kuvaavaa tasoa. Todellisuudessa suunnittelu kehittyy aina hankkeen mukana. Vastauk-

sissaan haastatellut jakoivat tarkkuustasot urakka- ja loppuvaiheen tarkkuustasoihin eli 

käytännössä määrä- ja tuotantotason rakennemalleihin. Näkökulmat näiden runkomal-

lien nykyisestä tasosta olivat melko yhtenevät. Varhaisemmat mallit nähtiin laajalti P2-

tason malleina ja myöhemmät P3-tason malleina.  

Vastauksissaan tulevaisuuden pyrkimystasosta haastatellut olivat myös melko yksimie-

lisiä. Urakkalaskentavaiheen tasoksi pidettiin edelleen soveltuvana P2-tason rakenne-

mallia, joka on myös minimivaatimus tietomallipohjaiselle yhteensovitukselle. Myöhäi-
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semmässä vaiheessa P3-taso nähtiin sisällöltään pääosin riittäväksi. Haastatellut näki-

vät kuitenkin, että tulevaisuudessa 2D-suunnitelmien siirtyessä osaksi tietomallia, on 

myös asennuksen vaatiman elementtirunkomallin vaatimuksen noustava P4-tasolle. 

Vaikka vastaukset nykytason ja pyrkimystason välillä olivat verrattain yhtenevät, kohdis-

tui kritiikki voimakkaimmin nykyisten tietomallien sisältämän tiedon epätarkkuuteen ja 

epäselvyyteen. Haastatellut näkivät, että nykyinen mallinnuksen taso tulisi käytännössä 

nostaa jo nyt vaaditulle tasolle parantamalla tiedon kohdistamisen ja sisällön valvontaa. 

Nykyisellään puutteita ilmenee erityisesti rakenteiden aukotuksessa, tietosisällöissä ja 

geometriassa. Puutteiden johdosta mallien luotettavuus ja hyödynnettävyys kärsivät, 

mikä johtaa mallien jatkuvan epäilyn ja tarkistamisen kierteeseen. 

Tarkkuustason nostamisessa nähtiin myös kriittistä tarkastelua vaativia puolia. Nähtiin, 

että nykyisten rakennemallien perusasioiden paikkansapitävyys tulisi varmistaa ennen 

uuden tiedon lisäämistä. Haastatteluissa nousi myös esiin, että tarkkuustason noston 

panostushyötysuhdetta tulisi tutkia tarkemmin ennen laajamittaista tietosisällön lisää-

mistä tai tarkkuustason nostamista. Käytännössä olisi siis tutkittava, tuoko tietty tason 

nosto riittävästi lisäarvoa nousseisiin suunnittelun kustannuksiin suhteutettuna. Mikäli 

panostushyötysuhde tukisi tason nostoa, tulisi haastateltujen mielestä tasoa tällöin eh-

dottomasti nostaa. Yhtenä olennaisena ongelmana nähtiin tietosisällön lisäämisen 

myötä kasvavat tiedostokoot. Aiempaa suurempien tiedostojen koettiin hidastavan tie-

tomallien päivittäistä tarkastelua. 

Betonielementtirunkomallin sisällön osalta määrätason mallien ja tuotantotason mallien 

sisältö eroavat hieman toisistaan tietosisällön kasvaessa ja kehittyessä siirryttäessä 

määrätasolta tuotantotasolle. Haastatteluvastausten perusteella määrätason rungon ra-

kennemallin tulisi sisältää ainakin seuraavat käytännön tekijät: 

- perusgeometria 

- sijainti (kerros) 

- BEC-sisältö 

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 

- tarkka sijainti 

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset. 
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Suunnittelunohjauksen määrätason tietomallien näkökulmasta perusgeometria ja tarkka 

sijaintitieto korostuvat. Tiedon avulla muodostetaan näkemys yksittäisen elementin mit-

tatiedoista, minkä avulla on mahdollista määrittää elementtien pinta-ala ja tilavuus. 

Tässä yhteydessä on myös huomioitava tärkeimpien aukotusten sijoittelu ja näiden vai-

kutus määrä- ja tilavuustietoon. BEC-sisältö mahdollistaa yhtenevien määräraporttien ja 

-luetteloiden luomisen, minkä lisäksi yksittäisten elementtien tunnistaminen helpottuu 

yhtenevien elementtitunnusten myötä. Myös rakenteiden jako materiaali- ja ominaisuus-

tietoineen korostuu määrätasolla. Rakenteet on pystyttävä jakamaan kerroksittain nii-

den valmistustavan, materiaalin ja elementtityypin mukaan. Teräs- ja paikallavaluraken-

teet on pystyttävä erottamaan elementtirakenteista, mutta toisaalta myös yksittäiset ele-

mentit ja elementtijoukot on pystyttävä tunnistamaan. Raudoitteiden ja betonin osalta 

karkea materiaalitieto mahdollistaa elementtien kokonaismassojen arvioinnin sekä 

suuntaa antavat arviot kilomääräisestä materiaalitarpeesta.    

Tuotantotason betonielementtirunkomallin osalta tiedon tarve lisääntyy ja tarkkuus kas-

vaa tiedon täsmentymisen myötä. Tarvittava tietosisältö koostuu haastatteluiden perus-

teella seuraavista tekijöistä: 

- perusgeometria 

- sijainti (lohko ja kerros) 

- BEC-sisältö 

- liitokset 

- raudoitukset/valutarvikkeet 

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 

- kannakkeet 

- tarkat sijainnit 

- materiaalit 

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 

- aukotukset  

- liikuntasaumat. 

Käytännössä suurin osa tarvittavasta tiedosta on jo edellisellä tasolla. Sijainti- ja geo-

metriatieto tarkentuu tuotantovaiheeseen mennessä vastaamaan toteutusta. Reikäkier-

ron mukaisesti myös puuttuvat aukotukset täydennetään malliin runkoon vaikuttavilta 
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osin. Sijaintitietona tietomalliin lisätään lohkotieto, joka on tuotannon määrittelemä käy-

tännön toteutukseen liittyvä jako. Malliin lisätty lohkotieto helpottaa tuotannonsuunnitte-

lua ja mahdollistaa esimerkiksi elementtien lohkokohtaisen tarkastelun. Myös mahdol-

listen liikuntasaumojen esittäminen tietomallissa nähtiin hyödyllisenä.  

Liitosten merkittävän kustannusvaikutuksen vuoksi haastatellut näkivät hyödyllisenä tär-

keiden liitosten sekä liitososien esittämisen. Muiden liitosten osalta perusgeometrian 

esittäminen nähtiin hyödyllisenä erityisesti törmäystarkastelun näkökulmasta. Myös 

kannakkeiden mallintaminen nähtiin joiltain osin tarpeellisena. Raudoitteiden ja valutar-

vikkeiden osalta haastatellut näkivät niiden mallintamiselle tarvetta erityisesti suurten 

paikallavalurakenteiden osalta sekä paikallavalujen ja elementtien liitoksien valutarvik-

keissa. Tietyiltä osin ne nähtiin myös hyödyllisinä elementtien osalta. Kuitenkin tärke-

ämpänä tekijänä nähtiin elementtien tarkat ominaisuus- ja massatiedot, joiden tulisi vas-

tata tuotantomallissa elementtitehtaan tietoja.   

Kun verrataan haastateltujen määrittelemiä tietosisältöjä heidän aikaisemmin määritte-

lemiinsä pyrkimystasoihin, huomataan että määrätasolla on viitteitä YTV:n P2-tarkkuus-

tasosta ja tuotantotasolla P3-tasosta. Määrätasolla P2-tason sisältö on kuitenkin puut-

teellinen tarkan sijainti- ja määrittelytiedon osalta.  Haastatellut toivoivat sijainti- ja mää-

rittelytietoa osaksi tietomallia jo aikaisemmassa vaiheessa. Määritelmällisesti P3-tark-

kuustason malli vastaa melko hyvin tuotantomallille määriteltyjä vaatimuksia. YTV:n 

mallinnuksen tarkkuustasojen puutteellinen kuvaus vaikeuttaa kuitenkin tarkemman 

analyysin tekoa sisällöllisistä eroavaisuuksista.    

Suunnittelun ja sen eri alojen yhteensovittamisen näkökulmasta tietomallintaminen on 

osa jokapäiväistä työskentelyä. Runkomallinnuksen osalta toteutettava suunnittelu ja 

yhteensovitus toteutetaan aina tilaajan määrittelemällä tasolla. Haastatellut näkivät, että 

nykyisellään vaatimustaso asettuu yleensä runkosuunnittelussa YTV:n tarkkuustasolle 

P2, mikä on myös yhteensovituksen näkökulmasta minimitaso. Kuitenkin todellisuu-

dessa suunnittelua viedään lähemmäs tasoa P3. Poikkeuksena on suora elementti-

suunnittelu elementtituotantoa varten, jossa toivottu tietomallinuksen tarkkuustaso on 

P4. Taustalla on yleisesti tilaajan halu säästää suunnittelun kustannuksista poistamalla 

tiettyjä tekijöitä YTV:n tarkkuustasoista. Suunnittelun toteuttamiseksi tietomallia joudu-

taan silti usein viemään hieman asetettua tasoa pidemmälle. 

Nykyisellään rungon ja betonielementtien tietomallien haasteina ovat matalaksi asete-

tun tarkkuustason lisäksi selkeät tietomallinnuksen virheet ja muut ongelmat. Suunnit-

telun tasossa on toimijoiden ja tekijöiden välillä suurta vaihtelua. Yleisimpinä puutteina 

nousivat esiin aukotukset, yksittäiset elementit ja tietosisällöt. Syinä puutteiden taustalla 
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nähtiin olevan vielä osittain 2D-pohjainen suunnittelu sekä puutteellinen suunnittelun 

tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen.  

Haastatteluissa tarkkuustason nostolle nähtiin tarvetta sen vuoksi, että nostamalla 

suunnittelun tasoa, voidaan myös tilaajalle tarjota aiempaa täsmällisempää tietosisäl-

töä. Käytännössä tason nosto kautta linjan P3-tasolle nähtiin järkevänä. Elementtisuun-

nittelun osalta P4-taso nähtiin nykyisellään toimivaksi. Tason nostossa on huomioitava, 

että tarkentunut suunnittelu nostaa myös suunnittelukustannuksia. Haastatellut pitivät 

kuitenkin tarkentuneen tiedon tuomien hyötyjen merkitystä suurempana kuin syntyviä 

lisäkustannuksia. Myös suunnittelutyökalujen kehittyminen tarjoaa tulevaisuudessa yhä 

paremmat mahdollisuudet hyödyntää aiempaa tarkempaa tietoa ja siten luoda tarkem-

pia tietomalleja. Tasojen nostot tulisi kuitenkin tehdä hallitusti ja asteittain.  

Yksittäisen asetetun tarkkuustason sijaan haastatellut näkivät tärkeämpänä tuottaa käy-

tön kannalta oikeat tiedot. Taustalla on halu aiempaa tarkempiin suunnittelun tarjous-

pyyntöihin, jolloin myös suunnittelun toimitussisältö vastaisi aiempaa paremmin kulloi-

siinkin tarpeisiin. Tarkkuustason noston negatiivisena puolena nähtiin suunnittelun kus-

tannusten nousun lisäksi lisääntyvän tiedon myötä kasvava tiedostokoko, mikä hidastaa 

mallien tarkastelua.   

Suunnittelussa tuotettavaa betonielementtirunkomallia hyödynnetään muun muassa eri 

suunnittelualojen tietomallien yhteensovituksessa. Sisällöltään tätä rungon tietomallia 

päivitetään myöhemmin elementtituotantoa varten tehtävän elementtisuunnittelun tie-

doilla. Haastateltavat määrittelivät ennen yksittäisten betonielementtien kokoonpanon 

mallintamista muodostettavan runkomallin käytännön kannalta tarpeellisen sisällön seu-

raavasti:  

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö 

- liitokset  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 

- tarkka sijainti  

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 

- aukotukset 

- komponenttityypit. 
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Suunnittelun ja sen yhteensovituksen näkökulmasta tarkan geometria- ja sijaintiedon 

rooli on selvä, erityisesti yhteensovitus perustuu puhtaasti näiden muuttujien tarkaste-

luun. Eri osien sijaintien ja geometrian pitää siis vastata kaikilta osin todellisia suunni-

teltuja rakenteita. Myös tarvittavat aukotukset on esitettävä mallissa, mieluusti niin, että 

työmaalla ja elementtitehtaalla suoritettavat aukotukset ovat erotettavissa. Liitosten 

osalta karkeassa rungon tietomallissa kiinnostus kohdistuu lähinnä yhteensovituksen 

kannalta tavallisuudesta poikkeaviin liitosratkaisuihin, joilla on vaikutusta muiden suun-

nittelualojen toimintaan. BEC-sisällön osalta elementtien tietojen tulisi olla yhtenäistä 

niin tiedon sijainnin, nimeämisen kuin numeroimisen osalta. BEC-sisällön myötä ele-

mentit voidaan yksilöidä ja jakaa niiden tyypin mukaisesti. Kuitenkin myös muut raken-

teet, kuten paikallavalu- ja teräsrakenteet on nimettävä ja erotettava selkeästi muista 

rakenteista. Materiaalitiedon osalta riittää ainoastaan materiaalin nimeäminen yläta-

solla. Tarkempi materiaalitieto linkitetään runkomalliin elementti- tai muun erikoisuunnit-

telun valmistuttua. Karkean materiaalitiedon pohjalta muodostetaan tarvittavilta osin 

myös ominaisuustiedot yksittäisille rakenteille.     

Verrattaessa suunnittelun YTV:n mukaista pyrkimystasoa haastateltujen määrittele-

mään tietosisältöön huomataan molempien olevan lähellä P3-tarkkuustasoa. Yhteenso-

vituksen näkökulmasta tietomallin määritelty tarkkuustaso on jopa hieman alle P3-tason 

sisällön. Tämä johtuu eroavaisuuksista mallinnuksen tarkkuudessa ja sisällössä. Muilta 

osin sisällöt vastaavat melko hyvin toisiaan. Eron taustalla on rakennesuunnittelun ete-

neminen usein 2D-pohjaisena elementtisuunniteluun asti tai vaihtoehtoisesti se, ettei 

kaikkea tietoa tuoda tietomalliin suunnittelun ollessa kesken. Usein tarkasti suunnitellut 

elementit tuodaan rungon tietomalliin vasta tuotantoa varten. Yleisesti ottaen haastatel-

lut näkivät tarvetta tietomallien tarkkuustason nostolle nykyisestä P2-tasosta. Kuitenkin 

on huomioitavaa, että jo nykyisellään osa suunnittelijoista vie suunnittelun automaatti-

sesti lähelle P3-tasoa. 

Kustannuslaskennan ydintehtävänä on tarjota päätöksenteon tueksi kustannustietoa 

käytettävissä olevin määrä-, laatu- ja hintatiedoin. Kustannuslaskentaa suoritetaan sekä 

tarjouskohteisiin että omaperusteisiin hankkeisiin. Tavoitteena on luoda kuva hankkeen 

kannattavuudesta sekä vertailla erilaisten ratkaisuiden tuomia kustannusvaikutuksia. 

Nykyisten laskennan käytössä olevien tietomallien tarkkuustasoissa on kuitenkin suuria 

eroja riippuen hankkeen käytössä olevasta urakkamuodosta. Pääsääntöisesti urakka-

tarjouskohteissa, joissa suunnittelun tilaajana toimii hankkeen tilaaja, on käytöstä aino-

astaan arkkitehtimalli, joiden taso vaihtelee. Käytännössä tällöin rungon osalta kustan-

nuslaskenta tukeutuu ainoastaan 2D-rakennesuunnitelmiin. Kohteissa, joissa suunnit-

telun tilaajana toimii kohdeyritys, on laskentavaiheessa käytössä yleensä P1-tasoinen 
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rungon rakennemalli. Lisäksi rakennemallin tukena käytössä ovat 2D-rakennesuunnitel-

mat sekä kohteen rungon huomioiva arkkitehtimalli.    

Laskentaprosessin mahdollisimman tehokkaan toteutuksen näkökulmasta haastatellut 

näkivät tarvetta mallinnuksen tarkkuustason nostolle. Lähtökohtaisesti pyrkimykseksi 

nähtiin, että kaikista kohteista tulisi olla käytettävissä edes P1-tasoinen rungon raken-

nemalli. Betonielementtirungon osalta tavoitetasoksi nähtiin P2-taso, jolloin rakenteiden 

kokonaismäärät selviävät rakennemallista. Tapauksissa, joissa suunnittelun vienti pi-

demmälle on taloudellisesti järkevää, olisi laskennan kannalta optimaalinen tarkkuus-

taso P2 ja ”puoli”. Käytännössä tämä taso vastaa P3-tarkkuustasoa ilman elementtien 

tarkkoja raudoitteita sekä elementtien välisiä liitoksia ja kannakkeita.  

Nykyisen tasoisissa tietomalleissa nähtiin useita laskentaprosessia haittaavia puutekoh-

tia. Kohteissa, joissa rakenteiden osalta käytössä on ainoastaan arkkitehtimalli, joudu-

taan laskenta usein suorittamaan pelkkiin tasokuviin tukeutuen. Yleisesti ongelmana 

nähtiin, että rakenteet on usein mallinnettu ainoastaan ulkomitat sisältävinä kappaleina, 

minkä vuoksi niiden sisältämää tietoa ei välttämättä voida hyödyntää määrien lasken-

nassa. Ulkomitat sisältävistä kappaleista puuttuvat mm. erilaiset aukotukset ja rei’ityk-

set. Yhtenä käyttöä haittavana tekijänä nähtiin myös mallissa olevan tiedon hajautumi-

nen useisiin eri attribuuttiryhmiin, minkä vuoksi tiedon talteenoton takia tehtävät määrit-

telyt on muodostettava jokaisella kerralla uudelleen.     

Tason noston haastateltavat näkivät olevan hyvin toteutettavissa ja syntyvän melko 

luontevana sivutuotteena mallipohjaisen rakennesuunnittelun arkipäiväistyessä. Tällöin 

tasokuvat käytännössä siirtyisivät laskentaa nopeuttavaan mallipohjaiseen muotoon. 

Kuitenkin haasteena nähtiin usein laskentavaiheelle ominainen lopullisen ja varman tie-

don puuttuminen. Tällöin kustannusten sitominen suunnittelussa pitkälle vietyihin ratkai-

suihin ei välttämättä ole aina taloudellisesti järkevää. Tason noston haasteeksi nähtiin 

myös tilaajaorganisaatioiden osaamisen puute ja haluttomuus viedä suunnittelua malli-

pohjaisesti riittävän tarkalle tasolle, erityisesti nykyisellään kasvavien suunnittelukustan-

nusten vuoksi.  

Haastatteluvastausten pohjalta määritelty rakennemallien käytännön tietosisältö koos-

tuu pitkälti mallin määrätiedon laatuun ja sen hyödynnettävyyteen liittyvistä tekijöistä. 

Optimaalinen rungon tietomallin käytännön tietosisältö koostuu haastatteluiden perus-

teella seuraavista tekijöistä:  

- perusgeometria 

- BEC-sisältö 

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 
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- tarkka sijainti 

- materiaalit 

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset.  

Perusgeometrian, tarkkojen sijaintien sekä aukotusten kautta pyritään varmistamaan 

se, että rakennemallista saadaan ulos oikeat määrätiedot. Perusgeometrian osalta var-

mistetaan, että rakenteiden paksuudet, pituudet ja leveydet on mallinnettu vastaamaan 

todellista tilaa. Tältä osin myös merkittävät aukotukset laatta- tai seinäpinnoissa tulisi 

olla mallinnettu tai muuten tiedossa. Tarkkojen sijaintien osalta tarvitaan ainoastaan 

tieto rakenteiden sijainnista toisiinsa nähden. Kokonaisuudessa sijaintitiedon rooli liittyy 

määrätiedon luotettavuuteen. Määrätiedon avulla saadaan mm. koottua tietoa rakentei-

den tilavuuksista ja pinta-aloista.  

Rakennemallissa tulisi haastatteluvastausten perusteella olla myös riittävässä määrin 

materiaalitietoa sekä tieto siitä, mitkä rakenteet on alustavasti suunniteltu paikallavalet-

taviksi, elementoitaviksi tai muiksi, kuten teräsrakenteiksi. Mikäli saatavilla on luotetta-

vaa tietoa esim. tarvittavista erikoisbetoneista, voidaan myös tämä tieto viedä malliin. 

Laatutieto yhdistettynä määrätietoon mahdollistaa karkean arvioinnin esimerkiksi rau-

doitteiden kilomääristä.  

Kun verrataan määriteltyä tietosisältöä aluksi asetettuun pyrkimystasoon P2 ja ”puoli”, 

huomataan niiden olevan verrattain yhtenevät. Molemmissa perusgeometrian ja raken-

teiden keskinäisen sijaintitiedon rooli korostuvat riittävän tarkan määrätiedon tuottami-

sessa. Tietyiltä osin määritelty tietosisältö kuitenkin eroaa pyrkimystasosta. Erot koros-

tuvat lähinnä raudoitteiden ja valutarvikkeiden kohdalla.  Niiden rooli on pyrkimystasolla 

merkittävämpi, joskin ero on verrattain vähäinen. Raudoitteiden osalta pyrkimystasolla 

on haettu suuntaa-antavaa arviota raudoitemääristä ja -tyypeistä.     

Yrityksessä hankinnan rooli on ulkoisten resurssien hallintaa, jossa pyritään turvaa-

maan yrityksen toiminnan tarvitsemat tuotteet ja palvelut [Nieminen 2017]. Hankittavan 

kohteen erityispiirteistä riippuen hankinnoissa hyödynnetään useita erilaisia hankinta-

muotoja, joiden välillä hankintaa ohjaavan lähtötiedon tarkkuus vaihtelee. Kuitenkin jo-

kaisen hankinnan taustalla ovat tietyt määrä- ja laatutiedot, jotka ovat joko ohjaavia tai 

tavoitteellisia. Määrä- ja laatutiedon tarpeet asettavat vaatimuksia myös runkohankin-

nassa hyödynnettäville tietomalleille, koska nämä toimivat yhdessä arkkitehtimallin ja 

rakennesuunnitelmien kanssa hankinnan aineistopohjana. Mikäli runkomalli on riittävän 

tarkka, voidaan sitä hyödyntää suoraan tarjouspyyntöaineiston osana. 
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Haastatteluiden perusteella nykyisten hankinnassa käytössä olevien rakennemallien 

tarkkuustasot vaihtelevat jonkin verran kohteen tyypin ja toteutusmuodon mukaan. Käy-

tännössä nykyisellään rungon rakennemallit vastaavat haastateltujen mukaan YTV:n 

P2-tarkkustasoa. Haastatteluiden perusteella P2-taso nähtiin riittävänä mallinnuksen ta-

sona. Tarkkuustasona se nähtiin soveltuvana kaikkiin hankintamuotoihin, myös siis tuo-

teosakaupan lähtötiedoksi. Kuitenkin on huomioitavaa, että P2-tasoinen rungon tieto-

malli vaatii hankinnan tueksi usein 2D-tyyppielementtikuvat. Nykyisten P2-tasoisten run-

gon tietomallien nosto P3-tasolle nähtiin tietyin varauksin kannattavaksi. Välttämätöntä 

tarvetta nostolle ei nykyisellään nähty. Haastatellut näkivät, että tulevaisuudessa olisi 

silti hyvä tarkastella mahdollisen tason noston vaikutuksia. Sinänsä P3-tason tuomaa 

raudoitteiden mallinnusta ei hankintatyön näkökulmasta nähty välttämättömänä, koska 

sama tieto on saatavissa 2D-suunnitelmien kautta.  

Vaikka nykyisten tietomallien osalta tarkkuustason nostolle ei haastattelujen mukaan 

ilmennyt tarvetta, eivät nykyiset rungon tietomallit kuitenkaan täysin vastaa niihin koh-

distuvia tarpeita. Ongelmana on erityisesti tiedon epäluotettavuus niin määrien kuin laa-

tutiedonkin osalta. Vaikka paperilla tietomallit vastaavat asetettua tasoa, on niiden to-

dellisessa sisällössä puutteita, jotka heikentävät mallien hyödynnettävyyttä. Haastatellut 

näkivät, että tarkkuustason nostoa tärkeämpää olisi nostaa nykyisten mallien luotetta-

vuuden tasoa. Luotettavuuden ongelmat näkyvät mm. paikallavalujen ja elementtiraken-

teiden sekoittumisena sekä informaation ristiriitaisuuksina. Informaation luotettavuuden 

takaamiseksi tietomalli ei saisi myöskään sisältää liian tarkkaa ns. ylimääräistä tietoa, 

koska tällöin päivittämättömien muutosten myötä sekaannusten riski kasvaa.  

Haastatteluvastauksissa rakennuksen rungon tietomallin vapaasti määritellyn tietosisäl-

lön osalta esille nousivat seuraavat tekijät: 

- perusgeometria 

- sijainti (lohko ja kerros) 

- BEC-sisältö 

- liitokset 

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 

- kannakkeet 

- tarkka sijainti 

- materiaalit 

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 
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- aukotukset.   

Laskennan tapaan myös hankinnassa määrätiedon rooli on tärkeä. Tämän vuoksi pe-

rusgeometrian, sijaintitiedon sekä aukotusten merkitys on selvä. Aukotusten osalta on 

huomioitavaa, että ainoastaan tehtaalla tehtävillä aukoilla on hankintojen kannalta mer-

kitystä. Tarkka määrätieto mahdollistaa ominaisuustietojen kuten tilavuuden määrityk-

sen hankintaa varten. Ominaisuustiedon lisäksi rakennemallista tulisi selvitä rakenteen 

päämateriaalin lisäksi myös sen tyyppi eli onko kyseessä paikallavalu-, elementti- vai 

esim. teräsrakenne. Materiaali- ja ominaisuustiedot olisi hyvä koota betonielementtien 

osalta keskitetysti ja yhdenmukaisesti BEC-sisällön alle. Haastatteluiden perusteella 

tarkka kaikkien liitosten esittäminen hankintavaiheen mallissa nähtiin vielä tulevaisuu-

den visiona. Kuitenkin erikoisten ja tavallisuudesta poikkeavien liitosten esittäminen 

nähtiin jo nykyisellään hyödylliseksi niistä syntyvien kerrannaiskustannusten vuoksi. 

Kannakkeiden osalta ainoastaan konsolien esittäminen runkomallissa nähtiin tarpeel-

liseksi. Syyt esittämisen tarpeellisuuden taustalla ovat hyvin samankaltaiset kuin lii-

tososilla. 

Vapaasti määriteltyjen tietosisältöjen osalta lähes kaikki YTV:n P3-tarkkuustason vaati-

mukset täyttyvät. Eroavaisuuksina nousivat esiin lähinnä raudoitteet ja valutarvikkeet, 

mutta niistä saatavaan hyötyyn suhtauduttiin haastatteluissa varauksella. Kokonaisuu-

tena haastatellut näkivät, että mallinnuksen nykytaso eli P2 tulisi saada vastaamaan 

asettuja tavoitteita. Nykyisellään toimivia P2-tason rakennemalleja voidaan luontevasti 

täydentää 2D-rakennedokumenteilla ja liitosdetaljeilla. Haastatellut näkivät, että tulevai-

suudessa luotettavuuden parantuessa 2D-dokumenteista luopuminen voidaan aloittaa 

asteittain lähtien liitosten ja kannakkeiden viennistä malliin. Tiedon hiljalleen siirtyessä 

tietomalliin myös P-taso nousee saavuttaen tulevaisuudessa P3-tason. P3-taso nähtiin 

hankinnan kannalta tietosisällöltään riittäväksi lopputasoksi, joka sisältäisi myös tarvit-

tavilta osin raudoitteet ja valutarvikkeet.   

Elementtitoimittajien tehtäväkenttä muodostuu kohteesta ja sen hankintamuodosta 

riippuen elementtien valmistuksesta ja eri tasoisesta suunnittelusta sekä joiltain osin 

myös kuljetuksista ja asennuksista. Lähtötietojen osalta ääripäitä edustavat kokonais-

hintakauppa ja tuoteosakauppa. Kokonaishintakaupassa kaikki suunnitelmat tulevat val-

miina elementtien tilaajalta. Tällöin kilpaillaan käytännössä yksikköhinnoilla eli valmis-

tuksen kustannuksilla. Toisena ääripäänä on tuoteosakauppa, jossa kaikki elementti-

suunnittelu ja kehitys on ulkoistettu tietyin reunaehdoin elementtitoimittajalle. Tällöin 

vastuu suunnittelusta on elementtitoimittajalla ja tilaajan toimittamat lähtötiedot verrat-

tain vähäiset. 
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Haastatteluvastausten perusteella betonielementtirungon tietomallinnuksen nykyisissä 

tarkkuustasoissa on jonkin verran vaihtelua kohteiden välillä. Aikajanalla mallit voidaan 

jakaa tarjous- ja tuotantotason malleihin. Tuotantotason mallin tarkkuustaso säilyy pit-

kälti samanlaisena hankkeesta ja hankintamuodosta riippumatta, tarjoustason malleissa 

vaihtelu on suurempaa. Tarjousmallien nykytason arvioitiin asettuvan tavanomaisessa 

hankkeessa P2- ja P3-tasojen välille, kun taas jossain kokonaishintakaupoissa lähtöta-

son rungon tietomalli on ollut tasolla P4. Nykytason arvioitiin kokonaisuutena olevan 

lähellä tasoa P2 tarjousmalleissa eli malleissa, jotka ovat kaupanteon pohjana. Toimit-

tajakohtaisesti nykyiset tuotantomallit asettuvat P3- ja P4-tasojen välille riippuen tieto-

mallinnuksen ja 2D-suunnittelun suhteesta tuotantoprosessissa.  

Betonielementtirungon tarjousmallien pyrkimystasoksi haastatellut näkivät tarkkuusta-

son P3. Tiedon lisääntyessä riskien arviointi helpottuu määrä- ja kustannuslaskennan 

tarkentuessa. Tehokkaamman riskienhallinnan myötä myös hinnoittelu tarkentuu. Mal-

linnuksen tarkkuustason noustessa myös muutosten hallinta helpottuu, erityisesti mää-

rälaskennan näkökulmasta. Haastatellut olivat kuitenkin sitä mieltä, että esimerkiksi hal-

likohteissa ei ole tarvetta sitoa tarjousta tarkkaan P3-tason malliin. Tällöin on parempi 

antaa toimittajalle lähtötiedoksi ainoastaan P2-tason rakennetietomalli, jolloin toimitta-

jalla on vapaammat kädet toteuttaa runko omilla tyyppirakenteillaan. Etuna on, ettei kus-

tannuksia sidosta turhaan, vaan jokainen toimittajaehdokas saa hyödyntää mahdollisim-

man kustannustehokkaasti omia tyyppiratkaisuitaan. Puhtaasti tuotannon näkökulmasta 

katsottuna pyrkimystasoksi nähtiin P4-tarkkuustaso, jolla tuotanto on tietomallipohjaista 

ja elementit on mallinnettu kokonaisuudessaan.  

Haastateltujen näkemyksen mukaan nykytason nostolle on tarvetta. Toki jo nykyisel-

läänkin pyrkimystaso toteutuu osassa tapauksista. Tarjousvaiheen mallien tason noston 

P2-tasolta P3-tasolle nähtiin määrätiedon tarkentuessa tuovan etua erityisesti riskien-

hallintaan. Nykyisellään kokonaistiedon määrä P2-tasolla on sama kuin P3-tasolla. Kui-

tenkin P2-tasolla osa tiedosta on tietomallin sijaan rakenne- ja -elementtisuunnitelmissa. 

Tason noston myötä tyyppielementtien raudoitteet ja valutarvikkeet tuotaisiin suoraan 

tietomalliin hyödynnettäväksi. Myös tuotantovaiheen mallien osalta tilanne on hyvin sa-

mankaltainen. Nykyisellään osa raudoitteista, valutarvikkeista ja liitososista on P3-ta-

solla 2D-kuvissa. Tason noston myötä elementit mallinnettaisiin kokonaisuutena. Tämä 

mahdollistaisi täysin mallipohjaisen tuotantoprosessin. Nykyisin vielä tuotantoprosessin 

joihinkin vaiheisiin vaadittavat tasokuvat voitaisiin tuottaa suoraan mallista.  

Tason nostossa nähtiin myös haasteita. Taloudellisten seikkojen lisäksi esille nousivat 

suunnittelutyökalujen haasteet elementtien raudoituksen suunnittelussa. Haastatellut 

näkivät myös, että liian tarkat valmiit tietomallit saattavat sitoa liikaa elementtitoimittajien 
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mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää omia tyyppiratkaisuitaan. Haastatellut olivat 

myös sitä mieltä, että tason noston myötä mallien sisällön valvontaa ja ohjausta tulisi 

lisätä. Nykyisellään osa elementeistä on toisinaan kuvattu tyhjinä laatikoina, joiden rau-

doitukset on esitetty 2D-kuvina. Erityisesti tämä korostuu seinäelementeissä. Jotta tie-

tomalleja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, tulisi mallien aina vastata 

asetettuja sisältövaatimuksia. 

Myynnin ja tarjoustoiminnan näkökulmasta haastatellut määrittelivät tietosisältötarpeen-

käyttämilleen betonielementtirungon tietomalleille seuraavasti: 

- perusgeometria 

- sijainti (lohko ja kerros) 

- BEC-sisältö 

- liitokset 

- raudoitukset/valutarvikkeet 

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 

- tarkka sijainti 

- materiaalit 

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset. 

Kuten aiemmin laskennan ja hankinnan tietomallitarpeissa, myös elementtitoimittajien 

myynti- ja tarjoustoiminnassa tietotarve kohdistuu luonnollisesti määrä- ja laatutietoon. 

Näiden tuottamiseksi tietomallin geometrian ja sijaintitiedon tulee vastata todellista tilaa, 

jotta ominaisuus- ja määrätieto voidaan tuottaa. Laatutiedon osalta materiaalitieto ko-

rostuu. Tarjoustoiminnassa mallista on oltava selkeästi eroteltavissa elementtirakenteet 

sekä niihin kohdistuvat materiaalivaatimuksen niin betonin lujuuden, käyttöiän kuin ra-

situsluokkien osalta. Näiden lisäksi on määriteltävä raudoitukselle ja liitoksille asetetut 

vaatimukset. Betonielementtien osalta syntyvä ja olemassa oleva tieto on koottava BEC-

sisällön alle. Elementtien raudoituksen ja valutarvikkeiden sisältyminen myynti- ja tar-

joustoiminnan malleihin ei ole haastateltujen mielestä täysin välttämätöntä. Kuitenkin 

niiden sisältyminen varhaisiin malleihin nähdään tarjoukseen kohdistuvia riskejä vähen-

tävänä tekijänä. Raudoitus- ja valutarviketieto on kuitenkin oltava selvillä hyvissä ajoin 

ennen elementtien tuotannon alkamista.  

Elementtitoimittajan tuotannon näkökulmasta tietomallien tulisi sisältää määritelmälli-

sesti ainakin seuraavat asiat: 
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- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- liitokset  

- raudoitukset/valutarvikkeet  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- kannakkeet  

- tarkka sijainti  

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset 

- poikkileikkaustyyppi. 

Elementtituotannon näkökulmasta tehtävä betonielementtirungon tietomalli sisältää hy-

vin samat asiat kuin myynti- ja tarjousvaiheessa käytetty tietomalli, mutta mallissa ole-

vaa tietoa on monelta osin tarkennettu vastaamaan lopullista tilannetta. Muun muassa 

materiaali-, geometria-, raudoitus-, valutarvike-, kannake- ja liitosinformaatiota on tar-

kennettu tuotantoa varten. Materiaalien osalta määritellään tuotannon vaatima tieto be-

tonista, raudoitteista, valutarvikkeiden yksityiskohdista, käytettävistä eristeistä paksuuk-

sineen, kannakkeista sekä liitosdetaljien vaikutuksista elementteihin. Myös puhtaasti 

elementtien geometria aukotuksineen ja poikkileikkaustyyppeineen varmistetaan, minkä 

lisäksi lisätään tarkka tieto näiden sijainneista elementeissä. Lopullisen tiedon tarkentu-

essa myös elementtien lopullinen nimeäminen varmistuu.  

Verrattaessa elementtitoimittajien haastatteluvastausten pyrkimystasoa määriteltyihin 

tietosisältöihin, huomataan näissä yhteneväisyyksiä YTV:n tarkkuustasoihin. Tarkan si-

sällöllisen arvion tekeminen on haastavaa, sillä YTV:n tarkkuustasojen kuvaus on hyvin 

suppea. Todellisuudessa tietosisällön tarpeen ja astevaihtelun analysointi hankaloituu 

mitä tarkemmalle tasolle mennään. Myynnin ja tarjoustoiminnan vaatimien tietomallien 

määritelty sisältö vastaa melko hyvin P3-tarkkuustason vaatimuksia. Joiltain osin mää-

ritelty tietosisältö jopa ylittää tason, esimerkiksi yksittäisten elementtien osittaisen mal-

linuksen vuoksi. Tuotannon mallit vastaavat sisällöltään rakenneteknisen mallinnuksen 

tarkkuustason P4 vaatimuksia. Käytännössä tällä ylimmällä tasolla kaikki kohteen ele-

menttirakenteet on mallinnettu täysin. Myös määritellyn tietosisällön osalta elementit on 

käytännössä mallinnettu ”as-built” -tasolle asti.  
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Tuotanto-organisaation tehtäviin kuuluvat kohteen ja sen työmaatoimintojen ennak-

kosuunnittelu sekä varsinaisen tuotantoprosessin ohjaus ja valvonta. Näiden osalta tie-

tomallit toimivat sekä visuaalisena että sisältöpohjaisena työkaluna. Visuaalista puolta 

hyödynnetään esimerkiksi aikataulutuksessa, liittymätarkastelussa ja asennusjärjestyk-

sen suunnittelussa. Mallien tietosisältöä käytetään muun muassa elementtien luokitte-

luun ja hakuun sekä elementtien ominaisuustietojen kuten massan selvittämiseen. Ele-

menttien massatietoa hyödynnetään esimerkiksi nostopaikkojen ja -kaluston tarpeiden 

kartoituksessa. Käyttötarpeet asettavat vaatimuksia tietomallien sisällölle, tarkkuudelle 

sekä tiedon sijainnille.  

Haastatteluvastausten perusteella rungon tietomallinnuksen nykytason tarkkuudessa 

on verrattain paljon vaihtelua johtuen kohteiden ja toteutusmuotojen erilaisuudesta. Kui-

tenkin rungon tietomallien tarkkuustason nähtiin selvästi parantuneen viimeisten vuo-

sien aikana kohde kohteelta. Pääsääntöisesti nykyisten tuotannon käytössä olevien 

mallien nähtiin vastaavan P2-tarkkuustason sisältöä. Joiltain osin rungon tietomallit si-

sälsivät vaihtelevasti myös muuttujia kolmostasolta.  

Työmaatuotannossa tarvittavien betonielementtirungon tietomallien osalta haastatellut 

näkivät tarvetta tarkkuustason nostamiselle. Haastatteluvastausten perusteella P2-ta-

son malli on riittävän tarkka työn ja tuotannon suunnitteluun. Suunnittelun edetessä pyr-

kimystaso tulisi kuitenkin nostaa vähintään P3-tasolle niin, että varsinaisen työmaa-

tuotannon käynnistyessä olisi käytössä tarkkuustason P3 rungon tietomalli. Tason nos-

tolla haastatellut haluaisivat saada työmaaorganisaation käyttöön aiempaa enemmän 

informaatiota tyyppielementtien ja -paikallavalujen geometriasta, sijainnista sekä näiden 

liittymistä, raudoitteista ja valutarvikkeista. Tietyissä tapauksissa haastatellut näkivät 

hyödyllisenä myös muiden kuin tyyppirakenteiden tarkemman sisällön esittämisen esi-

merkiksi elementtien liitosten osalta.  

Tason noston hyödyt ja haasteet olivat perusteluineen hyvin vastaavat kuin aiemmin 

esitetyissä hankkeen vaiheissa. Tarkemman mallinnuksen myötä nähtiin saatavan kus-

tannushyötyä niin urakoiden hinnoittelussa kuin varsinaisessa rakentamisessa epäsel-

vyyksien ja törmäysten vähentyessä. Haasteena nähtiin suunnittelun kustannusten kas-

vaminen lisääntyneen suunnittelutyön ja tietomallien yhdistämistyön vuoksi. Kuitenkin 

haastatellut arvioivat pienen suunnittelukustannusten nousun korvautuvan työmaalla 

kulut kattavina hyötyinä erityisesti moniulotteisissa kohteissa. Yhtenä haasteena esiin 

nousivat puutteet nykyisten mallien hyödynnettävyydessä. Kaikkien käytössä olevien 

tietomallien tason tulisi nousta riittäväksi, jotta luottamus malleihin syntyisi ja käyttö ar-

kipäiväistyisi.  
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Tuotanto-organisaation mahdollisimman tehokkaan työn- ja tuotannonsuunnittelun nä-

kökulmasta tulisi rungon rakennemallin sisältää seuraavat tekijät: 

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 

- aukotukset.                   

Työn- ja tuotannonsuunnittelun näkökulmasta on oltava visuaalinen näkemys siitä, mitä 

rakennetaan, mistä osista sekä miten osat jakaantuvat eri kerroksiin, ja miten tuotannon 

näkökulmasta jako eri lohkoihin toteutetaan. Rakenteet on oltava jaettuna elementtityy-

peittäin sekä materiaalin ja tuotantotavan mukaan. Rakenteiden merkittävimpien auk-

kojen kokojen ja sijaintien on ilmettävä tietomallista.  Näiden lisäksi tietomallista on ol-

tava saatavissa paikallavalurakenteiden ja elementtien ominaisuustiedot tilavuuksien, 

pinta-alojen ja massojen osalta. Elementtien osalta tieto on koottava BEC-sisällön alle. 

Nämä tiedot mahdollistavat nosto- ja valumäärien, nostopaikkojen sekä nosto- ja muun 

kaluston valinnan sekä työn aikataulutuksen. Työn- ja tuotannonsuunnittelun vapaasti 

määritelty tietosisältö vastaa melko puhtaasti rakenneteknisen mallinnuksen tarkkuus-

tason P2 vaatimuksia. Tämä taso nähtiin haastatteluvastauksissa riittävän kattavaksi 

työn- ja tuotannonsuunnittelun kannalta. 

Työmaatuotannon näkökulmasta työn- ja tuotannonsuunnittelun tietosisältöä on täyden-

nettävä tarkennetulla tiedolla seuraavista tekijöistä:  

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- liitokset  

- raudoitukset/valutarvikkeet  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- kannakkeet  

- tarkka sijainti  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  
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- aukotukset. 

Työmaatuotannon tarpeisiin työn- ja tuotannonsuunnittelun rungon tietomallia täyden-

netään materiaali-, rakenne- ja sijaintitiedolla. Geometria- ja sijaintitieto päivitetään vas-

taamaan todellista rakentamista. Tarkkoja sijainteja ja geometriaa on pystyttävä hyö-

dyntämään elementtiasennuksen paikalleenmittauksessa sekä muussa mittaustyössä. 

Liitosten ja kannakkeiden osalta tietomallista tulisi löytyä ainakin tavallisuudesta poik-

keavat liitokset ja kannakkeet. Kaikki elementtien informaatio nähtiin järkeväksi koota 

BEC-sisällön alle. Elementtien tarkkojen raudoitusten, valutarvikkeiden ja materiaalitie-

tojen esittäminen pidettiin työmaan näkökulmasta tarpeettomana. Näidenkin osalta olisi 

kuitenkin hyvä pystyä esittämään työmaan kannalta oleelliset elementtien ominaisuudet 

kuten tilavuus, paino sekä puhtaan raudoituksen paino. Elementtirakenteita täydentä-

vien paikallavalurakenteiden osalta hyödyllisenä nähtiin tarkka materiaalitieto niin beto-

nin kuin raudoitteiden osalta. Lisäksi raudoitteiden ja valutarvikkeiden mallintaminen 

paikallavalujen osalta todettiin haastatteluissa hyödylliseksi ominaisuudeksi.         

Työmaatuotannon määrittelemä tietosisältö vastaa käytännössä mallinnuksen tarkkuus-

tasoa P4 ja on näin korkeampi kuin aiemmin haastateltavien määrittelemä pyrkimystaso 

P3. Eron aiheuttaa lähinnä toive paikallavalurakenteiden mallintamisesta raudoitteineen 

ja valutarvikkeineen. Todellisuudessa määritelty tarkkuustaso on jossain P3:n ja P4:n 

välillä. Pyrkimystaso ja määritelty tietosisältö ovat kuitenkin sisällöltään verrattain yhte-

nevät. Yhtenä syynä tähän on, että haastatellut uskoivat tietomallinnuksen kehittyessä 

mallien tarkkuuden tulevaisuudessa siirtyvän osittain P3-tasolta jopa P4-tasolle. Nykyti-

lanteessa he näkivät järkeväksi pyrkiä mallinnuksessa saavuttamaan P3-tason sisältö-

vaatimukset.               
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

6.1.1 Alatutkimuskysymys 1 
 

1. Mitkä ovat betonielementtirungon kokonaiskustannusten kannalta tärkeimmät 

muuttuvat tekijät? 

Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi hyödynnettiin sekä aineisto- ja kirjallisuustutki-

musta että case-tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksen aluksi selvitettiin aineisto- ja kir-

jallisuustutkimuksen avulla, miten betonielementtirungon kokonaiskustannukset synty-

vät ja miten kustannukset jakaantuvat eri talo- ja runko-osien välillä. Kun betonielement-

tirungon yleinen kustannusjakauma tunnetaan, voidaan case-tutkimuksen avulla selvit-

tää, mitkä ovat merkittävimmät muuttuvat tekijät ja mikä on näiden vaikutus rungon ko-

konaiskustannuksiin.  

Rungon kokonaiskustannusten jakauman selvittämisessä hyödynnettiin Haahtelan ja 

Kiiraksen teosta Talonrakennuksen kustannustieto 2015. Teoksen opetus- ja toimisto-

rakennuksen esimerkkikustannuslaskelmien avulla muodostettiin ns. keskimääräisen 

toimitilakohteen kustannusjakauma. Tarkkojen prosenttiosuuksien sijaan kustannusja-

kauma kertoo eri osien kustannusten keskinäisestä suhteesta. 

Puhdas rakennuksen runko muodostaa noin kolmanneksen talo-osien kustannusja-

kaumasta. Case-tutkimuksessa rakennuksen rungossa on kuitenkin huomioitu myös 

alapohjat sekä julkisivuihin kuuluvat ulkoseinäelementtirakenteet kuten sisä- ja ulkokuo-

rielementit. Näiden osuus on yli puolet talo-osien kokonaiskustannuksista. Suurimmat 

yksittäiset rakennuksen runko-osien kuluerät muodostuvat palkeista sekä väli- ja ylä-

pohjista. Nämä kattavat noin kaksi kolmasosaa runko-osien kokonaiskustannuksista.  

Kokonaiskustannusten kannalta viisi merkittävintä rungon kuluerää ovat suuruusjärjes-

tyksessä: 

1. kantavat ja ei-kantavat ulkoseinäelementit 

2. palkit 

3. välipohjat 

4. yläpohjat 

5. alapohjat.  
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Todellisissa kohteissa näiden keskinäinen suuruusjärjestys vaihtelee hieman runkotyy-

pin ja rungon päämateriaalien mukaan. 

Case-tutkimuksessa selvitettiin, missä rungon osissa tapahtuu eniten merkittäviä muu-

toksia rakennemallien eri revisioiden välillä. Tutkimuksessa saatiin selville case-kohtei-

den merkittävien muutosten taustalla olevat syyt, muuttuvat rakenneosat sekä ilmennei-

den muutosten suuruus. Case-kohteiden merkittävissä muutoksissa rakenneosista tois-

tuvasti esille nousivat: 

- ala-, väli- ja yläpohjan ontelolaatat 

- rakennuksen seinäelementit 

- palkit  

- paikallavalukaistat ja -laatat. 

Merkittävissä muutoksissa toistuvien rakenneosien listaus on melko yhtenevä merkittä-

vimpien rakennuksen rungon kuluerien kanssa. Esille nousevat rakennuksen seinäele-

menttien myötä kantavat ja ei-kantavat seinäelementit, ontelolaattojen ja paikallavalura-

kenteiden myötä ala-, väli- ja yläpohjarakenteet sekä palkkirakenteiden myötä palkit.  

Yhdistämällä aineisto- ja kirjallisuustutkimuksen sekä case-tutkimuksen tulokset voi-

daan havaita betonielementtirungon kokonaiskustannusten kannalta tärkeimmiksi 

muuttuviksi tekijöiksi:  

- ala-, väli- ja yläpohjan ontelolaattojen paksuuden muutokset 

- seinäelementtien lukumäärälliset ja nettopinta-alalliset muutokset 

- palkkien lukumäärälliset muutokset  

- ala- ja välipohjien paikallavalukaistojen ja -laattojen lukumäärälliset muutokset. 

Kyseiset rakenneosat muodostavat yli puolet talo-osien kokonaiskustannuksista ja 

case-kohteissa määrällisesti sekä toistuvuudeltaan merkittävimmät muutokset. Ky-

seessä ovat siis kokonaiskustannusten kannalta tärkeimmät muuttuvat tekijät betoniele-

menttirungossa.  

6.1.2 Alatutkimuskysymykset 2 ja 3 
 

2. Miten tietomalleista saatavaa tietoa monitoroimalla voidaan havaita muutoksia ja 

näiden muutosten kustannusvaikutuksia? 
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3. Miten tietomalleista saatavaa kustannustietoa voitaisiin hyödyntää kustannusten 

muutosten ennakoinnissa ja ennustamisessa sekä muutosten syiden selvittämi-

sessä?  

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi päädyttiin toteuttamaan case-tutkimus. Case-tar-

kastelussa voidaan esimerkkikohteiden avulla selvittää, mistä rakenneosista kohteet 

koostuvat, mitä muutoksia rakennemallirevisioiden välillä tapahtuu ja minkä suuruisia 

ovat muuttuvat määrät eri revisioiden välillä. Case-kohteiden valinnassa pyrittiin luo-

maan mahdollisimman yhtenevä otos. Kaikki kohteet ovat opetus- ja koulutuskäyttöön 

suunniteltuja ja niiden rungot ovat joko puhtaita betonielementtirunkoja tai betoniele-

menttipainotteisia sekarunkoja.  

Tietomalli itsessään ei sisällä kustannustietoa tai tietoa siitä, mitkä revisioiden väliset 

muutokset ovat merkittäviä ja mitkä eivät. Tämän vuoksi case-tutkimuksessa selvitettiin 

kaikkien viiden kohteen rungon rakenneosien tietomallirevisioiden väliset lukumäärälli-

set, painon, teräsosien painon, netto pinta-alan, aukkojen pinta-alan sekä tilavuuden 

muutokset. Jokaisen case-kohteen muutokset jaettiin merkittäviin muutoksiin ja ei-mer-

kittäviin muutoksiin niiden karkeasti arvioidun kustannusvaikutuksen mukaisesti.  

Merkittävien muutosten osalta tarkastelua syvennettiin muutosten taustalla olevien teki-

jöiden selvittämiseksi. Määrä- ja muutosluetteloiden tarjoamasta informaatiosta siirryttiin 

tietomallipohjaiseen tarkasteluun, jonka avulla pyrittiin selvittämään fyysiset syyt mää-

rällisten muutosten taustalla. Näin rakennemallien tietosisältöä hyödyntämällä voidaan 

havaita muutoksia, nähdä muuttuvat parametrit ja niiden suuruus sekä määrien kautta 

arvioida karkeasti muutosten kustannusvaikutuksia.  

Yhdistämällä yksittäisten case-kohteiden revisiovertailussa esiin nousseet merkittävät 

muutokset, pystyttiin luomaan listaus case-kohteiden merkittävissä muutoksissa toistu-

vista teemoista. Merkittävissä muutoksissa toistuvat teemat huomioimalla voidaan en-

nakoida ja ennustaa, minkälaisia muutoksia rungon rakenneosissa tapahtuu, missä ra-

kenneosissa muutokset tapahtuvat ja mitkä ovat syyt toistuvien muutosten taustalla.  

Case-kohteiden merkittävissä muutoksissa toistuivat kolme teemaa. 

1. Muutokset rakenteiden paksuuksissa. 

2. Rakenteiden lukumäärälliset muutokset. 

3. Rakenteiden nettopinta-alan muutokset. 
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Merkittävät muutokset rakenteiden paksuuksissa kohdistuvat erityisesti ontelolaat-

toihin. Pienetkin dimensiomuutokset yksittäisissä laatoissa aiheuttavat laattakentän ta-

solla kerrannaisvaikutuksena merkittäviä muutoksia. Laattojen paksuuden muutoksen 

taustalla on kaksi pääasiallista syytä:  

- muutokset laattatyypeissä 

- laatan paksuuden mallintaminen. 

Ontelolaattojen tyyppimuutosten taustalla olevia syitä voivat olla suunnittelun tarkentu-

minen, kuormitusten muutokset tai laattarakenteiden keskinäiset korvautumiset.   

 

Kuva 38. Case-kohteen 4 välipohjan ontelolaatoissa revisioiden välillä tapahtuneet 
määrämuutokset verrattaessa 071019 malliin. 

Esimerkkinä melko puhtaasta laattatyyppimuutoksesta ovat case-kohteen 4 välipohjan 

ontelolaatat. Kohteen elementtien lukumäärällisen muutoksen taustalla on ensimmäisen 

kerroksen välipohjan ontelolaattojen osittainen korvaaminen kuorilaatoilla. Ontelolaatto-

jen alkuperäinen tyyppi on ollut O32, mutta viimeisimmässä revisiossa näistä ontelolaa-

toista 22 kpl on korvattu tyypin O27 ontelolaatoilla ja 26 kpl O40-tyypin ontelolaatoilla. 

Painon, pinta-alan ja tilavuuden muutoksen näkökulmasta ontelolaattojen korvaaminen 

kuorilaatoilla on vaikutukseltaan merkittävämpi kuin puhdas ontelolaatan tyypin muutos. 

Taustalla on, että laattatyyppiin O32 nähden muutokset O27 ja O40 kumoavat vaikutuk-

seltaan melko hyvin toisensa.  

 

Kuva 39. Case-kohteen 1 alapohjan ontelolaatoissa revisioiden välillä tapahtuneet 
määrämuutokset verrattaessa 240420 hankintamalliin. 

Esimerkkinä laatan paksuuden mallintamisen muutoksesta hyödynnetään case-koh-

teen 1 alapohjan ontelolaattojen määrämuutosta. Kuvasta huomataan elementtien lu-

kumäärän ja nettopinta-alan muutoksen olevan melko maltillisia verrattuna painon ja 

tilavuuden muutoksiin. Lukumäärällisen ja pinta-alallisen muutoksen taustalla on laatto-

jen muodon tarkentuminen. Koska nettopinta-alan muutos on pieni, on syy painon ja 
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tilavuuden muutokseen laattojen paksuudessa. Kohteen laattatyypit ovat kuitenkin säi-

lyneet muuttumattomina EP32 ja EP32K. Tietomallitarkastelussa huomataan erot laat-

tojen mallinnetussa paksuudessa. Hankintamallissa alapohjalaatat on mallinnettu 490 

mm paksuina, kun taas viimeisimmässä mallissa paksuus on korjattu laattatyypin mu-

kaiseksi 320 mm. Laattojen mallinnetun paksuuden muutos aiheuttaa elementtien yh-

teenlasketun tilavuuden pienenemisen 380,87 m3.  

 

Kuva 40.  Case-kohteen 3 alapohjan ontelolaatoissa revisioiden välillä tapahtuneet 
määrämuutokset verrattaessa 300120 hankintamalliin. 

Todellisuudessa muutokset ovat harvoin seurausta vain yhdestä tekijästä, vaan näiden 

taustalla on useita samanaikaisesti vaikuttavia muuttujia. Case-kohteen 3 alapohjan on-

telolaattojen lukumäärä on kasvanut 30 kappaleella laattojen muodon tarkentuessa 

sekä laattakentän reuna-alueille lisättyjen laattojen seurauksena. Lukumäärällisen kas-

vun myötä myös nettopinta-ala on kasvanut hieman. Lukumäärällisestä kasvusta huoli-

matta elementtien yhteenlaskettu paino ja tilavuus ovat pienentyneet radikaalisti siitäkin 

huolimatta, että osa lisätyistä laatoista on ollut laattatyypin P32 sijaan P40 ontelolaat-

toja. 

Radikaalit elementtien painon (−1 562 393 kg) ja tilavuuden (−628,72 m3) muutokset 

ovat seurausta siitä, että hankintamallissa P32-ontelolaatat on mallinnettu 490 mm pak-

suina. Myöhemmissä revisioissa paksuutta on korjattu vastaamaan laattatyyppien to-

dellisia paksuuksia 320 mm ja 400 mm.  

Merkittävät rakenteiden lukumäärälliset muutokset kohdistuvat rakenneosista erityi-

sesti seinäelementteihin, paikallavalukaistoihin ja -laattoihin sekä palkkeihin. Lukumää-

rällisen muutoksen taustalla on:  

- jako tuotannon kannalta järkeviin osiin 

- rakenneosien myöhäinen lisääminen malliin. 

Syitä olemassa olevien rakenteiden jakamiseen tuotannon kannalta järkevämpiin 

osiin voivat olla mm. suunnittelun normaali tarkentuminen yksittäisen rakenneosan nä-

kökulmasta, muiden rakenteiden tarkentuminen suunnittelun edetessä tai toimittajan 

halu vaikuttaa rakenteiden kokoon ja jakoon oman prosessinsa näkökulmasta.  



115 
 

 

 

Kuva 41. Case-kohteen 2 väliseinäelementtien revisioiden välillä tapahtuneet mää-
rämuutokset verrattaessa 300120 hankintamalliin. 

Esimerkkinä seinäelementtien jakamisesta tuotannon kannalta järkeviin osiin tarkastel-

laan case-kohteen 2 väliseinäelementtejä. Myös muiden seinäelementtien, kuten ulko- 

ja sisäkuorielementtien sekä ulkoseinäelementtien, muutokset ovat hyvin samankaltai-

sia kuin esimerkkikohteen betonisissa väliseinissä.  

Case-esimerkin väliseinäelementtien lukumäärällinen kasvu on kolmessa kerroksessa 

yhteensä 54 kpl, jakaantuen kerroksiin järjestyksessä 28 kpl, 15 kpl ja 11 kpl. Kohtee-

seen ei ole lisätty merkittävissä määrin uusia elementtejä, vaan kasvu on seurausta 

olemassa olevien suurempien rakenteiden jakamisesta pienempiin osiin. Rakenteiden 

lukumäärällisestä kasvusta huolimatta yhteenlaskettu paino, nettopinta-ala ja tilavuus 

ovat pienentyneet. Taustalla on sekä elementtien aukotuksiin kuluvan pinta-alan kasvu 

137,17 m2 että pienempiin elementteihin jaon seurauksena kasvaneet ns. ”saumavarat”. 

Näiden seurauksena yhteenlaskettu nettopinta-ala (−205,29 m2), tilavuus (−54,47 m3) 

ja paino (−135 209 kg) ovat pienentyneet. 

 

Kuva 42. Case-kohteen 2 WQ-palkkien revisioiden välillä tapahtuneet määrämuu-
tokset verrattaessa 300120 hankintamalliin. 

Toinen esimerkki elementtien jakamisesta tuotannon kannalta järkevämpiin osiin ovat 

palkkielementit. Case-kohteen 2 WQ-palkkien lukumäärä on kasvanut hankintamallire-

visioon verrattuna 93 kappaleella. Muutos on osittain seurausta kerroksiin lisätyistä yk-

sittäisistä palkeista. Kuitenkin pääasiallinen muutoksen syy on olemassa olevien palk-

kien jakaminen pienempiin osiin. Lukumäärällisestä kasvusta huolimatta teräskokoon-

panon nettopaino on laskenut 70 343 kg ja pinta-ala on kaventunut 51,79 m2. Taustalla 

on yksittäisten palkkien liitosten huomioiminen, minkä seurauksena yksittäisten palkkien 

päiden väliin jätetään liitosvarat. Liitosvarojen myötä WQ-palkkien yhteenlaskettu pituus 

on pienentynyt 46,36 juoksumetrillä.  
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Rakenneosien myöhäisen tietomalliin lisäämisen taustalla on usein rakenteita, joiden 

lisääminen vaatii muiden rakenneosien suunnitelmien tarkentumista tai lopullista val-

mistumista. Syy on siis usein normaalissa suunnittelun hierarkiassa. Erityisesti element-

tirakenteisissa kohteissa myöhäinen lisääminen koskee erityisesti paikallavalukaistoja 

ja -laattoja.  

 

Kuva 43. Case-kohteen 3 paikallavalukaistojen määrät hankintamallirevision jälkei-
sissä rakennemalleissa. 

Esimerkkinä paikallavalurakenteiden myöhäisestä lisäämisestä rakennemalliin toimii 

case-kohteen 3 paikallavalukaistojen määrä. Koska hankintamallissa paikallavalukais-

toja ei ole mallinnettu ollenkaan, on paikallavalurakenteiden lukumäärä kasvanut 117 

kappaleella. Paikallavalurakenteiden kohdalla kuvaavampaa on tilavuuden kasvu 59,97 

m3. Paikallavalukaistojen muutos kohdistuu laattojen ja aukkojen sauma- ja reuna-alu-

eille. Taustalla on rakennesuunnittelun, erityisesti laattasuunnittelun, tarkentuminen ra-

kenteiden koon ja muotojen osalta suunnittelun edetessä.     

Rakenteiden nettopinta-alan muutos on kolmas merkittävissä muutoksissa toistuva 

teema. Nettopinta-alan muutokset kohdistuvat jossain määrin kaikkiin rakenneosiin. Kui-

tenkin merkittäviä nettopinta-alan muutoksia ilmenee erityisesti tasoelementeissä, kuten 

seinäelementeissä. Seinäelementtien kohdalla taustalla on aukotusten myöhäinen li-

sääminen rakennemalliin.  

 

Kuva 44. Case-kohteen 3 sisäkuorielementtien revisioiden välillä tapahtuneet mää-
rämuutokset verrattuna 300120 hankintamalliin.  

Esimerkkinä merkittävästä seinäelementtien nettopinta-alan muutoksesta toimivat case-

kohteen 3 sisäkuorielementtien muutokset. Elementtien lukumäärällinen kasvu 124 kap-

paleella on pääasiassa seurausta olemassa olevien seinäpintojen jakamisesta pienem-

piin osiin, koska kohteeseen ei ole lisätty merkittävästi uusia sisäkuorielementtejä.  

Lukumäärällisestä kasvusta huolimatta yhteenlaskettu elementtien painon (−821 734 

kg) ja tilavuuden (−331,81 m3) muutokset ovat huomattavan negatiivisia. Taustalla on 

nettopinta-alan pieneneminen 1 558,04 m2. Case-kohteen osalta pienenemisen taus-
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talla on elementtien lukumäärän kasvun seurauksena kasvaneet yhteenlasketut ele-

menttien väliset ”saumavarat” (noin 300 m2) ja se, että osa sisäkuorielementeistä on 

muutettu ei-kantaviksi (noin 500 m2). Suurin yksittäinen tekijä on kuitenkin aukkojen li-

sääminen seinäelementteihin. Sen seurauksena elementtien nettopinta-ala on pienen-

tynyt 740,25 m2 vastaten karkeasti tilavuuden muutosta noin 150 m3.  

Case-kohteissa tapahtuvien muutosten kustannusvaikutusta voidaan arvioida teemoit-

tain hyödyntämällä kohteiden esimerkkirakenteita ja näissä tapahtuneiden muutosten 

määrätietoa. Määrämuutosten sekä kustannusvaikutusten kohdalla on huomioitava, 

että tutkimuksessa on tarkasteltu ainoastaan rakennemallien revisioiden välisiä muutok-

sia. Todellisuudessa hankkeissa hyödynnetään rakennemalleja täydentäviä ja tarkenta-

via arkkitehtimalleja sekä 2D-rakennesuunnitelmia. Näiden yhdistelmänä määritetään 

muun muassa laskennan ja hankinnan määrät. Lisäksi esimerkiksi elementtijakoa ja 

elementtien lukumääriä arvioidaan tarvittaessa kohteiden laajuustietoon pohjautuen. 

Määrä- ja kustannusmuutoksia tarkasteltaessa on myös hyvä huomioida muutosten 

suunta.  

Muutoksista syntyvien kustannusten arvioinnissa hyödynnetään Rakenneosien kustan-

nuksia 2020 -teosta [Mittaviiva Oy 2020]. Muuttuneiden määrien todellisten kustannus-

vaikutusten arviointi on haastavaa. Tutkimuksessa on tarkasteltu euromääräistä kustan-

nusvaikutusta ainoastaan materiaalikustannusten kautta, koska esimerkiksi työn osuu-

den muutosta elementin paksuuden kasvaessa on hankala arvioida. Materiaalikustan-

nusten yksikköinä on käytetty parhaiten muutosta kuvaavia arvoja. Muuttuvan osan ol-

lessa kokonainen elementti on käytetty tätä parhaiten kuvaavaa kustannusta. Muuttu-

van tekijän ollessa jokin elementin yksittäinen muuttuja kuten paksuus, käytetään esi-

merkiksi pinta-alan sijaan tilavuutta. Tutkimuksessa hyödynnettävät yksikkökustannuk-

set ja näiden myötä syntyvät kustannusvaikutukset ovat valistuneita arvauksia muutos-

ten aiheuttamista kustannuksista. Alla olevassa kuvassa esitetyt määrämuutokset ku-

vaavat hankintarakennemallirevision tai ensimmäisen rakennemallirevision jälkeen ta-

pahtunutta määrämuutosta verrattuna tuoreimpaan rakennemallirevisioon. 

 

Kuva 45. Case-kohteiden määrämuutosten kustannusvaikutukset materiaalikustan-
nuksina (alv 0 %) [Mittaviiva Oy 2020 kustannustietoon pohjautuen]  
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Case-kohteen 4 välipohjan ontelolaattojen määrällinen muutos on pääasiassa seu-

rausta ontelolaattojen korvaamisesta kuorilaatoilla. O32-laattojen korvaaminen aiheut-

taa nettopinta-alan laskun 60,3 m2. Prosentuaalinen netto pinta-alan muutos on −2,04 

%. Ontelolaatan (320 mm) materiaalikustannukset ovat 57,76 €/m2. Pinta-alan muutok-

sen kustannusvaikutukset ovat −3 482,93 €.  

Case-kohteen 1 alapohjan ontelolaattojen määrämuutokset ovat seurausta virheellisesti 

mallinnetusta laattojen paksuudesta. Laatat on mallinnettu 490 mm paksuina laattatyy-

pin mukaisen 320 mm:n sijaan. Tutkimuksessa muutoksen vaikutuksen oletetaan koh-

distuvan lähinnä laatan valmistusprosessissa käytetyn betonin määrään ja aiheuttavan 

tilavuuden pienenemisen 380,87 m3. Tilavuuden prosentuaalinen muutos on −51,71 %. 

Muutoksen kustannusvaikutukset on laskettu C25/30 S2 #16 perusbetonin yksikkökus-

tannuksella 104,3 €/m3. Tilavuuden muutoksen kustannusvaikutukset ovat materiaali-

kustannuksina −39 724,74 €.  

Case-kohteen 3 alapohjan ontelolaattojen määrämuutosten tausta on hyvin samankal-

tainen kuin kohteessa 1. Muutoksen pääasiallinen syy on laattojen mallinnetun paksuu-

den (490 mm) korjaaminen vastaamaan kohteen laattatyyppien asettamia 320 mm ja 

400 mm paksuuksia. Muutoksen seurauksena yhteenlaskettu betoniosien tilavuus on 

pienentynyt 49,96 % eli 628,72 m3. Tilavuuden muutos aiheuttaa C25/30 S2 #16 betoni 

hyödynnettäessä −65 575,50 € materiaalikustannukset yksikkökustannusten ollessa 

104,3 €/m3.  

Case-kohteen 2 väliseinäelementtien määrämuutosten taustalla on elementtien kasva-

nut aukotus sekä olemassa olevien rakenteiden jako pienempiin osiin. Näistä aiheutunut 

pinta-alan pieneneminen on 205,29 m2. Prosentuaalisesti nettopinta-ala on pienentynyt 

10,01 %. Materiaalikustannukset on arvioitu noin 180 mm paksulle väliseinälle yksikkö-

kustannusten ollessa 94,24 €/m2. Materiaalikustannukset ovat siis pienentyneet yh-

teensä −19 346,53 €.  

Case-kohteen 3 paikallavalukaistojen määrämuutosten taustalla on elementtisuunnitte-

lun etenemisen seurauksena lisätyt kaistat, mistä johtuen prosentuaalinen kasvu on 100 

%. Paikallavalukaistojen yhteenlaskettu tilavuus on kasvanut 59,97 m3. Tilavuudenmuu-

toksen materiaalikustannusvaikutusten laskemiseksi on käytetty C25/30 S2 #16 betonin 

yksikkökustannusta 104,3 €/m3. Paikallavalukaistojen materiaalikustannukset ovat 

nousseet 6 254,87 eurolla. 

Case-kohteen 2 WQ-palkkien määrämuutoksia selittää rakenteiden jako yksittäisiin ele-

mentteihin. Rakenteiden jaon ja liitosten huomioimisen seurauksena palkkien yhteen-



119 
 

 

laskettu pituus on vähentynyt 4,98 % eli 46,36 juoksumetrillä. Suoran WQ-palkkien yk-

sikkökustannustiedon puuttuessa on tutkimuksessa hyödynnetty suuntaa antavana kus-

tannustietona vastaavan kokoisen HEB-palkin tietoja. Laskennassa käytetty yksikkö-

kustannus on 86,63 €/jm. WQ-palkkien määrämuutosten aiheuttama kustannusvaikutus 

on −4 016,17 euroa.  

Case-kohteen 3 sisäkuorielementtien määrämuutosten taustalla on lisätty elementti-

jako, kasvanut aukkojen pinta-ala sekä sisäkuorielementeistä osan muuttaminen ei-kan-

taviksi. Yhteenlaskettuna sisäkuorielementtien nettopinta-ala on pienentynyt 40,55 % eli 

1 558,04 m2. Sisäkuorielementtien yksikkökustannuksiksi on arvioitu 179,75 €/m2. Net-

topinta-alan muutoksen aiheuttamat materiaalikustannusten muutokset ovat 

−280 057,69 €. Kustannusten muutosten osalta on huomioitava, että noin 500 m2:n 

osalta kustannukset ovat siirtyneet ei-kantaviin sisäkuorielementteihin.  

Suorien materiaalikustannusten lisäksi muutokset aiheuttavat aina epäsuoria kustan-

nuksia. Tässä tutkimuksessa ei ole tarkemmin määritelty epäsuorien kustannusten eu-

romääräistä suuruutta. Muutosten aiheuttamat epäsuorat kustannukset voivat heijastua 

mm. suunnitteluun, määrälaskentaan ja hankintaan. Syntyviä epäsuoria kustannuksia 

voidaan lähestyä lean-ajattelun näkökulmasta. Ajattelun perustana on prosessin mah-

dollisimman korkea hyötysuhde sekä prosessin eteneminen käytettävissä olevia resurs-

seja mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen. Revisioissa tapahtuvat muutokset voi-

daan nähdä määrä- ja laatutietoa hyödyntävien tahojen näkökulmasta hukkana. Tiedon 

muuttuessa myös arvioita ja näkemyksiä joudutaan päivittämään vastamaan nykyistä 

tietoa. Aika joka kuluu päivittämiseen ja tiedon tarkistamiseen muista lähteistä voidaan 

nähdä hukkana, joka laskee prosessin tehokkuutta ja aiheuttaa epäsuoria kustannuksia. 

Tällöin resurssit eli työtunnit eivät ole mahdollisimman tehokkaassa käytössä. [Modig & 

Åhlström 2013, s. 20–22]            

Myös suunnittelun näkökulmasta uudelleen tehtävä suunnittelu tai olemassa olevien rat-

kaisuiden päivittäminen, kuten laattojen paksuuden muutokset esimerkkikohteissa, voi-

daan nähdä epäsuoria kustannuksia aiheuttavana ei täysin tehokkaana resurssien hyö-

dyntämisenä. [Modig & Åhlström 2013, s. 20–22] Suunnittelu- ja rakentamisprosessin 

tehokkuuden arvioinnissa on huomioitava, että käytännössä jokainen hanke on oma 

uniikki tuotteensa. Myös hankkeiden taustalla vaikuttavat tekijät ja eri osapuolten intres-

sit vaihtelevat. Tietomallinnuksen avulla on kuitenkin mahdollista luoda rakennettavan 

kohteen kaksoiskappale, mikä mahdollistaa uudella tavalla lean-oppien tuonnin osaksi 

hankeprosessia. Suunnitteluprosessin epäsuorien kustannusten tarkastelussa on hyvä 

huomioida myös pullonkaulateorian näkökulma. Pääasiassa rakennemallien muutosten 

taustalla on normaali suunnitteluprosessin etenemisen mukanaan tuoma tarkentuva 
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tieto. Tällöin prosessin virtaus on tasainen ja voidaan ajatella, ettei suunnitteluproses-

sissa synny tällöin ylimääräisiä kustannuksia. Kuitenkin, mikäli suunnitteluprosessin vir-

taukseen syntyy rajoittavia pullonkauloina, voidaan näistä syntyvät suunnittelulliset 

muutoskustannukset nähdä epäsuorina kustannuksina. [Modig & Åhlström 2013 s. 37–

40] Pullonkauloina voidaan nähdä esimerkiksi suunnittelun etenemistä rajoittava lähtö-

tietojen puutteellisuus. Tietojen päivittyessä joudutaan suunnitelmia muuttamaan tai te-

kemään kokonaan uudelleen.        

6.1.3 Alatutkimuskysymys 4 
 

4. Mitkä ovat rakenneteknisen tietomallinnuksen tarkkuustasojen (P1–P4) käytän-

nön tietosisällöt betonielementtirungon tietomallissa? Miten nämä tietomallien 

tietosisällöt näkyvät ja kehittyvät hankkeen eri vaiheissa? 

Tutkimuskysymys koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osista käsittelee tarvittavaa 

käytännön tietosisältöä rakennuksen rungon tietomallissa. Kysymyksen toinen osa pyr-

kii selvittämään, miten tietosisällön tulisi kehittyä hankkeen eri vaiheissa. Alatutkimus-

kysymyksen neljä selvittämiseksi toteutettiin haastattelututkimus, jossa haastateltiin 22 

asiantuntijaa seitsemästä eri ryhmästä:  

- hankekehitys ja rakennuttaminen 

- suunnittelunohjaus 

- suunnittelu 

- laskenta 

- hankinta 

- elementtitoimittaja 

- tuotanto. 

Ryhmät edustavat kronologisessa järjestyksessä hankkeen eri vaiheita ja prosessissa 

mukana olevia toimijoita.  

Tutkimuksen edetessä lähestymistapaa alatutkimuskysymykseen neljä muutettiin hie-

man. Tutkimuksen aluksi tavoitteena oli määrittää tarkat tietosisällöt YTV 2012 -mallin-

nuksen tarkkuustasojen P1–P4 kautta. Puhtaan tarkkuustason tietosisällön selvittämi-

sen sijaan tutkimuskysymystä lähestyttiin kuitenkin käytännön tarpeen ja tehtäväkohtai-

suuden näkökulmasta. Näin luotiin hankkeen eri vaiheisiin liittyvien tehtävien kautta 
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kuva käytännön tietosisällöstä ja sen kehittymisestä sekä sen linkittymisestä rakenne-

teknisen mallinnuksen tarkkuustasoihin P1–P4.  

 

Kuva 46. Haastattelututkimuksessa määritetty rakenneteknisen tietomallinnuksen 
nykyinen, optimaalinen ja käytännön tietosisältöä vastaava YTV 2012 mukainen 

tarkkuustaso ryhmä- ja tehtäväkohtaisesti.  

Hankekehityksen ja rakennuttamisen näkökulmasta optimaaliseksi rakenneteknisen 

tietomallinnuksen tarkkuustasoksi nähtiin P1-taso. Nykyisellään tietomalleista on käy-

tössä ainoastaan arkkitehtimalli. Käytännön tietosisällön osalta riittäväksi nähtiin raken-

nemalli, joka sisältää: 

- perusgeometrian 

- karkealla tasolla jaoteltuna elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 

- tarkan sijainnin 

- pääosien materiaalit 

- merkittävät aukotukset. 

Vapaasti määritelty käytännön tietosisältö on melko lähellä P1-tarkkuustasoa ja on näin 

yhtenevä määritetyn optimaalisen tarkkuustason kanssa.  

Suunnittelunohjaus on prosessina pitkä, minkä vuoksi se jaettiin tietomalleihin kohdis-

tuvan tarpeen mukaan määrä- ja tuotantotasolle. Varhaisemmalla määrätasolla nykyis-

ten mallien tarkkuustasoksi nähtiin P2, kun taas nykyisten tuotantotason mallien tark-
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kuuden nähtiin olevan P3-tasolla. Optimaalisen tarkkuustason näkökulmasta sekä ny-

kyiset määrätason että nykyiset tuotantotason mallit nähtiin määritelmälliseltä tietosisäl-

löltään riittäviksi. Kuitenkin käytännön hyödynnettävyyden kannalta rakennemalleissa 

nähtiin puutteita tiedon laadussa ja olemassa olevan tiedon kohdistuksessa. Pyrkimyk-

senä nähtiin nykyisen tasoisten tietomallien laadun ja hyödynnettävyyden kehittäminen 

niin, että tietomalleista saatava informaatio olisi aiempaa luotettavampaa.  

Käytännön tietosisällön osalta määrätasolla nähtiin riittäväksi: 

- perusgeometria  

- sijainti (kerros)  

- BEC-sisältö  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- tarkka sijainti  

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset.   

Määrätason käytännön tietosisältö on lähellä P2-tarkkuustasoa, joka on myös haastat-

teluiden perusteella optimaalinen tarkkuustaso. 

Tuotantotasolla riittäväksi käytännön tietosisällöksi nähtiin: 

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- liitokset  

- raudoitukset/valutarvikkeet  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- kannakkeet  

- tarkka sijainti  

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 

- aukotukset   
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- liikuntasaumat.  

Tuotantotason käytännön tietosisältö on lähellä P3-tasoa, jopa hieman yli tason kolme. 

Myös optimaaliseksi arvioitu tarkkuustaso on P3. Käytännön tietosisältö on siis yhtenevä 

aiemmin arvioidun kanssa. Suurimpia muutoksia siirryttäessä suunnittelunohjauksen 

määrätasolta tuotantotasolle on raudoitteiden, valutarvikkeiden sekä liitosten osittainen 

mallintaminen.   

Suunnittelun kohdalla tehtiin jako runko- ja elementtisuunnitteluun. Runkosuunnitte-

lulla tarkoitetaan tässä kohteen rakenteiden yleissuunnittelua. Runkosuunnittelun ny-

kyiseksi tarkkuustasoksi arvioitiin P2-taso. Elementtisuunnittelun nykyisenä tarkkuusta-

sona nähtiin YTV:n korkein tarkkuustaso P4, jota pidettiin myös optimaalisena tarkkuus-

tasona elementtisuunnitteluun. Runkosuunnittelun näkökulmasta P3-tarkkuustaso näh-

tiin nykyisellään optimaalisimmaksi vaihtoehdoksi yleiseen rakennesuunnitteluun.  

Runkosuunnittelussa riittäväksi käytännön tietosisällöksi nähtiin: 

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- liitokset  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- tarkka sijainti  

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset  

- komponenttityypit. 

Määritelty käytännön tietosisältö on lähellä P3-tarkkuustasoa, joka nähtiin myös haas-

tatteluissa optimaaliseksi tarkkuustasoksi. Nykyiseen P2-tasoon verrattuna haastatellut 

näkivät tarvetta aiempaa tarkempaan liitosten sekä rakenne- ja komponenttityyppien 

mallinnukseen.      

Haastatteluissa laskennan nykyisten rakennemallien tarkkuustasoksi arvioitiin P1-taso. 

Nykyistä tasoa ei nähty kuitenkaan riittäväksi, vaan tavoitteeksi tulisi ottaa vähintään 

tason P2 mallit. Optimaaliseksi tarkkuustasoksi nähtiin P2 ja ”puoli”-taso. Myös raken-

nemallin käytännön sisällön osalta tarkkuustaso vastasi melko hyvin teoreettista tasoa 

P2,5 sisällön ollessa: 
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- perusgeometria  

- BEC-sisältö  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- tarkka sijainti  

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset. 

Tarkkuustason puolikas syntyy sellaisten tekijöiden karkeasta mallintamisesta, joiden 

vaikutukset laskennan määriin ovat merkittävät. Tällaisia ovat mm. suuret paikallava-

lurakenteet. Kolmostasosta poiketen raudoituksia ja liitoksia ym. ei kuitenkaan auto-

maattisesti mallinneta koko rakennukseen vaan ainoastaan yksittäistapauksissa tiettyi-

hin rakenneosiin.   

Hankinnan nykyiset rakennemallit vastaavat tarkkuustasoa P2. Tietosisällön näkökul-

masta nykyinen tarkkuustaso nähtiin riittäväksi. Kuitenkin rakennemallien sisältämän 

tiedon luotettavuutta tulisi nostaa. Tiedon luotettavuudessa korostuvat vakioitu tiedon 

sijainti sekä rakennemallissa olevan tiedon ristiriidattomuus. 

Rakennemallin käytännön tietosisältöön kuuluvaksi nähtiin: 

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- liitokset  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- kannakkeet  

- tarkka sijainti  

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 

- aukotukset. 

Määritelty käytännön tietosisältö on melko lähellä P3-tarkkuustasoa. Haastatellut arvioi-

vat, että tulevaisuudessa mallinnustyökalujen kehittyessä optimaaliseksi tarkkuusta-

soksi vakioituisi määriteltyä käytännön tietosisältöä vastaava P3-tarkkustaso. 
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Elementtitoimittajan rakennemallit jakautuvat myynti- ja tarjoustoiminnan rakennemal-

leihin sekä tuotantomalleihin. Nykyiset myynti- ja tarjoustoiminnassa käytössä olevat ra-

kennemallit ovat pääasiassa P2-tasoisia. Mutta myös P3-tasoisia malleja on käytössä. 

Tuotantomallit ovat tarkkuustasoltaan P3 tai P4 riippuen toimijan tietomallintamisen ja 

2D-suunnittelun suhteesta. Pääasiassa tietomallit ovat kuitenkin P3-tasoisia.  

Optimaalisiksi myynti- ja tarjoustoiminnan tietomalleiksi arvioitiin P3-tasoiset rakenne-

mallit, kun taas tuotantomallien optimaalinen taso on P4. Rakennemallien käytännön 

tietosisällöt mukailevat optimaalisten tarkkuustasojen linjaa. Myynti- ja tarjousmallien 

tietosisältötarpeeksi nähtiin: 

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- liitokset  

- raudoitukset/valutarvikkeet  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- tarkka sijainti  

- materiaalit  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 

- aukotukset. 

Sisällöllisesti myynti- ja tarjousmallit asettuvat lähelle P3-tarkkuustasoa. 

Elementtitoimittajan tuotantomallien tietosisältötarpeeksi nähtiin: 

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- liitokset  

- raudoitukset/valutarvikkeet  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- kannakkeet  

- tarkka sijainti  

- materiaalit  
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- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset  

- poikkileikkaustyyppi.     

Määritellyn käytännön tietosisällön näkökulmasta tuotantomalli on lähellä ns. ”as-built” -

mallia, jossa rakenteet on mallinnettu siten, miten elementit tullaan tuottamaan. Tark-

kuustason osalta ollaan lähellä P4-tasoa. Erona myynti- ja tarjoustoiminnan tietomallei-

hin on rakenteiden mallinnuksen kasvanut tarkkuus, joka näkyy elementteihin kokonai-

suudessa mallinnettuina raudoitteina, valutarvikkeina ja kannakkeina ym.   

Haastatteluissa arvioitiin nykyisten tuotannon käytössä olevien rakennemallien tark-

kuustasoksi P2. Työn- ja tuotannonsuunnittelussa rakennemallien taso oli vastaava P2. 

Nykyinen työn- ja tuotannonsuunnittelun tietomallien tarkkuustaso P2 nähtiin myös op-

timaalisena tarkkuustasona. Työmaatuotannon näkökulmasta nähtiin tarvetta rakenne-

mallien tarkkuuden nostamiselle. Optimaaliseksi tarkkuustasoksi nähtiin P3-taso. 

Työn- ja tuotannonsuunnittelun rakennemallien käytännön tietosisältötarpeeksi näh-

tiin: 

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.)  

- aukotukset. 

Käytännön tietosisältötarve on tarkkuustasoltaan yhtenevä optimaalisen tarkkuustason 

kanssa, ollen lähellä tarkkuustasoa P2.  

Työmaatuotannon rakennemallien käytännön tietosisältötarpeeksi nähtiin: 

- perusgeometria  

- sijainti (lohko ja kerros)  

- BEC-sisältö  

- liitokset  

- raudoitukset/valutarvikkeet  

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet  
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- kannakkeet  

- tarkka sijainti  

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 

- aukotukset. 

Määritelty käytännön tarkkuustason sisältö on lähellä P4-tasoa. Optimaaliseksi tark-

kuustasoksi haastatteluissa nostettiin P3-taso, joten käytännön sisällön tarkkuustaso on 

hieman korkeampi. Haastateltavat näkivät kuitenkin, että tulevaisuudessa optimaalinen 

tarkkuustaso tulee mallinnustyökalujen kehittyessä nousemaan lähellä P4-tasoa. 

6.1.4 Päätutkimuskysymys 
 

Tutkimuksen johtavana ajatuksena oli löytää vastaus päätutkimuskysymykseen. 

- Miten betonielementtirungon kustannuksia voidaan hallita hankkeen elinkaaren 

aikana? 

Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi kysymys jaettiin neljään tarkentavaan alakysy-

mykseen, joiden tehtävänä oli asettaa tutkimuksen tarkemmat tavoitteet sekä ohjata eri 

tutkimusmenetelmien käyttöön.  

1. Mitkä ovat betonielementtirungon kokonaiskustannusten kannalta tärkeimmät 

muuttuvat tekijät?  

2. Miten tietomalleista saatavaa tietoa monitoroimalla voidaan havaita muutoksia 

ja näiden muutosten kustannusvaikutuksia?  

3. Miten tietomalleista saatavaa kustannustietoa voitaisiin hyödyntää kustannusten 

muutosten ennakoinnissa ja ennustamisessa sekä muutosten syiden selvittämi-

sessä?  

4. Mitkä ovat rakenneteknisen tietomallinnuksen tarkkuustasojen (P1–P4) käytän-

nön tietosisällöt betonielementtirungon tietomallissa? Miten nämä tietomallien 

tietosisällöt näkyvät ja kehittyvät hankkeen eri vaiheissa? 

Tutkimustulosten perusteella betonielementtirungon kustannustenhallinnan näkökul-

masta on ensiarvoisen tärkeää  

- tunnistaa rakennuksen rungon tavanomainen kustannusjakauma sekä merkittä-

vimmät kustannuserät, 

- tarjota riittävän tarkkoja ja riittävän tiedon sisältäviä tietomalleja oikea-aikaisesti 

sekä 
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- tunnistaa rakennemalleissa toistuvat merkittävät muutokset ja näiden taustalla 

olevat syyt. 

Kirjallisuus- ja aineistotutkimuksessa luotiin Talonrakennuksen kustannustieto 2015 -

teosta hyödyntäen keskimääräisen toimitilakohteen eri osien kustannusjakaumat [Haah-

tela & Kiiras 2015]. Kustannusjakauman avulla voidaan tunnistaa eri rakenneosien mer-

kitys tyypillisen kohteen kokonaiskustannusten näkökulmasta. Jakauma mahdollistaa 

tietomallitarkastelun kohdistamisen kokonaiskustannusten kannalta merkityksellisimpiin 

rakenneosiin, mikä lisää tarkastelun tehokkuutta. Alustava kustannustieto mahdollistaa 

myös rakennemalleissa ilmenevien määrämuutosten merkittävyyden karkean arvioin-

nin.   

Toinen merkittävä teema betonielementtirungon kustannustenhallinnassa on tarjota oi-

kea-aikaisesti riittävän tarkkoja ja riittävän laajan tietosisällön omaavia rakennemalleja. 

Hankkeen eri vaiheet ja tehtävät käsittävässä haastattelututkimuksessa ilmeni tarvetta 

nostaa nykyisten rakenneteknisten tietomallien tarkkuustasoa kohti haastateltujen mää-

rittämää tehtäväkohtaista optimaalista tarkkuustasoa. Iso osa haastatelluista näki tar-

vetta nostaa rakennemallien tarkkuustasoa seuraavalle tasolle nykyiseen YTV:n tark-

kuustasoon verrattuna. Kuitenkin osa haastatelluista arvioi, ettei tason nostolle ole en-

sisijaista tarvetta, vaan tason noston sijaan tulisi panostaa nykyisten rakennemallien 

laadun ja luotettavuuden parantamiseen. Parantunut laatu ja luotettavuus mahdollistai-

sivat aiempaa tehokkaamman tietomallien hyödyntämisen erityisesti määrä- ja laatutie-

don osalta. 

Rakennemallien optimaalisen tarkkuustason lisäksi tutkimuksessa määritettiin hank-

keen eri vaiheissa työskentelevien käytännön tietosisältötarve. Tunnistetun tarpeen 

avulla on mahdollista tuottaa lean-periaatteiden mukaisia rakennemalleja, joissa tarjo-

taan ainoastaan hankevaiheen tai -tehtävän näkökulmasta tarpeellinen tietosisältö. Tar-

kasti kohdistetun tietosisällön avulla hukkaa voidaan vähentää välttämällä rakennemal-

lien ali- tai ylisuunnittelua sekä vähentämällä tarpeettomien tietomallimuutosten luku-

määrää. Näin säästyy sekä suunnittelijoiden että muiden hankkeen parissa työskente-

levien aikaa.  

Tarkasti asetetun ja ajoitetun tietosisältötarpeen tunnistaminen auttaa parantamaan ra-

kennuksen rungon kustannustenhallinta, koska  

- jokaisessa vaiheessa on tarvittava tieto päätöksenteon tukena, 

- oikea-aikaisuuden myötä ali- ja ylisuunnittelu vähenee sekä 

- materiaalien ja työn hukka pienenee tarpeettomien tietomallimuutosten vähen-

tyessä.      
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Kolmas kustannustenhallinnan kannalta tärkeä teema on tunnistaa rakennemallirevisi-

oiden välillä tapahtuvat merkittävät muutokset sekä näiden muutosten taustalla vaikut-

tavat syyt. Viiden samankaltaisen case-kohteen rakennemallien revisiotutkimuksessa 

havaittiin, että tietyissä rakenneosissa tapahtuu toisia rakenneosia enemmän määrälli-

sesti merkittäviä muutoksia. Myös muutosten taustalla olevissa syissä sekä muuttuvissa 

parametreissä havaittiin toistuvuutta kohteiden välillä. 

Rakennemalleja hyödynnettäessä on kustannustenhallinnan näkökulmasta tärkeä tun-

nistaa tiettyyn rakenneosaan, tiettyihin parametreihin ja tiettyihin revisioihin kohdistuvat 

muutospaineet. Oleellista on tunnistaa toistuvia ja merkittäviä muutoksia aiheuttavat ra-

kenneosat sekä tuntemalla näissä yleisesti tapahtuvien muutosten tausta. Näin voidaan 

rakennemalleja hyödynnettäessä paremmin huomioida todennäköisesti tietyissä raken-

neosissa muuttuvat parametrit, sekä arvioida näiden parametrien muutoksen suunta ja 

suuruusluokka niitä vastaavan tyyppisten kohteiden muutoshistoriaan peilaten.    

6.2 Tutkimustulosten hyödynnettävyys ja virhelähteet 

Tutkimuksessa hyödynnettiin kirjallisuus- ja aineisto-, haastattelu- sekä case-tutki-

musta. Näillä tutkimusmenetelmillä saatuja tuloksia voidaan pitää yleisesti luotettavina 

tutkimuksessa esitetyssä rajatussa kontekstissa. Kaikkien tutkimusmenetelmien koh-

dalla on huomioitava tietyt tutkimustulosten hyödynnettävyyttä rajoittavat tekijät.   

Kirjallisuus- ja aineistotutkimuksessa hyödynnettiin kahdenlaista aineistoa. Yleisen ra-

kentamis- ja hankintaprosessin kuvauksessa hyödynnettiin kohdeyrityksen omia doku-

mentteja. Rakennuksen ja sen rungon kustannusjakauman muodostamisessa hyödyn-

nettiin yleisesti saatavilla olevaa kirjallista kustannustietoa. 

Rakentamis- ja hankintaprosessin kuvauksissa esitetty kaava on pitkälti yhtenevä mui-

den vastaavien toimijoiden prosessikuvausten kanssa. On kuitenkin huomioitava, että 

esitetty prosessi on kuvaus kohdeyrityksen toiminnasta eikä sitä näin ollen voida täysin 

yleistää kaikkiin tapauksiin.  

Tutkimuksessa käytetty kirjallinen kustannustieto on yleisesti koottua eikä siis kuvaa ai-

noastaan yhden toimijan kohteiden kustannusrakennetta tai -jakaumaa. Tutkimustulos-

ten hyödynnettävyyden näkökulmasta on huomioitava kustannustiedon olevan muuta-

man vuoden takaa sekä se, että esitetty kustannusjakauma on aina yleistys ns. tavan-

omaisesta kohteesta. Puolen vuosikymmenen vaikutus kustannustietoon korostuu lä-

hinnä talotekniikan kustannusten suhteessa muihin kustannuksiin. Rakennuksen run-

gon kustannusjakauman osalta merkitys on verrattain pieni. Kohteen kustannusja-
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kaumaa tarkasteltaessa on huomioitava sen olevan yleistys tavanomaisesta ja-

kaumasta. Näin ollen se ei huomioi, että todellisuudessa jakaumissa voi olla merkittä-

viäkin eroja toimitilarakennuksen käyttötarkoituksen ja käytetyn runkotyypin seurauk-

sena.    

Asiantuntijahaastatteluiden tulosten hyödynnettävyys on hyvä. Haastatellut edustivat 

seitsemää eri ryhmää kattaen näin hankkeen kaikki eri vaiheet. Tulosten luotettavuuden 

varmistamiseksi haastateltuja oli jokaisesta ryhmästä vähintään kaksi. Tulosten objek-

tiivisuuden varmistamiseksi haastateltuja oli sekä toimitilarakentamisen ulkopuolelta 

että kokonaan kohdeyrityksen ulkopuolelta. Kuitenkin tulosten hyödyntämisessä on 

huomioitava, että haastattelututkimuksessa mukana olleet henkilöt ovat keskimääräistä 

tietomalliorientoituneempia.  

Haastattelututkimuksen tuloksia hyödynnettäessä ei aina voida poissulkea myöskään 

inhimillisten tekijöiden vaikutusta syntyviin tuloksiin. Tietyt teemat ovat saattaneet ko-

rostua haastattelutilanteissa enemmän kuin toiset. Myös haastateltavien näkökulma tie-

tomallintamiseen vaihtelee. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat haastateltavien erilaiset 

hanke- ja työhistoriat tietomallien hyödyntämisen parissa. 

Case-tutkimuksessa saadut tulokset ovat hyvin hyödynnettävissä vain otoksen kaltai-

sissa kohteissa. Tuloksia voidaan hyödyntää viiden case-kohteen kaltaisissa betoniele-

menttirunkoisissa opetus- ja koulutusrakennuksissa. Kohteista saatuja yleisiä tuloksia 

voidaan soveltaa myös muihin betonielementtirakenteisiin toimitilakohteisiin. Tuloksia 

hyödynnettäessä on aina huomioitava yksilölliset ja suunnittelun vaiheeseen sidotut syyt 

määrämuutosten taustalla. On myös huomioitava, että rakennemalli ei ole hankkeen 

ainoa tietolähde. Usein rakennemallia tarkastellaan yhdessä arkkitehtimallin ja 2D-

suunnitelmien kanssa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnettäessä on huomioitava, että 

siinä on tutkittu ainoastaan rakennemallirevisioiden välillä tapahtuneita määrämuutok-

sia. Esitetyt määrät ja niiden taustalla olevat syyt pohjautuvat rakennemalleista havait-

tuihin tekijöihin. Tuloksia ei siis voida suoraan yhdistää arkkitehtimallien ja 2D-suunni-

telmien muutoksiin eikä tehdä päätelmiä näiden päivittyvyydestä.    

6.3 Tutkimuksen luotettavuusanalyysi 

Onnistuneen tutkimuksen ja raportoinnin kriteereitä on määritelty muun muassa seuraa-

vasti. Tutkimuksen lähtökohdat sekä tavoitellut päämäärät tulee tuoda selkeästi esiin 

heti tutkimuksen aluksi. Tutkimuksessa käytettyjen menetelmien tulee olla soveltuvia 

tutkittavaan tarkoitukseen ja prosessin on oltava toistettavissa. Saadut tulokset on esi-
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tettävä selkeästi ja huomioitava kriittinen tarkastelu tuloksia kohtiin. Tutkimuksen yh-

teenvedossa on pyrittävä vastaamaan kaikkiin tutkimuksen aluksi esitettyihin kysymyk-

siin sekä kokoamaan tiivistetty johtopäätös tutkimuksen merkittävimmistä löydöistä. On-

nistuneessa tutkimuksessa esitetään myös, miten aihetta tulisi tulevaisuudessa tutkia. 

[Kumar 2017, s.166]   

Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkia BIM:n hyödyntämistä hankintapaketin kustannus-

tenhallinnassa. Tutkittavaksi hankintapaketiksi asetettiin betonielementtirunko. Tutki-

muksen aiheesta muodostettiin päätutkimuskysymys, jota tarkennettiin neljällä alatutki-

muskysymyksellä. Alatutkimuskysymyksiin vastaamiseksi valittiin jokaiseen kysymyk-

seen parhaiten vastauksia tarjoava tutkimusmenetelmä.  

Tutkimuksen ensimmäinen virstanpylväs oli kirjallisuus- ja aineistotutkimuksen valmis-

tuminen. Menetelmän avulla saatiin tutkimuksen myöhempiä vaiheita tukevaa tietoa eri-

tyisesti betonielementtirunkojen hankinnan taustalla olevasta prosessista sekä rungon 

kustannusten jakautumisesta eri tasoilla. Kirjallisuus- ja aineistotutkimuksen päätulok-

sena saatiin keskimääräisen toimitilarakennuksen talo- ja runko-osien kustannusja-

kauma. 

Tutkimuksen toisena virstanpylväänä oli haastattelututkimus tuloksineen. Menetelmällä 

pyrittiin selvittämään minkä tasoisia ja sisältöisiä rungon rakennemallien tulisi olla hank-

keen eri vaiheissa ja tehtävissä niiden mahdollisimman tehokkaan toteutuksena kan-

nalta. Päätuloksina saatiin seitsemälle hankkeen eri tehtävälle luotua nykyinen ja opti-

maalinen tarkkuustaso sekä tehtäväkohtaisesti tarvittavat käytännön tietosisällöt. 

Kolmas virstanpylväs tutkimuksessa oli case-tutkimuksen valmistuminen. Tutkimuk-

sessa selvitettiin, minkälaisia muutoksia tapahtuu case-kohteiden rakennemallirevisioi-

den välillä, ja onko muutoksissa yhtäläisyyksiä eri kohteiden ja revisioiden välillä. Tulok-

sena saatiin listausta määrällisesti merkittävistä toistuvista muutoksista, näissä mukana 

olevista rakenneosista sekä muutosten taustalla olevista syistä. 

Yhteenvedossa tutkimuksen tulokset yhdistettiin. Tutkimuksen johtavaksi ajatukseksi 

nostettiin näkemys siitä, että rakennuksen rungon kustannustenhallinnassa on tärkeää 

tunnistaa rungon kustannusjakauma, tarjota oikea-aikaisesti riittävän tiedon sisältäviä 

tietomalleja sekä tunnistaa merkittävissä muutoksissa toistuvat rakenneosat ja muutos-

ten taustalla olevat syyt. 

Tutkimustulosten osalta yhteenvedossa huomioitiin myös menetelmiin ja lähteisiin liit-

tyvä epävarmuus. Tutkimusalueen tarkan rajauksen sekä useiden käytettyjen menetel-

mien myötä tutkimustulosten yleistettävyys supistuu ja virhelähteiden määrä kasvaa. 

Nämä tekijät on tuotu tutkimuksen raportoinnissa esiin niin tutkimuksen rajauksessa 
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kuin luvussa tutkimustulosten hyödynnettävyydestä. Tutkimustulosten analysoinnissa 

nostettiin esille myös jatkotutkimustarpeet ja suositellut jatkotoimenpiteet.          

6.4 Jatkotutkimuksen tarve ja suositellut jatkotoimenpiteet 

Tietomallien hyödyntämisen kustannusvaikutuksista on vielä hyvin vähän tutkittua tie-

toa. Erityisesti tietomallimuutosten aiheuttamia esimerkiksi uudelleen suunnitteluun ja 

informaation heikkoon laatuun liittyviä epäsuoria kustannuksia tulisi tutkia aiempaa 

enemmän. Nämä epäsuorat kustannukset heijastuvat läpi hankkeen. Myös mallinnuk-

sen tarkkuustasojen nostamisen mukanaan tuomia hyötyjä tulisi arvioida suhteessa ny-

kyisiin suunnittelukustannuksiin.  

Kustannusvaikutusten lisäksi tulisi tutkia myös tietomallipohjaisen suunnittelun muka-

naan tuomia hyötyjä ja haittoja suhteessa perinteiseen 2D- ja tietomallisuunnittelun yh-

distelmään. Myös tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin ja tietomallien hyödyntämi-

sen tehokkuutta tulisi tarkastella.  

Yhtenä näkökulmana voidaan nähdä tietomallien lean-pohjainen hyödyntäminen, jossa 

pyrkimyksenä olisi prosessin hukan minimoiminen. Hukan minimoimiseksi tulisi mallin-

nusprosessin jokaiseen vaiheeseen määritellä tarkasti päätöksenteon kannalta tarvit-

tava tietosisältö. Mallinnusprosessin tarkka määrittely ohjaa suunnittelun oikea-aikai-

suuteen sekä vähentää ali- ja ylisuunnittelua. Mallinnusprosessin määrittelemiseksi tu-

lisi luoda haastattelututkimuksen tulosten kaltainen koonti eri vaiheiden päätöksenteon 

tarvitsemasta informaatiosta. Kun päätöksenteon informaatiotarve tunnetaan, on tieto-

mallien sisällölle luotava tarkemmat käytännön prosessia palvelevat määrittelyt ja koh-

distukset.    

Tutkimustulosten näkökulmasta tulisi lyhyellä aikavälillä pyrkiä varmistamaan nykyisten 

rakennemallien laatu sekä vastaavuus asetettuihin taso- ja sisältövaatimuksiin. Pitkällä 

aikavälillä tulisi kuvan 46 mukaisesti nostaa prosessin eri vaiheiden rakennemallien ta-

soa asteittain nykyiseltä tarkkuustasolta haastatteluiden tulosten mukaiselle käytännön 

tietosisältöä vastaavalle tarkkuustasolle. Välitavoitteena tulisi kuitenkin pyrkiä kuvan 46 

mukaiseen optimaaliseen tarkkuustasoon.  

Jatkotutkimuksena tulisi revisiotarkastelua skaalata myös muihin hankintapaketteihin ja 

muiden suunnittelualojen tietomalleihin. Mallintamisen laadun parantuessa ja ilmasto-

tietoisuuden kasvaessa tulisi tutkia ja kehittää myös tietomallipohjaista CO2-laskentaa. 

Toimitilakohteiden CO2-päästöjen määritystä varten tulisi laskentaan kehittää omat tie-

tosisältövaatimukset.      
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LIITTEET 

Liite A: Haastattelututkimuksen kysymykset 

Taustoittavat kysymykset 

1. Työskentelettekö pääasiassa toteutusmuodoltaan minkälaisten hankkeiden pa-

rissa? (Omaperusteinen liiketoiminta, kokonaisurakointi, ST-/KVR-urakointi, PJ-ura-

kointi, integroidut urakkamuodot (mm. allianssi), elinkaarihankkeet.) 

2. Missä toimenkuvassa työskentelette rakennuksen rungon kanssa? (mm. raken-

nuttaminen, laskenta, suunnittelunohjaus, hankinta, tuoteosakauppa/-valmistus, tuo-

tanto) 

3. Minkä tyyppisten kiinteistöjen kanssa toimitte? (mm. koulu, päiväkoti, sairaala, 

asuminen, hybridikohteet, tuotanto- ja logistiikka, majoitus.) 

4. Mitkä runkohankintamuodot ovat käytössä hankkeissa, joiden parissa työsken-

telette? (Hankinta työpiirustuksin, hankinta täydentyvin työpiirustuksin, hankinta ohjeel-

lisin suunnitelmin (toimittajan elementtisuunnittelu), hankinta suunnitelmavaatimuksin 

(tuoteosakauppa).) 

Betonielementtirunko 

5. Mitkä ovat teidän mielestänne suurimmat yksittäiset kustannuserät betoniele-

menttirunkorakentamisessa? (esim. yksittäiset elementit [esim. porras], työ, saumat 

ym.) 

6. Missä rungon osissa tapahtuu eniten muutoksia? Mitä nämä muutokset ovat ja 

mikä on näiden muutosten vaikutus elementtien sekä asennuksen kustannuk-

siin?  

7. Mitkä tekijät ovat näiden muutosten taustalla? Sekä miten näitä voitaisiin enna-

koida ja ennustaa? 

Tietomallintaminen (yleinen taso) 

8. Missä määrin hyödynnätte tai pystytte hyödyntämään tietomalleja työssänne? 

9. Jos hyödynnätte niin missä yhteyksissä tietomallit ovat käytössänne? 

10. Rajoittavatko jotkin yleisen tason tekijät tietomallien hyödynnettävyyttä? 
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Tietomallien hyödyntäminen betonielementtirunkojen runkotarkastelussa 

11. Mitkä ovat konkreettiset käyttötapaukset rungon tietomallille työssänne? 

12. Ovatko käyttämänne tietomallit päivittyvä?  

13. Löytyvätkö sieltä kaikki muutokset? Sekä viestitäänkö käyttäjille näistä muu-

toksista? 

 

Betonielementtirungon tietomallille asetetut vaatimukset 

14. Rakenneteknisille tietomalleille on asetettu yleiset tietomallivaatimukset kts. 

alla oleva taulukko. Mikä näistä neljästä tarkkuustasosta (P1–P4) on lähimpänä 

tämänhetkisten käyttämienne mallien tasoa? 

15. Vastaavatko nykyiset (tilatut) runkomallit vaadittua tasoa vai onko näissä run-

komalleissa hyödynnettävyyden kannalta puutteita? 

16. Pitäisikö mallien tarkkuustasoa nostaa teidän työnne näkökulmasta? Entä 

tarkkuustason muutosten vaikutukset?  

17. Mikä olisi rungon tietomallin tarkkuustason suhteen teidän valintanne? 

18. Mitä käytännön asioita betonielementtirungon tietomallin tulisi sisältää työnne 

mahdollisimman tehokkaan toteutuksen kannalta? Saa sisältää myös asioita valit-

tujen tarkkuustasojen ulkopuolelta.  

Esim. 

- perusgeometria 

- sijainti (lohko, kerros) 

- BEC-sisältö 

- liitokset 

- raudoitukset/valutarvikkeet 

- elementtityyppi/paikallavalu/teräsrakenteet 

- kannakkeet 

- tarkat sijainnit 

- materiaalit 

- ominaisuudet (tilavuus, paino ym.) 

- aukotukset 

- ym. 

19. Miten ja missä kohden rakennuksen rungon tietomallin tulisi kehittyä ja täy-

dentyä hankkeen aikana teidän näkökulmastanne? 
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Liite B: Haastattelututkimuksessa haastatellut henkilöt 

 

Sisäiset sidosryhmät 

Alaverronen Joni, hankintainsinööri 

Huohvanainen Mikko, laskentapäällikkö 

Hämäläinen Lassi, hankintapäällikkö 

Jalava Akseli, projektipäällikkö 

Kangas Anne, projektipäällikkö 

Kangasmäki Teemu, tietomalliasiantuntija 

Karamäki Heli, laskentainsinööri 

Kurtti Heikki, projektipäällikkö 

Kuvaja Joni-Markus, työmaainsinööri 

Martin Ricardo, hankintapäällikkö 

Metsäpelto Lari, kehityspäällikkö 

Parviainen Antti, aluevastaava 

Pavlov Sergei, vastaava työnjohtaja 

Peltonen Antti, työmaainsinööri 

Rissanen Juha, kehitysjohtaja 

Tikkala Keijo, kehitysjohtaja 

Vitikainen Mikko, työpäällikkö 

 

Ulkoiset sidosryhmät 

Anttila Teemu, kehityspäällikkö 

Mäkelä Mika, laskentapäällikkö 

Rotko Markku, myyntipäällikkö 

Räisänen Markku, suunnittelujohtaja 

Soininvaara Mikko, tietomallikoordinaattori 

 


