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Diplomityön tavoitteena oli tehostaa sillan tietomallipohjaista suunnittelua väylä-
hankkeen eri tekniikkalajien rinnakkaisessa suunnitteluprosessissa. Työssä kar-
toitettiin yleisesti esiintyviä ongelmia ja haasteita, joita tietomallipohjaisesti toteu-
tettavissa väylähankkeissa tyypillisesti esiintyy sekä etsittiin keinoja, joilla suun-
nitteluprosessia pystytään tehostamaan erityisesti siltasuunnittelun näkökul-
masta. Työssä tarkasteltiin kolmen tekniikkalajin väylä-, geo- ja siltasuunnittelun
suunnitteluprosesseja ja keskinäistä yhteistyötä.

Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin kirjallisuusselvitystä, haastatteluita, työ-
pajaa sekä esimerkkiprojektin seurantaa. Kirjallisuusselvityksessä perehdyttiin
alan kotimaisiin ja ulkomaisiin tietomalliohjeisiin sekä muihin julkaisuihin, joista
kerättiin tietoa tietomallintamisen nykytilasta infrarakentamisessa sekä siinä
esiintyvistä haasteista. Kerättyä tietoa täydennettiin 23 asiantuntijan haastatte-
luilla. Työpaja pidettiin diplomityön loppuvaiheessa ja siinä selvitettiin keinoja, mi-
ten eri osapuolien välistä yhteistyötä tietomallipohjaisissa suunnitteluhankkeissa
voitaisiin parantaa. Lisäksi diplomityön teon aikana seurattiin työn tietomallinta-
malla toteutettavaa Mt 101 Kehä I Laajalahden kohta -projektia.

Tutkimuksessa havaittiin, että monet haasteet tietomallisuunnitteluprosesseissa
ovat samoja, joita on esiintynyt jo perinteisesti tehdyissä projekteissa. Puutteelli-
nen kommunikointi ja koordinointi eri tekniikkalajien kesken sekä tekniset ja toi-
minnalliset haasteet tietomallintamisessa ja tiedonsiirrossa vaikuttavat muun mu-
assa aikataulussa pysymiseen sekä suunnitelmien laatuun. Rinnakkaista suun-
nittelua voidaan tehostaa lähtötietotarpeiden selkeämmällä esilletuonnilla ja tar-
kemmalla tekniikkalajien yhteisellä suunnittelutehtävien aikataulutuksella. Tehtä-
vien toteuttamisedellytykset ja tehtävien priorisointi tulisi tarkistaa kaikkien tek-
niikkalajien osalta. Kehittyvät ohjelmistot ja tiedonhallintamenetelmät mahdollis-
tavat uusia tapoja toteuttaa ja hallita tietomallisuunnittelua.  Suunnittelijoiden kou-
lutus rinnakkaiseen suunnitteluprosessiin ja jatkuvasti kehittyvien ohjelmistotyö-
kalujen käyttöön tulisi olla jatkuvaa. Rinnakkaisen suunnitteluyhteistyön ohjeis-
tusta tulisi väylärakennusalalla kehittää.

Avainsanat: Tietomalli, siltasuunnittelu, väyläsuunnittelu, yhteistyö

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –
ohjelmalla.



2

ABSTRACT

Aleksi Kuhajärvi: Developing Bridges Building Information Model based design process on a
part of concurrent road engineering
Master of Science Thesis
Tampereen University
Master’s Degree Programme in Civil Engineering
March 2019

Main objective of this thesis was to find ways to improve building information
model (BIM) based bridge design process on a part of concurrent road
engineering projects. To find ways to improve current processes it was necessary
to identify the common problems that typically occurs in road BIM projects,
especially from the perspective of bridge design. This thesis focuses on
examining the design processes and co-operation of three main design
disciplines in a road project. Disciplines as a point of interest are road,
geotechnics and bridge design.

Research methods used on thesis was literature study, interviews, workshop and
observing a case project. Literature study was focused on national and
international BIM guides and other BIM related publications that provided
information about the current state of BIM in infrastructure projects. Gathered info
was complemented with Interviews of experts kept in early phase of thesis.
Workshop was organized at the end of the work and its purpose was to
brainstorm how cooperation of different disciplines on BIM projects could be
improved.

The study found that many of the challenges in BIM design projects are still same
that have occurred on traditional 2-D design projects. Lack of communication,
poor project coordination and both technical and functional challenges in BIM are
common reasons that affect design schedule and the quality of the design.
Highlighting the needed output data in early phase and drawing a specific
schedule are the key factors for success in concurrent engineering. Different
design tasks should be prioritized so that every design disciplines workflow is
secured. Development of software and data management allows new ways to do
and manage BIM for infrastructure design. Same time it requires a lot of work and
continuous training to verify the benefits from it. Also, more guidance on
concurrent engineering in infrastructural BIM projects should be developed.

Keywords: Information model, BIM, bridge design, road design, cooperation

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin
OriginalityCheck service.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT

BIM Building information model, rakennuksen tietomalli.
Käytetään yleisesti kuvaamaan rakentamisen tietomallinta-
mista.

InfraBIM Lyhenne, jota käytetään kuvaamaan infra-alan tietomallinta-
mista.

DWG Yleinen tiedostomuoto, joka on laajalti käytössä CAD-suun-
nitteluohjelmissa.

IFC Industry Foundation Classes, rakennusalan kansainvälinen
avoin standardi.  Sen avulla malleja voidaan siirtää ohjelmasta
toiseen.

Inframodel (IM) LandXML-standardiin perustuva avoin formaatti, joka sisäl-
tää määrittelyt infra- ja maanmittaustiedoille.

Rinnakkainen suunnittelu Projektissa eri tekniikkalajien samanaikaisesti tapahtuva
suunnittelu.

Yhdistelmämalli Infrarakenteen malli, jossa eri tekniikkalajien mallit on yhdis-
tetty kuvaavaksi kokonaisuudeksi.

YIV Yleiset inframallivaatimukset
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1 JOHDANTO

1.1 Tietomallipohjaisen suunnittelun yleisiä haasteita

Suomessa väylähankkeiden suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa lähes jokainen väy-
lähankkeessa mukana oleva tekniikkalaji tekee suunnittelua kokonaan tai osittain tieto-
mallipohjaisesti. Eroja tekniikkalajien välisessä tietomalliosaamisessa ja käytännöissä
kuitenkin on. Osa tekniikkalajeista on toiminut tietomalliympäristössä jo vuosia ja osa on
vasta siirtymässä tietomallinnuksen pariin. Esimerkiksi siltojen suunnittelun osalta Lii-
kenneviraston on tehnyt päätöksen aloittaa tietomallipohjaisten suunnitelmien tilaamisen
jo vuonna 2011 ja myöhemmin tietomallipohjaisien suunnitelmien tilaamista ja käyttöä
on laajennettu myös muihin infra-alan osa-alueisiin [53].

Ohjeet ja vaatimukset tarkentuvat ja niitä tulee lisää lähes vuosittain. Infra-alan tietomal-
linnukseen liittyvän kehitystyön tuloksena alalle onkin saatu mm. yleiset tietomallivaati-
mukset, InfraBIM-nimikkeistö ja useita tietomalli- ja inframalliohjeita. Suunta tietomal-
lien tekemiseen ja kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen alalla alkaa hahmottua, mutta
haasteina edessä ovat vielä teknologiaan ja yhteistyöprosesseihin liittyvät ongelmat.

Tietomallinnuksen hyödyksi todetaan usein yhteistyön ja tiedonkulun paraneminen. Jot-
kut tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että suunnittelutiimien yhteistyön ongelmat
eivät ole vähentyneet tietomallinnuksen käyttöönoton myötä [4], [8]. Tietomallipohjainen
suunnittelu ja tietomallit tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden visuaaliseen ja helppoon yh-
teistyöhön. Uuden tekniikan täysimittainen käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttävät
kuitenkin muutoksia niin yhteistyötavoissa, totutuissa käytännöissä kuin rutiinitehtävien
suorittamisessakin [4]. Edellä mainittujen muutoksien tarve on todettu tarpeelliseksi
myös Englannissa vuosittain julkaistavassa kansallisessa BIM-raportissa. Vuonna 2018
julkaistussa raportissa jopa 94 % tietomallien käyttäjistä on ollut samaa mieltä siitä, että
tietomallintamisen käyttöönotto edellyttää yllä esitettyjä muutoksia [28].

Ohjelmistot ovat kehittyneet paljon ja nykyään useiden henkilöiden on mahdollista työs-
kennellä yhtäaikaisesti samassa suunnitelmamallissa riippumatta työntekijän sijainnista.
Suunnitelmamalliin voidaan liittyä eri paikkakunnilta ja toimistoista ja malliin voidaan
jakaa käyttö- ja katseluoikeuksia myös ulkopuolisille henkilöille. Kaikkia tekniikkalajeja
yhdistävää suunnitteluohjelmaa ei kuitenkaan vielä ole saatavilla, vaan osaltaan suunnit-
telua joudutaan tekemään erillisissä suunnitteluohjelmissa. Teknologian kehittyminen tuo
kuitenkin koko ajan uusia työkaluja helpottamaan tiedonsiirtoa ja yhteistyötä. Esimer-
kiksi pilvipohjaiset tietomallipalvelimet ja yhteiskäyttömalliympäristöt tarjoavat hyviä
alustoja yhteistyön kehittämiseen ja eri osapuolien mallien yhteensovittamiseen ja tarkas-
teluun [28].
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Alan kehityksen myötä suunnitteluyhteistyöhön on tullut myös uusia haasteita. Ohjelmis-
tot tuottavat aineistoa omassa natiiviformaatissaan ja tukevat eri standardeissa ja formaa-
teissa olevaa aineistoa eri tavalla. Tietomalleja yhdisteltäessä joudutaan tekemään for-
maattimuunnoksia, jotka lisäävät riskiä sille, että tietoa muuttuu tai katoaa. Pääsääntöi-
sesti malliaineistoa pyritään tuottamaan avoimissa tietomalliformaateissa- ja standar-
deissa, kuten Inframodel, Infra ja IFC. Kuitenkin tällä hetkellä siltasuunnitteluohjelmat
eivät pysty täysin hyödyntämään edellä mainittuja formaatteja vaan esimerkiksi lähtötie-
tojen osalta tietoja joudutaan muuttamaan DWG-formaattiin ja numeerisiin taulukkotie-
toihin [2]. Väylä- ja siltaohjelmien välisen tiedonsiirron ongelmaksi on todettu myös se,
että käytännössä metatietoja siltojen ja väylien suunnitteluohjelmistojen välillä ei pystytä
siirtämään [2].  Haasteet tiedonhallinnassa ja tiedonsiirrossa lisäävät riskiä yhteensopi-
vuusongelmille.

Tietomallipohjainen suunnittelu on tuonut muutoksia myös projektien toteutustapoihin.
Suunnittelua tehdään samanaikaisesti eri tekniikkalajien kanssa ja suunnitelmamallit päi-
vittyvät ja tarkentuvat koko ajan hankkeessa pidemmälle edetessä. Lisäksi eri osapuolilla
on käytössä paljon eri menetelmiä ja ohjelmistoja. Optimaalisen tasapainon löytäminen
ihmisten, prosessien ja teknologian välille on todella haastavaa [34]. On erittäin tärkeää,
että jokainen ymmärtää riippuvuussuhteet oman tekniikkalajin ja muiden tekniikkalajien
välillä. Suunnittelun koordinointi ja luotettava tiedonkulku ovatkin hyvin oleellisia teki-
jöitä projektin onnistumisen kannalta [3].

Haasteet yhteistyössä ja tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa

Tietomallipohjainen suunnittelu lisää mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan yhteistyö-
hön eri osapuolien välillä. Yhteistyön laatu taas riippuu ilmapiiristä, joka tiimin ympärille
syntyy. Yhteistyön kannalta tärkeää on tiimimyönteisyys, joka lähtee henkilöistä ja yh-
teiseen toimintamalliin sitoutumisesta. Yleisimmät ongelmat yhteistyössä johtuvat tyy-
pillisesti huonosta kommunikoinnista, huonosta prosessisuunnittelusta ja negatiivisista
asenteista. Patric Lencioni on esittänyt pyramidimuodossa viisi keskeistä tiimityöskente-
lyä haittaavaa tekijää (Kuva 1. Lencionin pyramidimalli [46]). Pyramidimallissa kukin
tekijä toimii pohjana seuraavalle haittatekijälle, ja huipulle päästäkseen tulee kaikki hait-
tatekijät olla hoidettuna.
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Alexander Gerbovin Aalto yliopistolle vuonna 2014 laatimassa opinnäytetyössä ”Process
improvement and BIM in infrastructure design projects – findings from 4 case studies in
Finland” on selvitetty ja kerrottu havaintoja suunnitteluprosessien ongelmista ja haasteita,
jotka osaltaan ovat edelleen ajankohtaisia. Gerbov listaa ongelmiksi samoja ongelmia,
joita esiintyy tietomallihankkeiden lisäksi myös perinteisesti tehtävissä projekteissa.
Näitä ongelmia ovat [47]:

- Kommunikoinnin puute
- Tietoa ei jaeta riittävästi
- Tiedonhallinnan työkalujen vähäisyys
- Epäsopiva data edellisistä työvaiheista
- Epäselvät tavoitteet työlle
- Tiukat aikataulut, ajan puute
- Työskentely useissa projekteissa saman aikaisesti
- Projektiorganisaation kasvu liian suureksi
- Epätarkka suunnittelu
- Projektihallintatyökalujen puute
- Suunnittelijoiden käyttämät eri formaatit
- Liian vähän yhteensopivuustarkastelua eri osapuolien suunnitelmien välillä
- Suunnitteluprojektin viimeistelyvaihe venyy pitkäksi

Gerbov listaa työssään myös ongelmia, jotka liittyvät tietomallintamisen käyttöön otta-
miseen. Osa ongelmista on varmasti poistunut tai pienentynyt kehittyneiden ohjelmien ja
täydentyneiden tietomalliohjeiden myötä, mutta osa ongelmista on esillä vielä tänä päi-
vänäkin. Gerbovin havaitsemia ongelmia tietomallintamisen käyttöönottoon liittyen on:

Kuva 1. Lencionin pyramidimalli [46].
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- Yhdistelmämallia hyödynnetään liian vähän
- Virheellinen lähtötieto
- Puutteellinen laadunvarmistus
- Puutteelliset toimintaohjeet
- Ongelmat yhteensopivuudessa
- Liikaa eri ohjelmia
- Tietoja joudutaan syöttämään manuaalisesti
- Ohjelmia ei osata käyttää riittävästi
- Suunnittelijat käyttävät eri formaatteja ja pohjia
- Suunnitelmamallien päivitys on liian hidasta
- Vanhat tavat ja muutosvastaisuus
- Suunnittelu ja mallinnus tehdään erillään

Työssä Gerbov on tarkastellut myös haasteita ja esteitä, jotka vaikeuttavat tietomallipoh-
jaisen yhteistyön kehittämistä. Näitä asioita ovat:

- Jotkut osapuolet tekevät edelleen perinteistä 2D-pohjaista suunnittelu ja niiltä osin
mallintaminen täytyy tehdä erikseen 2D-suunnittelun jälkeen

- Suunnittelijoiden tietomalliosaaminen on heikkoa
- Tietomalliohjeistukset, -standardit ja formaatit ovat puutteellisia
- Puutteelliset laadunvarmistusmenetelmät ennen tietojen eteenpäin toimittamista.
- Ohjelmien yhteensopivuusongelmat
- Epäsopivien ohjelmien käyttö / ohjelmilla tehtävien asioiden rajallisuus
- Osassa yrityksiä on esiintynyt teknisiä haasteita yhdistelmämallin luomisessa ja

käyttöön otossa
- Vanhentuneiden ohjelmien käyttö
- Kokemattomilla suunnittelijoilla on vaikeuksia navigoida 3D-malleissa

1.2 Infran eri tekniikkalajien tietomallipohjainen suunnittelu

1.2.1 Tekniikkalajit väylähankkeiden suunnittelussa

Termi väylähanke voi käsittää mm. tiesuunnittelua, ratasuunnittelua ja vesiväyläsuunnit-
telua. Tyypillisesti väyläsuunnittelu on tietomallipohjaisen suunnittelun keskiössä ja toi-
mii pohjana muiden tekniikkalajien suunnittelulle [36]. Suurissa hankkeissa eri toimijoita
ja tekniikkalajeja voi olla paljon, kun pienemmissä hankkeissa roolit voivat sulautua ja
sisältyä muiden suunnittelutehtävien alle [35]. Infrahankkeissa suunnittelu on aina vuo-
rovaikutteista toisten tekniikkalajien kanssa. Tehdyt suunnitteluratkaisut vaikuttavat
myös toisten tekniikkalajien suunnitteluun [2].
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Väyläsuunnitteluun tyypillisesti liittyviä tekniikkalajeja ovat geo, sillat ja muut taitora-
kenteet, maisema ja ympäristö, vesien hallinta, valaistus ja liikenteen ohjaus ja telema-
tiikka [36]. Siltasuunnittelun kannalta määräävät lähtötiedot saadaan väylä- ja geosuun-
nittelusta. Lisäksi väyläsuunnittelussa ja siltapaikkojen valinnassa on huomioitava myös
väyläympäristö. Rakennetussa kaupunkiympäristössä korostuu vahvasti myös muiden
tekniikkalajien merkitys ja vaikutus siltasuunnitteluun.

Tässä opinnäytetyössä tekniikkalajien osalta keskitytään yleisesti suurimpiin ja siltojen
osalta merkittävimpiin tekniikkalajeihin, joita ovat edellä mainitut väylä, geo ja sillat.

1.2.2 Yhteinen suunnitteluprosessi

Väylähankkeen suunnitteluprosessi etenee ja tarkentuu vaiheittain. Tyypillisesti väylä-
hankkeen suunnitteluvaiheet ovat esiselvitys, yleissuunnitelma, tie- ja ratasuunnitelma
sekä rakennussuunnitelma. Siltasuunnittelussa vastaavat suunnitteluvaiheet ovat esiselvi-
tys, yleissuunnittelu, siltasuunnitelma ja rakennussuunnitelma. Väylä- ja siltahankkeen
kaikkia vaiheita ei kuitenkaan aina tarvita tai niitä voidaan yhdistellä, mikäli hankkeen
vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. [38]

Kuva 2. Suunnitteluprosessin yleinen kulku [3].

Tietomallinnuksen osalta hankevaihe määrittää perusteet, millä laajuudella ja tarkkuu-
della rakenteita mallinnetaan ja mitä ominaisuustietoja malleihin tulee sisällyttää. Vaati-
muksia mallintamisen laajuuden ja tarkkuuden sopimiseksi eri suunnitteluvaiheissa on
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esitetty Liikenneviraston julkaisuissa Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje (2017) ja Sil-
tojen tietomalliohje (2014). Lisäksi rakennusosakohtaisia mallinnusohjeita suunnitelma-
vaiheittain on esitetty buildingSMART:n Yleiset inframallivaatimukset osa 4:ssä.

Väyläsuunnittelu itsessään on iteratiivinen prosessi, jossa keskeistä on vuorovaikutus eri
tekniikkalajien sekä muiden hankeosapuolien välillä koko projektin ajan kaikissa suun-
nitteluvaiheissa. Mahdollisuus vaikuttaa oman tekniikkalajin suunnitelmaratkaisuihin
pienenee mitä pidemmällä hankevaiheissa ja suunnittelussa ollaan. Esimerkiksi hanke-
vaiheiden osalta tiesuunnitelmassa tehdään jo hyvin yksityiskohtaisista valintoja suunni-
telmaratkaisuista.

Siltasuunnittelun esiselvitys- ja yleissuunnitteluvaiheissa voidaan tehdä selvityksiä sillan,
lauttayhteyden tai tunnelin rakentamisesta, sekä eritasoristeyksien osalta voidaan tutkia
ylikulku- ja alikulkuvaihtoehtoja. Alustavien lähtötietojen pohjalta voidaan määritellä pe-
rustamisratkaisuja ja selvitellä eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön. Silta-
suunnitelmavaiheessa lähtötietoja on kerätty lisää ja sillasta laaditaan pääpiirustukset,
joissa esitetään sillan ulkonäkö, rakenteet, päämitat ja sovitus ympäristöön. Siltasuunni-
telmaa voidaan myös käyttää jo tarjouspyyntödokumenttina joissakin urakkamuodoissa.
Rakennussuunnitelmavaiheessa siltasuunnitelman pohjalta laaditaan rakennussuunni-
telma, jonka mukaan rakentaminen voidaan toteuttaa. Rakennussuunnitelma sisältää ra-
kennelaskelmat, yleispiirustuksen, rakennepiirustukset, laatuvaatimukset, määräluettelot,
kustannusarvion, työtapaehdotukset sekä liittyvien erityisrakenteiden suunnitelmat.  [37]

Kuva 3. Sillansuunnittelun liittyminen tiehankkeeseen [37].

Eri suunnitelmavaiheet voidaan kilpailuttaa erikseen, jolloin suunnittelua tekevä konsultti
voi olla eri kuin aikaisemmassa hankevaiheessa. Eri tekijöillä voi olla käytössään eri oh-
jelmistoja, jolloin tieto ei sellaisenaan suoraan sovi toiseen järjestelmään. Eri suunnitte-
luvaiheiden, sekä lähtötietomallien osalta onkin ohjeistettu missä formaateissa aineistot
tulee pystyä kirjoittamaan ulos suunnitelmajärjestelmästä, jotta niiden hyödynnettävyys
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seuraavissa vaiheissa olisi mahdollisimman hyvä. Yleisesti käytetään ohjelmistoriippu-
mattomia avoimia tiedonsiirtoformaatteja ja standardeja. On kuitenkin huomattu, että
ulos kirjoitetun tiedon hyödynnettävyys vaihtelee tekniikkalajeittain. Esimerkiksi tien ja
radan pintamalleja ei tällä hetkellä pystytä suoraan hyödyntämään, vaan niitä voidaan
käyttää lähinnä referenssitietoina. [3]

Tekniikkalajien sisällä nykyiset tietomallipohjaiset suunnitteluohjelmat mahdollistavat
eri suunnittelijoiden yhtäaikaisen rinnakkain tehtävän saman mallin suunnittelun, kunhan
on sovittu yhdessä, mitä kukin suunnittelija tekee. Siltasuunnittelun aloittaminen edellyt-
tää lähtötietoja muilta tekniikkalajeilta, mutta myös siltasuunnittelua tehdään yhtäaikai-
sesti muiden tekniikkalajien kanssa. Annettujen lähtötietojen osalta suunnitelmatietojen
tulee kuitenkin olla mahdollisimman pysyviä, jotta uudelleen suunnittelulta ja hukka-
työltä vältyttäisiin. Tulevaisuudessa parametrisien mallinnustyökalujen hyödyntäminen
voikin tuoda tähän joustavuutta, ja ehkä siltasuunnitteluakin voidaan tehdä tarkemmin
yhä aikaisemmassa projektivaiheessa.

Tietomallintamisen suunnittelu

Raamit hankkeen tietomallintamiselle asetetaan tilaajan laatimassa tarjouspyynnössä.
Tarjouspyynnössä voidaan esittää osittainen tietomallinnussuunnitelma tai erillisiä infra-
mallivaatimuksia. Yleensä esitetyt vaatimukset liittyvät haluttuun lopputuotteeseen,
mutta myös vuorovaikutus- ja yhteistyömenetelmiin mallin käytön osalta voidaan ottaa
kantaa [39],[3]. Inframallisuunnitelmassa yhteistyön osalta voidaan kuvata esimerkiksi
toimijoiden välistä yhteistyötä mallintamisen näkökulmasta, millä pyritään yhdistämään
tietomalliprosessi projektitoimintaan mahdollisimman sujuvasti [35]. Inframallisuunni-
telmaa tarkennetaan hankkeen aloituksen yhteydessä yhteistyössä tilaajan ja tuottajan
kesken [40]. Yleisissä inframallivaatimuksissa inframallisuunnitelmasta käytetään YIV-
osasta riippuen myös termiä tietomallinnussuunnitelma, millä tarkoitetaan kuitenkin sa-
maa asiaa. Yleisien inframallivaatimuksien osissa 1 ja 8 inframallisuunnitelmaan sisälly-
tettäväksi esitetään muun muassa

- Tiedonhallintaan liittyvä toimintasuunnitelma
- Noudatettavat ohjeet ja vaatimukset ja niihin liittyvät mahdolliset hankekohtaiset

poikkeamat ja tarkennukset
- Inframallien sisältö ja laajuus
- Inframallien nimeäminen ja revisiointi
- Havainnollistaminen ja päätöksenteon tukeminen
- Kommunikointi ulkopuolisten sidosryhmien kanssa: mallin hyödyntäminen ko-

kouksissa, esittelymallit
- Hankkeen sisäinen kommunikointi ja tiedonvaihto mallintamisen näkökulmasta
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- Tilaajan tarkastukseen toimitettavat mallit ja niihin liittyvät dokumentit: inframal-
liluettelo, - selostus ja sisäinen tarkastusdokumentti

- Laadunvarmistus ja mallien tuottamiseen ja laadunvarmistukseen käytettävät oh-
jelmistot

- Yhdistelmämallien kokoaminen ja koontivälit

Inframallisuunnitelman sisältö ja yksityiskohtaisuus riippuvat pääsääntöisesti kuitenkin
hankkeen koosta ja osapuolten lukumäärästä.  Inframallisuunnitelman sisältöä voidaan
tarvittaessa myös päivittää hankkeen aikana tilaajan ja tuottajan välisen sopimisen poh-
jalta. Inframallinnussuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaa hankkeelle ni-
metty tietomallikoordinaattori [35].  Tietomallikoordinaattori huolehtii myös siitä, että
jokainen tekniikkalaji toimittaa suunnitelma-aineistoaan sovitusti yhdistelmämalliin,
mikä on yhteistyön ja laadunvarmistuksen kannalta suunnitteluvaiheen tärkeimpiä ele-
menttejä [35].

Projekteissa tulee sopia yhteiset säännöt, missä muodossa ja miten suunnittelutietoa väli-
tetään tekniikkalajien välillä ja miten mallit kootaan yhdistelmämalliin [35]. Yhdistelmä-
mallina voi toimia yhden suunnittelujärjestelmän inframalli, mutta silloin on huolehdit-
tava siitä, että kaikki tekniikkalajit pystyvät tuomaan omia mallejaan yhdistelmämalliin
ja tekemään oman suunnitelman yhteensovitusta [3].

Hankkeessa käytettävän yhdistelmämalliohjelman valintaan voi vaikuttaa myös tilaaja-
puoli. Edellytyksenä voi olla, että malliin on oltava pääsy kaikilla hankeosapuolilla ja se,
että mallissa on mahdollista lisätä kommentteja ja huomioita [3].

Tarkan kuvan tietomallien sisällöstä antavat tietomalliselostus ja tietomalliloki. Näin ol-
len ne ovat tärkeitä dokumentteja niin suunnittelijoille, tilaajille kuin urakoitsijoillekin.
Tietomalliselostuksessa kerrotaan tarkasti mitä suunnitelmamalleja tietomalli sisältää ja
millä ohjelmistoilla mallit on tehty. Lisäksi tietomalliselostuksessa kerrotaan mikä on
suunnitelmamallien luovutusformaatti, millä tarkkuudella mallit on laadittu ja onko niissä
mahdollisesti puutteita tai muuta huomioitavaa. Tietomalliloki puolestaan on taulukko-
pohjainen dokumentti, jossa kerrotaan mitä suunnitelmamalleja hankkeeseen kuuluu.
Loki on ikään kuin tietomallien asiakirjaluettelo. Siitä käy ilmi tekniikkalaji, päivämäärä,
tiedoston nimi ja sijainti, vastuuhenkilö, sekä toimenpiteet ja huomautukset. [3]
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1.3 Tekniikkalajien välinen yhteistyö

1.3.1 Yhteistyö ohjeissa

Siltojen tietomalliohje

Ohjeessa korostetaan yhdistelmämallin merkitystä siltapaikan kokonaisuuden ja
tekniikkalajien suunnitelmien ristiriitaisuuksien havaitsemisen kannalta. Lisäksi
ohjeessa todetaan, että yhdistelmämallin avulla saadaan eri tekniikkalajien suun-
nittelijat tiiviimpään yhteistyöhön. Yhdistelmämallin koostamisen aikaväliksi esi-
tetään 2 - 4 viikkoa.

Tekniikkalajien välisestä yhteistyöstä ohjeessa kerrotaan, että jokaisen tekniikka-
lajin suunnittelija vastaa oman aineiston toimittamisesta siltasuunnittelijalle ja sa-
moin myös siltasuunnittelija on velvollinen toimittamaan omaa aineistoaan liitty-
ville tekniikkalajeille. Ohjeessa on myös esitetty millaisessa esitysformaatissa tie-
toja tulisi toimittaa siltasuunnitteluun.

Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje

Ohjeessa viitataan YIV-ohjeiden lähtötietojen dokumentointikäytäntöihin ja mai-
nitaan, että lähtötietoselostusta tulee käyttää suunnittelun aikana eri tekniikkalajien
välillä. Esimerkkinä mainitaan, että väylä- ja geosuunnittelija kirjaavat siltasuun-
nittelijalle luovutetun lähtötiedon dokumentaatioineen, mutta tarkempia kuvauksia
yhteistyöstä ei esitetä.

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje

Hankinnan osalta ohjeessa tuodaan esiin, että mallien käyttötarkoitusta ja hyödyn-
tämistä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tulisi miettiä jo tarjouspyyntöä laa-
tiessa.

Ohjeessa on oma kappale ohjaus, yhteistyö ja vuorovaikutus, jossa tuodaan esiin
mallinnuksen hyötyjä kaikille hankeosapuolille ja ohjeistetaan ottamaan tietomalli
osaksi kokouskäytäntöjä, sillä malli on keskeinen yhteistyö- ja kommunikointivä-
line.  Kappale ei ota kantaa tekniikkalajien väliseen yhteistyöhön.

Tekniikkalajien välinen yhteistyö näkyy ohjeessa suunnitteluprosessin yleistä kul-
kua esittävässä kuvassa (Kuva 2), jossa tekniikkalajien välinen yhteistyö on yksi
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leveä palkki, joka ulottuu koko suunnitteluprosessin läpi. Laadunvarmistuksen
osalta ohjeessa ohjeistetaan, että joka tekniikkalajin suunnittelija tekee itse tarkas-
tuksen aineistonsa kattavuuden ja oikeellisuuden osalta.

YIV2015

Yleisissä inframallivaatimuksissa vuorovaikutus ja yhteistyö sekä tekniikkalajien
yhteensovittaminen on esitetty omina tietomallinnukseen liittyvinä päätehtävinä.
Yhteistyön merkitys hankkeessa on siis tunnistettu. Inframallintamisen päätehtä-
viä ohjeessa on esitetty yhteensä kuusi kappaletta, joista kaksi koskevat vuorovai-
kutusta, yhteistyötä ja tekniikkalajien yhteensovittamista.

YIV Osa 1 Tietomallipohjainen hanke

Vuorovaikutus ja yhteistyö -tehtäväkuvauksessa todetaan mallintamisen hyödyn-
tävän ja tehostavan yhteistyötä sekä auttavan visuaalisuudellaan hahmottamaan
paremmin suunnitelmaratkaisuja. Yhteistyö tilaajan ja toteuttajapuolen välillä to-
detaan oleva avain parhaaseen lopputulokseen. Tekniikkalajien, projektipäälliköi-
den ja suunnittelijoiden välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta todetaan, että
se vaikuttaa oleellisesti hankkeen toteuttamisen sujuvuuteen ja lopputulokseen.

Tietomallipohjaisen hankkeen suunnittelu -kappaleessa organisointi, yhteistyö ja
tiedonvaihto ovat esiin nostettuja asioita, joita tulee suunnitella, käydä läpi ja do-
kumentoida jo hankkeen käynnistysvaiheessa. Prosessin kuvauksessa hankkeen ai-
kataulutuksen osalta tärkeäksi asiaksi nousee mm. tekniikka-alueiden yhteensovit-
tamisen aikataulu ja tarkistuspisteet.  Tietomallien yhteensovittamisen työkaluksi
esitetään yhdistelmämallia. Yhdistelmämallin osalta huomioidaan, että on sovit-
tava yhteiset pelisäännöt tiedonvaihdolle: missä muodossa ja miten tietoa toimite-
taan eri tekniikkalajien kesken.

Yhdistelmämallin käytöstä todetaan, että suunnittelijalla tulisi olla oman tekniik-
kalajin mallin ja muokkaamisen liittyvien työvälineiden lisäksi myös välineet
tehdä tarkasteluita yhdistelmämallissa. Yhdistelmämallin käsittely ohjeessa on
paljolti suunnitteluprosessin loppuvaiheeseen liittyvää laadunvarmistusta ja visu-
alisointia. Yhdistelymallin käyttöpotentiaalia tekniikkalajien välisenä, koko suun-
nittelun aikaisena, alustana tiedonvaihdolle, kommunikoinnille ja yhteensovituk-
selle ei juuri tuoda esiin. Tekniikkalajien suunnittelu on esitetty ohjeessa oheisella
kuvalla (Kuva 4). Suunnittelun esitetään toimivan yhdistelmämallin kautta, mutta
varsinaista tekniikkalajien välistä vuorovaikutusta ei huomioida. Kuvassa vuoro-
vaikutus on yhdistetty pääosin hankkeen ulkopuolisiin ryhmiin.
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Kuva 4. Tietomallinnus suunnittelun ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa [35].

YIV Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset

Tietomallintamisen suunnittelussa hankkeen alkuvaiheessa laadittavaan tietomal-
lisuunnitelmaan sisältyvien asioiden osalta on mainittu prosessin kuvaus, joka si-
sältää tietomallintamisen organisointia, yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja aikataulu-
tusta. Kappaleessa todetaan projektin sisällön, laajuuden ja suunnitelmavaiheen
huomattava vaikutus hankkeen organisointiin. Kappaleessa on myös tiedostettu,
että organisointi monialaisissakin hankkeissa voi työvälineiden ja mallien yhteis-
toiminnallisuuksien kehityksen myötä muuttua yksinkertaisemmaksi.

YIV Osa 3 Lähtötiedot

Lähtötietomallin aineistojen osalta tarkkuustasosta on sovittava erikseen tekniik-
kalajeittain hankkeen alussa. Aineiston luotettavuuden takaamiseksi tarkkuustaso
on dokumentoitava joka aineiston osalta mahdollisimman huolellisesti.

YIV Osa 4 Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa

Ohjeessa on kuvattu infrahankkeen tietomallipohjaista suunnitteluprosessia. Pro-
sessi etenee väylämalli edellä ja se toimii pohjana muille tekniikkalajimalleille.
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Mallintamisen mahdollinen tason vaihtelu eri tekniikkalajien välillä on tuotu esiin.
Ohjeistuksessa ehdotetaan jakamaan inframalli pienempiin osamallikokonaisuuk-
siin, jolla selkeytetään työskentelyä ja vastuita. Jakoa osamalleihin ei kuitenkaan
ole määrätty vaan eri tekniikkalajien malleja voidaan esittää samassakin osamal-
lissa riippuen hankkeen luonteesta.

Osamallien yhteensopivuuden ja ristiriidattomuuden tarkasteluun apuvälineenä
voidaan käyttää yhdistelmämallia, jonka avulla tietomallikoordinaattori pystyy
varmistamaan, ettei ristiriitoja osamallien välillä ole. Rajapintojen pitäminen sel-
keinä edellyttää, että eri suunnittelualat eivät mallinna hanketta muilta osin kuin
mitä suunnittelijan tehtäväksi oman tekniikkalajin osalta on sovittu.

YIV Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat

Tarkkuustaso tietomallintamiselle määräytyy hankkeen suunnitteluvaiheen mu-
kaan. Yhdistelmämallin käyttö tekniikkalajien yhteensovituksessa sovituin määrä-
ajoin on tärkeää, jotta mahdolliset ristiriitaisuudet havaitaan mahdollisimman ai-
kaisin.

YIV Osa 8 Inframallin laadunvarmistus

Yhdistelmämallin esittäminen suoraan suunnitteluohjelmistossa on suositeltavaa,
mikäli sen avulla voidaan välttää turhaa esittämiseen liittyvää yliprosessointia. Oh-
jeessa on tiedostettu se, että jos suunnittelua pystytään tekemään pääsääntöisesti
yhdessä tietokannassa tai ohjelmistossa, parantaa se eri tekniikkalajien suunnitel-
mien yhteensovitusta ja laadunvarmistus muodostuu osaksi suunnitteluprosessia,
jolloin myös suunnittelutyön kustannuksissa saadaan säästöä aikaan.

Inframallisuunnitelman ja tietomallikoordinaattorin tehtävien osalta ohjeessa esi-
tetään, että yhdistelmämallin koonta ja koontivälit tulee sopia jo inframallisuunni-
telmassa, jonka mukaan tietomallikoordinaattori tekee osamallien yhdistelyä.

YIV Osa 10

Julkaisu esittää ohjeistusta mallien käyttämisestä havainnollistamisessa. Teknisen
havainnollistamisen avulla voidaan esimerkiksi erottaa visuaalisesti nykytilaku-
vaus, suunniteltu tilanne, purettavat kohteet, toteutunut tilanne ja epävarma tieto.
Havainnollistamisen mahdollisuuksia tekniikkalajien välisenä tiedonvaihtomene-
telmänä ei ohjeessa ole tuotu esiin.

YIV-julkaisuissa YIV 5, YIV 6, YIV 9, YIV 11ja YIV 12 ei tekniikkalajien yhteistyöhön
liittyvää ohjeistusta esitetä.
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Kaiken kaikkiaan ohjeissa on havaittu, millaisia etuja esimerkiksi yhdistelmämallilla on
tekniikkalajien välisessä yhteistyössä ja mihin suuntaan yhteistyö voisi kehittyä suunnit-
teluohjelmien kehityksen myötä. Lisäksi on esitetty, miten yksittäisiä asioita tulee hoitaa
tekniikkalajien välisessä yhteistyössä ja mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Pääosin
yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat koskevat tilaajan, konsultin, rakentajan
ja käyttäjän välistä kommunikaatiota ja tiedonvaihtoa. Lisäksi mm. YIV-julkaisujen
osalta tiedot ovat hajallaan eri osissa, eikä selkeää tekniikkalajien välistä yhteistyötä kä-
sittelevää ohjetta ole. Merkillistä on, että vuorovaikutus ja yhteistyö sekä tekniikkalajien
yhteensovittaminen on esitetty tietomallintamisen pääkohtiin lukeutuvina osioina, ja
määritetyt pääkohdat näkyvät jokaisen YIV -osajulkaisun kansilehdessä.

1.3.2 Hankemuotojen merkitys yhteistyössä

Yleisimmin käytetyt hankemuodot infrarakentamisessa ovat kokonaisurakka, suunnittele
ja toteuta -urakka (ST), elinkaarimalli (PPP), projektinjohtomalli ja allianssi [41]. Lisäksi
liikennevirasto on ottanut kokeiluun uuden STk-mallin, jossa suunnittele ja toteuta -mal-
liin lisätään allianssimallista tuttu kehitysvaihe.

Eri osapuolten kuten tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan yhteistyön kannalta paras han-
kemuoto on allianssi tai joku muu integroitu toteutusmuoto, joissa luodaan osapuolten
yhteinen projektiorganisaatio, joka toimii yhteisien tavoitteiden saavuttamiseksi ilman,
että organisaatiorajat tulevat esteeksi. Edellytys hyvän virtauksen ja yhteistyön saavutta-
miseksi on osapuolten aikainen osallistaminen, jolloin kaikkien osapuolten tietoa ja osaa-
mista voidaan hyödyntää suunnittelu- ja toteutusratkaisuja miettiessä. [42]

Hankemuodon suorista vaikutuksista infran eri tekniikkalajien väliseen yhteistyöhön ei
ohjejulkaisuista tai kirjallisuudesta löydetty tietoa. Ohjeissa on kuitenkin todettu, että
hankintamuodolla on merkitystä mm. inframallien tarkastusmenettelyihin [3].

Hankemuodoista voi olla epäsuoria hyötyjä tekniikkalajien väliselle yhteistyölle. Integ-
roiduissa projektitoimitusmuodoissa (IPT) avaintekijänä on aikaisen osapuolien osallis-
tamisen lisäksi avoin vuorovaikutus ja tiivis yhteistyö. Hankkeissa kilpaillaankin osaami-
sen lisäksi nyt myös sosiaalisilla taidoilla. IPT-hankkeisiin osallistuminen perehdyttää
osapuolet avoimeen toimintamalliin, josta oppeja voi viedä myös omaan organisaatioon.
Perinteikkäistä siiloutuneista työtavoista uuteen siirtyminen on paljon kiinni johdon ja
henkilöstön asennemuutoksesta. Australiassa allianssihankekokemuksista saaduiksi hyö-
dyiksi on todettu mm. koko yritystä hyödyttävien johtamistaitojen oppiminen, eri osaa-
misalueiden välisten synergioiden löytäminen ja kollektiiviseen vastuuseen oppiminen.
Hankemuodoista saatuja ja omaan organisaatioon siirrettyjä oppeja on pystytty myöhem-
min hyödyntämään myös perinteisissä hankemuodoissa. [43]
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1.3.3 Yhdistelmämalli

Yhdistelmämallilla tarkoitetaan mallia, johon kootaan hankkeessa mukana olevien tek-
niikkalajien suunnitelmamallit sekä lähtötietomallit [3]. Hyödyiksi yhdistelmämallien
käytöstä suunnittelussa todetaan usein se, että yhdistelmämallin avulla tekniikkalajien vä-
linen vuorovaikutus ja suunnitelmien yhteensovitus paranevat [1][3]. Ennen suunnitel-
mien toteuttamista, suunnitelmaristiriitoja pystytään havaitsemaan parhaiten hyödyntä-
mällä yhdistelmämallia [1]. Yhdistelmämallilla on myös keskeinen rooli hankkeen ko-
kouksissa, joissa mallin avulla voidaan visuaalisesti esittää sen hetkinen valmiusaste sekä
tehdä tarkempia tarkasteluja rajatulta alueelta, kuten halutulta risteysalueelta tai siltapai-
kalta [3]. Lisäksi yhdistelmämalli tuo hyvän tuen päätöksien tekoon.

Ohjelmistot, joissa yhdistelmämalleja tehdään tarjoavat mahdollisuuden visuaaliseen ris-
tiriitojen tarkasteluun ja usein myös osittain automaattiseen törmäystarkasteluun [1][3].
Yhdistelmämalli voidaan tehdä myös käytettävän ohjelmiston natiivitietokannasta, johon
eri osapuolille on mahdollistettu vapaa pääsy. Siltojen tietomalliohjeen mukaan yhdistel-
mämalleja on hyvä koostaa ja päivittää 2-4 viikon välein hankkeen luonteesta riippuen
[1]. Päivitysrytmiin vaikuttavat hankkeen vaativuus, kokouksien ja yleisötilaisuuksien
määrät sekä osapuolien välillä tehdyt sopimukset [3]. Paras ja tavoiteltava tilanne on se,
että suunnitelmatilanne näkyisi reaaliaikaisesti yhdistelmämallissa kaikille osapuolille.
Tämä vaatii kuitenkin ohjelmaympäristön, jossa lähes kaikki osapuolet voivat tehdä oman
tekniikkalajinsa suunnittelua tai sen, että käytettävät ohjelmistot olisivat linkitettynä toi-
siinsa siten, että osamallien vienti yhdistelmämalliin olisi mahdollisimman helppoa tai
siten, että se toimisi automaattisesti halutulla syklillä.

1.3.4 Yhteistyömenetelmät

Tietomallinnuksen yhdeksi hyväksi puoleksi luetaan usein yhteistyön paraneminen hank-
keissa. Kuitenkin on huomattu, että tietomallipohjainen työskentely ei pelkästään itses-
sään riitä nostamaan yhteistyötä halutulle tasolle. Näin ollen tietomallipohjaisten hank-
keiden yhteistyön tukemiseksi on alettu tutkia, millaisia hyötyjä voitaisiin saavuttaa so-
veltamalla hankkeisiin olemassa olevia yhteistyömenetelmiä ja jatkojalostamalla niitä pa-
remmin alaan sopivaksi.

Hankkeissa toimijoiden välistä yhteistyötä voidaan pyrkiä tiivistämään esimerkiksi Big
Room -työskentelyllä tai sille kehitetyllä vaihtoehdolla: solmutyöskentelyllä [5]. Myös
Lean-työkaluja käytetään paljon yhteistyön ja koko hankkeen toteuttamisen tehostami-
seen. Petteri Uusitalo Aalto-yliopistosta onkin todennut että, Lean-työkalujen käyttö ja
säännölliset tapaamiset (esim. Big Room) auttavat ensisijaisesti luottamuksen rakentumi-
seen ja vaikuttavat siten positiivisesti ryhmän toimintaan [33]. Tällaisia Lean-menetel-
mään kuuluvia työkaluja ovat esimerkiksi Last Planner ja Kanban taulu.
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Solmutyöskentely (Knotworking)

Solmutyöskentely on alalla melko uusi yhteistyömenetelmä. Ensimmäiset kokeilut sol-
mutyöskentelystä on tehty terveydenhoidon puolella, mutta rakennushankkeiden suunnit-
teluun ideaa on alettu soveltamaan ja kokeilemaan vuosien 2010-2014 aikana tehdyn Te-
kesin ja Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymän RYM SHOK:n PRE-tut-
kimusohjelmassa, Model Nova -työpaketissa. [4]

Solmutyöskentelyn ajatus on, että hankkeen eri osapuolten avainhenkilöt ja asiantuntijat
kokoontuvat tilapäisesti ja sovitusti yhteen ja pyrkivät yhdessä ratkaisemaan tietyn tehtä-
vän tai ongelman, joka vaatii eri osapuolien välistä yhteistyötä ja osaamista [4]. Solmu-
kohtia voivat olla esimerkiksi hankkeen välivaiheet tai ongelmakohdat, jotka edellyttävät
päätöksentekoa [6]. Solmuksi kutsutaan yhtä tapahtumaa, jossa on yhteinen tavoite, va-
littu tekijäryhmä ja rajoitettu aika, jossa toimitaan. Asiantuntijatiimit voivat koostua eri
tekniikkalajien suunnittelijoista, projektipäälliköistä, tilaajan edustajista, rakentajan edus-
tajista ja ylläpidosta vastaavan tahon edustajista.

Solmutyöskentelyn avulla pyritään välttämään suunnittelu- ja rakentamistyön osapuolien
hajanaisuudesta johtuvia ongelmia, puristamaan suunnitteluprosessi hankkeen aikatau-
luun sopivaksi ja saamaan ratkaisuja aikaan intensiivisen yhteistyöryhmän avulla sen si-
jaan, että järjestettäisiin useita peräkkäisiä kokouksia ja odotettaisiin siellä syntyviä pää-
töksiä [4]. Potentiaalisia solmupaikkoja hankkeessa voidaan tunnistaa jo etukäteen, jol-
loin osa solmutyöskentelyn ajankohdista pystytään arvioimaan hyvissä ajoin.

Solmutyöskentely kestää yleensä yhdestä kahteen päivään ja yhden hankkeen aikana on
mahdollista järjestää useita erillisiä solmuja [4]. Solmuihin valitaan henkilöitä, jotka ovat
sopivia kyseisen ongelman ratkaisussa. Yhteen solmuun valitut henkilöt eivät näin ollen
ole välttämättä mukana muissa kootuissa solmuissa.

Solmutyöskentelyn on todettu soveltuvan käytettäväksi erityisesti silloin, kun projektin
vaatimukset ovat monimutkaisia [4]. Solmutyöskentelyn avulla pyritään varmistamaan,
että hankkeelle asetetut tavoitteet ja vaatimukset täyttyvät ja, että eri ratkaisuvaihtoeh-
doista pystytään arvioimaan ja valitsemaan hankkeen kokonaisuuden kannalta paras rat-
kaisu [6]. Solmutyöskentelyssä avainasioita ovat nopea ja havainnollinen tiedonvaihto,
yhteisen ymmärryksen luominen ja siten päätöksenteon nopeutuminen ja osapuolten si-
touttaminen yhteiseen tavoitteeseen [6] [7]. Ajan säästöä syntyy, kun ei tehdä asioita eril-
lään ja hoideta tiedonkulkua perinteisesti viestimällä, vaan ollaan yhdessä ja hyödynne-
tään tietomalleja, jolloin myös yhteisymmärrys kasvaa ja virheiden määrä vähenee. Si-
toutumista tavoitteiden toteuttamiseen syntyy, kun ollaan itse aktiivisesti suunnittele-
massa ja valitsemassa ratkaisuja ja tekemässä niihin liittyviä päätöksiä [7].

Erona perinteiseen tiimityöskentelyyn on se, että tavoitteena on löytää joustavia tapoja
yhdistää improvisoitu ongelmien ratkaisu ja pitkäjänteinen toiminnan suunnittelu [5].
Tällöin yksin ja yhdessä tekeminen rytmittyvät hankkeen kannalta parhaalla tavalla. Kun
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ongelma tai tehtävä on ratkaistu, solmu purkautuu. Erona Big Room -työskentelyyn ko-
rostuu se, että solmutyöskentelyssä ryhmät ovat kasassa vain päivän tai kaksi, jolloin
hankkeessa mukana olijoilla on mahdollista tehdä useampia projekteja yhtäaikaisesti,
eikä yhteistyömenetelmä siten sido henkilöä täysipäiväsesti yhteen projektiin [16].

Haasteeksi solmutyöskentelyssä on todettu se, että löydetäänkö aina juuri oikeat asian-
tuntijat kyseessä olevan solmun ratkaisemiseen ja onko oikeanlaisia henkilöitä saatu yli-
päätään mukaan toteutettavaan hankkeeseen [4]. Ongelma liittyy paljolti resursseihin ja
henkilökemioihin ja onkin samanlainen ongelma, joka esiintyy myös suunnitteluprojek-
teissa itsessään.

Big room -työskentely

Big Room -työskentelyn idea on lähellä solmutyöskentelyn ideaa, mutta on kestoltaan
laajamittaisempaa. Big Room -työskentelyssä hankkeen eri osapuolet kokoontuvat yhtei-
seen ja avoimeen tilaan työskentelemään. Työskentelyä Big Roomissa tehdään sovituin
väliajoin, tietyn ajan jakson verran tai jopa koko hankkeen keston ajan. Big Roomissa
mukana voi olla henkilöitä tilaajapuolelta, eri konsulteilta ja myös toteuttajapuolelta.
Suunnittelun kannalta tärkeää on, että mukana on edustajia joka tekniikkalajista, joita
hankkeessa tarvitaan. [17]

Päivittäinen työskentely samassa tilassa muiden projektiosapuolien kanssa mahdollistaa
paremman tiedon jaon, ideoinnin ja kommunikoinnin osapuolien välillä verrattuna, että
osapuolet työskentelisivät erillään. Big Roomin avulla pyritään luomaan työympäristö,
jossa päätöksiä saadaan tehtyä viiveettä intensiivisen yhteistyön avulla. Yhdessä tekemi-
nen luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, helpottaa suunnittelun koordinointia ja sitouttaa
ryhmää pyrkimään asetettuihin tavoitteisiin. [17] Granlund Consulting Oy:n toimialajoh-
taja Piia Sormunen kuvaa Big Room -työskentelyä Rakennuslehden artikkelissa seuraa-
vasti: ” Kun kaikki osapuolet ovat saman pöydän ääressä, hanke nähdään samoin silmin
ja asioista saadaan helpommin yhteisymmärrys. Kun yhteisymmärrykseen on päästy, pys-
tytään ratkomaan ongelmia paremmin ja luomaan laadukas lopputulos. Tärkeätä on
myös se, että toiminta on suunniteltua ja tavoitteellisesti johdettua” [21].

Big Room -työskentely sopii parhaiten käytettäväksi isoissa projekteissa, joihin työnteki-
jät voidaan kiinnittää täysipäiväisesti. Suomessa Big Room työskentelyä käytetäänkin
paljon suurissa allianssihankkeissa. Tyypillisesti suunnittelijoilla on useita pienempiä
projekteja hoidettavana yhtäaikaisesti, joten sitoutuminen täysipäiväisesti yhteen projek-
tiin voi olla haastavaa [17]. Haastavaa voi olla myös se, että projektihenkilöitä voi työs-
kennellä toimistoissa eri puolella suomea, jolloin yhtäjaksoisen Big Room -työskentelyn
järjestäminen hajaantuneelle ryhmälle voi olla hankalaa [20]. Lisäksi haasteena Big
Room -työskentelyssä, kuten monissa yhteistyömenetelmissä, on se, että saadaanko oi-
keat asiantuntevat henkilöt mukaan. Tiimityöskentely ei sovellu kaikille ja Big Room -
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työskentelyn toimivuuden yhtenä edellytyksenä on, että mukana olevat henkilöt ovat yh-
teistyökykyisiä ja pystyvät työskentelemään avoimessa ja julkisessa ympäristössä, eikä
mahdollisten virheiden näkyminen kaikille osapuolilla aiheuta ongelmia [18], [19]. Tär-
keää on myös huolehtia tiedon kulusta niille, jotka työskentelevät Big Roomin ulkopuo-
lella.

Kanban

Kanban -menetelmä on lähtöisin valmistavan teollisuuden puolelta, mutta sitä on alettu
hyödyntämään myös tiimityöskentelyä vaativissa tietotyötehtävissä. Kanban on nimitys
korteille, joiden avulla hallitaan materiaalivirtaa [24]. Kanban-menetelmän ajatus on, että
työ pääsee etenemään tasapainosesti kysyntään ja käytettävissä olevaan kapasiteettiin
nähden, eli projektiin saadaan aikaan sujuva virtaus. Kaikilla osapuolilla tulee olla ym-
märrys siitä, mitä pitää olla tehtynä, kun prosessissa siirrytään seuraavaan vaiheeseen.
Tietotehtävissä Kanban -menetelmää käytettäessä on tärkeää tehtävien läpinäkyväksi te-
keminen, eri vaiheiden välisten sääntöjen noudattaminen ja jatkuva oppiminen ja kokeilu.
Lisäksi on tärkeää rajoittaa samanaikaisen työn määrää siten, että työtehtävien määrä hen-
kilöä kohden pysyy järkevänä, jotta työn tavoiteltu läpimenoaika täytyy. Samanaikaisen
työn rajoittamista merkitään lyhenteellä WIP (Work in progress). On myös hyvä tark-
kailla ja seurata työn etenemistä, jotta toimintatavat havaitaan ja niitä pystytään kehittä-
mään. [22], [23]

Kanban -menetelmässä visualisoidaan ja eritellään työtehtävät, työvaiheet ja työvaihei-
den järjestys. Työtehtävät merkitään aina yhteen korttiin, joita Kanban taululla sitten käy-
tetään. Yhteistyöosapuolet laativat prosessitaulun siten, että työtehtävät virtaavat taululla
eri työvaiheiden kautta vasemmalta oikealle. Visuaalinen esitystapa tuo esiin ruuhkautu-
vat työvaiheet, jolloin ongelmakohtien ratkaisua pystytään miettimään hyvissä ajoin.
Kanbantaulu voi olla joko fyysinen tussitaulu tai ohjelmallinen virtuaalitaulu. [23]

Kanban-menetelmän hyödyiksi on todettu, että toiminta sujuvoituu, se on läpinäkyväm-
pää, ennustettavampaa ja kokonaisuuden tunnistamalla auttaa poistamaan siitä hukkaa.
Jotta Kanban-menetelmän hyödyt toteutuvat on huolehdittava, että Kanban taulu on koko
ajan kaikkien projektijäsenten nähtävillä ja että taulua päivitetään tiiviisti. Menetelmä
vaatii kurinalaisuutta ja jatkuvaa huomiota ja ymmärrystä sen periaatteista. [23]

Last Planner

Last Planner on alun perin tuotannonohjaukseen kehitetty menetelmä, mutta sen avulla
on mahdollista tehostaa myös suunnitteluprosessia. Menetelmän tavoitteena on tehdä
työn kulusta ennustettavampaa ja oppimisen kautta parantaa prosessia. Last Plannerissa
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laaditaan eri osapuolien kanssa hankkeelle realistinen pääaikataulu, jossa on selkeästi tun-
nistetut välitavoitteet. Yhdessä tekeminen ja suunnittelu tuo esiin riippuvuusketjuja asi-
oiden välille, jolloin ne pystytään huomioimaan paremmin jo projektin alkuvaiheessa. Eri
suunnittelutehtävistä vastaavat henkilöt tekevät vaihesuunnittelua siten, että yleisaikatau-
lussa esitetyt välitavoitteet pystytään saavuttamaan. Valmistelevassa suunnittelussa pyri-
tään tunnistamaan ja poistamaan asioita, jotka estävät seuraavien aikataulutehtävien
käynnistämisen. Viikkosuunnitelmia laaditaan tehtäville, joiden käynnistämiseen on ole-
massa edellytykset.

Last Planner -menetelmää voidaan ajatella myös alla esitetyn kuvan [Kuva 5] mukaisena
koneistona, jossa muutetaan se mitä pitäisi tehdä sellaiseksi mitä voidaan tehdä sekä tar-
kennetulla tehtäväsuunnittelulla esitetään se, mitä aitoaan tehdä. Lopuksi tarkastellaan
mitä todella tehtiin sekä selvitetään syyt siihen, mikäli joitain tehtäviä jäi toeutumatta tai
niiden toteutuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta.  [25], [33]

Kuva 5. Last Planner -menetelmä [54],[55].

Tärkeää on seurata viikkosuunnitelman toteutumaa. Toteutumaa voidaan mitata tehtävien
toteutumaprosentilla (TTP%). Mikäli tehtäviä ei pystytä toteuttamaan tai toteuttaminen
myöhästyy, on tärkeää selvittää tehtävän toteutumatta jäämisen syy. Syiden selvittämi-
seen voidaan käyttää esimerkiksi 5 kertaa miksi analyysiä, jolla pyritään selvittämään
esiintyvän ongelman juurisyy. Syiden selvittyä ongelmakohtaan haetaan ratkaisua. Me-
netelmässä pyritään jatkuvaan parantamiseen. Prosessin kehitystä voidaan tarkastella
myös TTP%-arvon muutoksia seuraamalla.  [25]

Menetelmän toimivuuden kannalta olennaista on, että esteet nostetaan esiin yhteisissä pa-
lavereissa ja niiden poistamiseen haetaan ratkaisuja. Lisäksi viikkosuunnitelmat tulee laa-
tia tasolle, jossa ne kuvaavat konkreettisesti ko. viikon tehtävien toteuttamisen. [25]
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Kokouskäytännöissä Last Plannerin käyttö näkyy siinä, että kokouksen esityslista poh-
jautuu paljolti laadittuun tehtävälistaan ja suunnitteluaikatauluun, joiden pohjalta keskus-
telua käydään. Näkyvä ero perinteiseen kokouskäytäntöön on se, että tavallisesti kokouk-
sien keskusteluissa ajallinen painopiste on usein siinä, mitä on tehty ja missä vaiheessa
nyt ollaan menossa, kun taas Last Planner -pohjaisessa kokouksessa pääpaino on tulevien
tehtävien koordinoinnissa. Tietomallipohjaisissa hankkeissa eri tekniikkalajien väliset
ristiriidat havaitaan helposti yhteensopivuustarkasteluilla. Virheitä syntyy, kun suunnit-
telujärjestyksen sopiminen ja suunnitteluvaiheiden oikea ajoitus ontuu. Last Planner poh-
jaisissa kokouksissa huolenaiheet eri tekniikkalajien suunnittelijoiden välisistä riippu-
vuussuhteista nousevat hyvin esiin, jolloin suunnitteluratkaisuja, niiden vaikutuksia tois-
ten työhön ja tiedonkulun koordinointia tulee huomioitua tarkemmin. [26] [27]

1.3.5 Suunnittelijoiden välinen kommunikointi

Väärinymmärrykset ja -tulkinnat ovat yleisiä ongelmia kommunikoitaessa viestien väli-
tyksellä, kuten sähköpostilla. Aina ei myöskään vastaanottajalla ole selvillä kuinka tärkeä
tai kiireinen saatu viesti on. Kommunikointi kasvokkain on todettu olevan tehokkain
kommunikointimuoto väärinkäsityksien välttämiseksi, mutta insinööritoimistoissa ja suu-
rissa projekteissa työntekijät voivat olla hyvin hajallaan eri paikkakunnilla ja toimistoissa,
jolloin mahdollisuutta kasvokkain keskusteluun ei aina ole. Nykytekniikka kuitenkin
mahdollistaa videopuhelut ja havainnollistamisen tietomallien kautta, millä pystytään
osoittamaan visuaalisesti, mikä on ongelma tai asia, johon tulee hakea ratkaisua yhdessä.
[48]

Tyypillisiä ongelmia, joita projekteissa voi esiintyä huonosta kommunikoinnista johtuen
ovat mm. eri käsitykset siitä mitä ollaan tekemässä ja missä aikataulussa, ei tiedetä pro-
jektin ajankohtaisia asioita tai projektin nykyhetken statusta, uusia tekijöitä osallistetaan
projektiin vasta viime hetkillä, työryhmien jäsenet eivät tiedä mitä heidän odotetaan te-
kevän. [49]

Yksi ratkaisu yllä esitettyihin ongelmiin on suunnitella kommunikointia etukäteen. Suun-
nitelmassa voidaan projektikohtaisesti käydä läpi ainakin seuraavia pääasioita:

- Mitä tietoa tarvitaan?
- Kuka tietoa tarvitsee?
- Milloin tieto tarvitaan?
- Missä muodossa ja miten tieto tulee toimittaa?
- Kuka tiedon toimittaa?
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Projektiviestintään yleisesti käytetyn sähköpostin sijaan viestinnässä voidaan käyttää
myös erillisiä yhteistyöhön ja viestintään kehitettyjä sovelluksia ja niin kutsuttuja virtu-
aalityötiloja. Tällaisia sovelluksia on useita, joista voidaan mainita esimerkiksi Slack ja
Microsoft Teams. Edellä mainitut ohjelmistot mahdollistavat työskentelyn yhteisessä vir-
tuaalisessa työtilassa, jossa käsitelty tieto ja dokumentit ovat kaikkien tiimiin lisättyjen
jäsenten saatavilla. Ohjelmistoa valittaessa on tärkeää huomioida sen soveltuvuus omaan
projektitoimintaan. Toimintaan sopivan käyttöliittymän lisäksi yleisesti tärkeitä asioita
ohjelmaa valittaessa ovat tietoturva-asiat ja se, että käydyt keskustelut ja niissä sovitut
asiat jäävät talteen.

1.3.6 Lean ja IPT

Lean -ajattelun lähtökohta on tuottaa asiakkaalle arvoa. Arvon tuottamisen kannalta tär-
keää on pystyä keskittymään olennaiseen ja minimoida tuotantoa tai toimintaa haittaavat
häiriötekijät. Toimintaprosessin virtausta pyritään parantamaan vähentämällä hukkaa ja
hyödyntämään käytettävissä olevat resurssit oikeisiin asioihin. Lean-ajattelussa esitettyjä
hukkatekijöitä voidaan tunnistaa myös suunnittelutyöskentelyssä. [32]

Lean -ajattelussa tunnistettuja hukan lajeja ovat [30], [31]:

1 Viat: Väärä tieto, epäonnistumiset, uudelleen suunnittelu ja organisointi
2 Ylituotanto: Tehdään enemmän kuin tarvitaan tai liian aikaisessa vaiheessa.

Kopioidaan tietoa useissa formaateissa, joista osaa ei voida hyödyntää.
3 Odotus: Hukataan aikaa odotettaessa prosessin seuraavaa vaihetta. Odotusta

syntyy esimerkiksi, kun työtä ei voida jatkaa ennen kuin saadaan lähtötietoja,
tarkastuskommentteja, vastauksia sähköposteihin yms. Myös tarpeeton tiedon-
vaihto eri osapuolien välillä kuluttaa aikaa.

4 Osaamisen hyödyntämättömyys: Työntekijöiden tietämyksen, osaamisen ja
luovuuden käyttämättä jättäminen

5 Kuljetus: Tarpeetonta kuljetusta ja keskeneräisen työn siirtelyä ilman hyötyä.
Esimerkiksi matkustaminen ja osallistuminen omalta osalta tarpeettomiin ko-
kouksiin ja katselmuksiin.

6 Varastointi: Ylimääräiset tuotteiden tai materiaalien varastoinnit.
7 Liike: Tarpeeton työn aikana tapahtuva liike. Esimerkiksi tavaroiden hakemi-

nen. Päätetyössä myös tiedostojen toistuva hakeminen.
8 Ylimääräinen prosessointi: Tehdään korkeampaa laatua tai enemmän työtä

kuin mitä on sovittu

Tietomallinnuksen tuleminen suunnittelutyöhön edustaa teknologiamuutosta, mutta tie-
tomallien täysi hyödyntäminen edellyttää myös muutoksia yhteistyöprosesseihin ja työs-
kentelytapoihin. Prosessien ja työskentelytapojen kehittämisessä on hyvä ottaa huomioon
Lean-ajattelu. Näkökulmaa voi ajatella myös toisella tapaa siten, että tietomallinnuksen
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tulo alalle on se mahdollistava tekijä, mikä luo entistä paremmat edellytykset Lean -ajat-
telun soveltamiseen suunnittelutyöhön [29].

Integroitu projektitoimitus (IPT) on sopimusmalli, jolla korostetaan sopimusosapuolten
yhteistä vastuuta jakamalla riskit ja hyödyt. Tavoitteena on luoda yhteinen projektiorga-
nisaatio, joka toimii projektin parhaaksi ilman, että osapuolien väliset organisaatiorajat
tulevat esteeksi. Eri osapuolten integroituminen yhteiseksi organisaatioksi jo aikaisessa
vaiheessa hanketta mahdollistaa kaikkien osaamisen hyödyntämisen, yhteisen innovoin-
nin ja kehittämisen kohti hyvää lopputuotetta. IPT projekteissa ajatus limittää työskente-
lyä siten, että eri osapuolet pystyvät tekemään työtä rinnakkaisesti. Tässä korostuu myös
tietomallintamisen hyödynnettävyys yhteistyön ja tiedon siirron ja säilyttämisen osalta.
[42], [44]

Tunnetuin ja Suomessa tällä hetkellä käytetyin IPT malli on allianssimalli. Allianssimal-
lissa yhteistyömenetelmänä hyödynnetään usein myös Big Room konseptia. IPT projek-
tin voidaan ajatella koostuvan viidestä pääkohdasta [44]:

1 Tärkeiden osapuolien aikainen osallistaminen
2 Projektin onnistumiseen perustuvat jaetut riskit ja palkkiot
3 Yhteinen projektin hallinta
4 Vähentynyt vastuunotto
5 Yhteisesti kehitetyt ja sovitut tavoitteet

Vaikka näkyvimmät hyödyt IPT mallista kohdistuvat eriosapuolien kuten tilaajan, suun-
nittelijoiden ja rakentajan yhdistämiseen, voidaan mallin toimintamenetelmiä soveltaa
osittain myös saman organisaation eri tekniikkalajien väliseen yhteistyötoimintaan.

1.4 Tavoite

Diplomityön tavoitteena on sillan tietomallipohjaisen suunnittelun tehostaminen väylä-
hankkeen eri tekniikkalajien rinnakkaisessa suunnitteluprosessissa. Työssä keskitytään
infra-alan tietomallipohjaisessa suunnittelussa tapahtuvaan yhteistyöhön eri tekniikkala-
jien välillä ja siihen, kuinka sitä voitaisiin tehostaa. Tutkimusnäkökulma on siltasuunnit-
telussa ja keskittyy sen kannalta merkittävimpiin tekniikkalajeihin: tie- ja geosuunnitte-
luun.  Työssä käydään ensiksi läpi tyypillisiä ongelmakohtia ja haasteita rinnakkain teh-
tävässä suunnitteluyhteistyössä, joiden pohjalta tekniikkalajien välistä rinnakkaista tieto-
mallipohjaista suunnitteluprosessia pyritään kehittämään niin, että suunnittelu olisi teho-
kasta ja sujuvaa. Lisäksi tavoitteena on, että näitä keinoja voitaisiin soveltaa yleisesti
koko alalle sopiviksi.
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2 RINNAKKAISEN SUUNNITTELUPROSESSIN TE-
HOSTAMINEN

2.1 Yhteistyömalli tekniikkalajien väliseen työskentelyyn

2.1.1 Nykytilan ja ongelmakohtien kartoittaminen

Ongelmat tekniikkalajien välisessä yhteistyössä voivat vaihdella paljon eri organisaa-
tioissa. Tärkeä askel kohti kehitystä on analysoida ensin nykytilannetta ja löytää siinä
esiintyviä ongelmakohtia. Asiat voivat olla paljolti samoja, joihin on todennäköisesti kiin-
nitetty huomioita myös silloin, kuin tietomallintamista on jalkautettu yrityksien toimin-
taan. Australian NATSPECin Getting Started with BIM -ohjeessa tietomallintamisen
käyttöön oton yhtenä vaiheena on esitetty juuri nykytilanteen analyysi, jossa ohjeistetaan
analysoimaan yrityksen nykyisiä organisointitapoja, sisäistä keskustelukulttuuria, projek-
tien sujuvuutta ja toteutusmenetelmiä sekä katsomaan paljonko aikaa kuluu tiettyjen teh-
tävien toteuttamiseen. Vastaava analyysi on tarpeen myös silloin, kun toimintaa halutaan
kehittää eteenpäin. NATSPECin ohjeessa nykytilan analyysin laatimista on esitetty tee-
majaon ihmiset, teknologia ja prosessit avulla. [45]

Teemajaon alla tarkasteltavia asioita ovat

Ihmiset

- Millaisia työ- ja tehtäväroolituksia henkilöstöllä on?
- Onko vastuut ja velvollisuudet selvillä – kuka tuottaa mitäkin, missäkin vai-

heessa?
- Onko tehtäväalueita, joissa esiintyy osaamisvajetta?
- Voidaanko osaamisvajetta korjata koulutuksilla vai tarvitaanko rekrytointeja?
- Kuinka sisäisiä projektitiimejä tulisi muuttaa ja organisoida uudelleen, jotta työn

virtaus saataisiin mahdollisimman sujuvaksi?

Teknologia

- Mitä ohjelmia on tällä hetkellä käytössä?
- Onko joidenkin tiettyjen tehtävien teko käytössä olevilla ohjelmilla haastavaa?
- Pystyttäisiinkö haastava tehtävä tekemään toisella ohjelmalla helpommin?
- Onko yhdistelmämallin luomisessa ohjelmiin liittyviä haasteita?
- Voiko joitain tehtäviä automatisoida ohjelmissa?
- Mitä vuorovaikutus- ja tiedonvaihtosovelluksia käytetään?
- Voisiko projektissa käytävän vuorovaikutuksen visuaalisuutta, määrää, seuratta-

vuutta lisätä tai yhdenmukaistaa ohjelmallisin keinoin?
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Prosessit

- Mitä informaatiota ja missä projektin vaiheessa kukin tekniikkalaji tai projektin
jäsen tarvitsee?

- Miten kauan eri projektivaiheet tyypillisesti kestävät?
- Mitä dokumentaatiota projekteista ja tietomallintamisesta tehdään?
- Mitkä ovat tämän hetkisen projektitoiminnan ”pullonkauloja”?
- Miten hoidetaan tiedonkulku ja vuorovaikutus projektihenkilöiden välillä?
- Miten tiedonhallinta hoidetaan?

Ongelmakohtien kartoittamisessa ei ole kyse kertaluontoisesta tehtävästä vaan, jotta ke-
hitystä ja pysyvää muutosta saataisiin aikaan, tulee ymmärtää, että on kyse jatkuvasta
oppimisesta ja parantamisesta. Jatkuva oppiminen ja parantaminen ovatkin yhtenä avain-
asiana muun muassa Kanban- ja Last Planner -menetelmissä, joita voidaan ottaa käyttöön
tai soveltaa organisaation toiminnassa. Siksi on tärkeää, että yritys kerää tietoa sekä ana-
lysoi toteutuneita projekteja. Näin pystytään pureutumaan havaittuihin ongelmakohtiin ja
pystytään tekemään tarvittavia muutoksia prosesseissa.  Kuvassa [Kuva 6] on esitetty toi-
mintaprosessien kehityskulkua ympyrämuotoisessa kaaviossa.

Kuva 6. Prosessien yleinen kehityskulku [45].
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2.1.2 Avaintekijät yhteistyön toimivuudessa

Aikataulu ja sen pitävyys

On tärkeää, että projektin alussa, yhdessä projektiin kuuluvien eri osapuolien kesken, laa-
ditaan suunnittelulle todenmukainen, kokemuksiin ja kerättyihin tietoihin pohjautuva ai-
kataulu. Osapuolien tulee ilmoittaa ja tuoda esiin selkeästi, mitä lähtötietotarpeita heillä
on, keneltä tietoja tarvitaan ja milloin tiedot tarvitaan. Jotta aikataulusta saataisiin mah-
dollisimman tarkka ja realistinen, on kannattavaa hahmotella tekniikkalajikohtaista työ-
aikataulua samalla kun koko projektin aikataulua laaditaan.

Tavoitteena aikataulun laadinnassa tulee olla, että tehtäviä pystytään tekemään suunnitel-
lusti, kiireettömästi ilman hätiköintiä ja syntyvää hukkaa. Sisäiseen laadunvarmistukseen
on syytä varata myös aikaa, jotta suunnitelmaristiriidat ja mahdolliset virheet suunnitte-
lussa ja mallinnuksessa saadaan karsittua pois ennen lopullisen aineiston tilaajalle luo-
vuttamista.

Alla on esimerkki väyläsuunnittelun yleispiirteisestä kokonaisaikataulusta (Kuva 7) ja
siitä, miten eri tekniikkalajien suunnittelu projektissa voi jaksottua. Kokonaisaikataulussa
on myös mahdollista esittää suurimmat suunnittelutehtävät erikseen siihen liittyvän tek-
niikkalajin aikataulujanan alla. Väylien osalta suunnittelutehtäviä voidaan aikatauluttaa
esimerkiksi suuntauksen, poikkileikkauksien, liittymien, varusteiden ja laitteiden sekä ve-
sien hallinnan suunnitteluiden osalta. Geosuunnittelun osalta suunnittelua voidaan jakaa
eri tieosittain ja eri siltapaikoittain tehtäväksi. Silta- ja taitorakenteiden suunnittelu esite-
tään tyypillisesti siltapaikoittain. Suurien siltojen osalta työtehtäviä voidaan esittää tar-
kemmin esimerkiksi alusrakenteen ja päällysrakenteen osalta. Kokonaisaikataulu ei kui-
tenkaan korvaa tekniikkalajikohtaista aikataulua.

Kuva 7. Esimerkki tekniikkalajien suunnittelun aikataulutuksesta hankkeessa.

Kun suunnitteluprosessi saadaan kokonaisuudessaan hahmotettua, voidaan käytössä ole-
vien resurssien pohjalta priorisoida hankkeen kannalta tärkeimmät ja kiireisimmät tehtä-
vät. Tehtävänannot tulee tuoda ilmi selkeästi ja niille tulee määritellä vaadittava aika-
taulu. Aikataulun laadinnassa voidaan käyttää apuna suunnittelunohjausmenetelmiä, ku-
ten Last Planneria, jonka yhtenä tavoitteena on luoda ja varmistaa toteuttamisedellytykset
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eri suunnittelutehtäville. Erityishuomiota aikataulua laadittaessa tulee kiinnittää projek-
teissa aiemmin havaittuihin ”pullonkaula”-kohtiin.

Aikataulua laadittaessa suunnittelutehtäviä on hyvä pilkkoa pienempiin osiin ja laatia tar-
kempia tekniikkalaji- tai tehtäväkohtaisia aikatauluja, jotta nähdään tarkemmin, mitä mis-
säkin vaiheessa tulee tehdä ja mitä milloinkin on mahdollista tehdä. Osapuolien tulee yh-
dessä varmistaa, että edellytykset tehtävien toteuttamiselle ovat olemassa. Last Planner -
menetelmää käytettäessä tulee sopia, seurataanko tehtävien toteutumista menetelmään
kuuluvan TTP-luvun avulla vai joillain muilla keinoin. Seuranta on oppimisen ja proses-
sin parantamisen kannalta olennaisen tärkeää. Last Plannerin osalta on hyvä tiedostaa
myös menetelmän tarjoamat muut suunnittelutehtävien hallintaan liittyvät työkalut, joita
voidaan ottaa mukaan esimerkiksi kokouskäytäntöihin. [26]

Kokoukset ja kokouskäytännöt

Tekniikkalajien välillä tulee pitää säännöllisiä ryhmäpalavereita. Palavereissa voidaan
kokoontua samaan tilaan tai ne voidaan pitää etäpalavereina, riippuen siitä kuinka hajal-
laan eri osapuolet ovat. Projektin alussa palavereissa on tärkeää käydä kaikkien projektin
jäsenien kanssa yhteisesti läpi, kuinka tietomallintamisen hoitaminen on suunniteltu teh-
täväksi projektissa ja mitä mallintamisen tarkkuudesta ja laajuudesta on sovittu tilaajan
kanssa. Suunnittelun alettua tietomalli on hyvä ottaa mukaan osaksi kokouskäytäntöjä.
Mallista nähdään helposti suunnittelutilanne, ja lisäksi visuaalinen asioiden hahmottami-
nen vähentää väärinymmärtämisen riskiä.

Ryhmäpalavereita tulisi pitää riittävän tiheästi, esimerkiksi kerran viikossa. Projektien
haastavimmissa kohdissa palavereita voi olla tarpeen järjestää jopa tiheämmin. Haastavia
projektivaiheita voidaan työstää soveltuvissa tiimeissä myös bigroom, solmutyöskentely
tai erilaisten työpajojen avulla. Myös vapaamuotoisemmat keskustelutuokiot projektitii-
miläisten kanssa esimerkiksi Skypen välityksellä ovat hyviä keinoja jakaa tietoutta siitä,
missä projektissa mennään ja millaisia havaintoja ja ajatuksia eri tekijöillä on noussut
esiin.

Palaverit tulisi pitää tiiviinä ja lyhyinä ja niihin tulisi osallistua kaikkien tekniikkalajien.
Säännölliset palaverit parantavat tiedonkulkua projekteissa ja pitävät henkilöt tietoisina
siitä, mitä asioita projektissa sillä hetkellä käsitellään. Pääasia palavereissa tulisi pitää
työn koordinoinnissa ja ratkaisujen ja päätöksien teossa, eikä niinkään pelkän työn sta-
tustiedon informoinnissa. Eri suunnitteluosapuolien työhön sitouttamisen edistämiseksi
tulee välttää yksipuoliseen raportointiin keskittyvien palavereiden järjestämistä. Palave-
reihin osallistuminen etäyhteyden välityksellä on usein helpoin vaihtoehto ja lisäksi edul-
linen. Se myös mahdollistaa tarvittaessa yhtäaikaisen työskentelyn, mikäli käsiteltävä
aihe ei sillä hetkellä liity oman tekniikkalajin asioihin. Päähuomio tulee kuitenkin säilyt-
tää palaverissa, jotta oleelliset asiat tulevat tietoon ja niistä voidaan käydä keskustelua.
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Last Planner -menetelmän hyödyntäminen kokouskäytännöissä voi olla kannattavaa. Esi-
merkiksi Model Nova -työpaketin tutkimuksessa on todettu Last Planner-menetelmän
käyttämisen lisäävän suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä paranta-
van tehtävien valmistumista suunnitellun mukaisesti. Esimerkkejä kokouskäytäntöjen
muuttamiseen, joita tutkimuksessa on käytetty:

- Kokouksissa, tavanomaisen esityslistan sijaan, asioita käydään läpi edellisessä
kokouksessa laaditun tehtävälistan ja suunnitteluaikataulun kautta.

- Keskustelujen ajallinen painopiste kohdistetaan perinteisistä, tähän asti tehdyistä
asioista, enemmän tulevien tehtävien koordinointiin.

Muutos, mikä menetelmän käytöstä on seurannut, on se, että palavereissa projektipäälli-
kön puheenvuorojen osuus on pienentynyt ja suunnittelijoiden puheenvuorojen määrä li-
sääntynyt. Käytännössä suunnittelijat ovat käyneet muutoksen jälkeen enemmän keskus-
teluja keskenään ja tiivistäneet siten yhteistyötään.

Hyväksi tavaksi tutkimuksessa on todettu myös se, että esitetyille tehtäville tulee sopia
selkeä valmistumisajankohta, eikä jättää selvityksiä avoimiksi kommentoimalla niitä
”joo, pitää hoitaa se” tai ”pitää puhua siitä hänen kanssaan”, jolloin tehtävien suorittamis-
aika on selkeästi pidempi kuin aikatavoitteellisessa tehtävässä. [26]

Vuorovaikutus kokousten ulkopuolella

Vuorovaikutus toisten suunnittelijoiden ja tekniikkalajien välillä on tärkeää myös palave-
reiden ulkopuolella. Tarpeet omaan suunnitteluun liittyen sekä havaitut ristiriidat ja muut
ongelmakohdat on tuotava esiin ja keskusteltavaksi heti. Asioiden kasaaminen palave-
reissa käsiteltäväksi hidastaa työn etenemistä, pidentää palavereita ja aiheuttaa hukka-
työtä, koska havaitusta puutteesta ei ole ilmoitettu ajoissa. Myös suunnitelmaratkaisuissa
pystytään huomioimaan paremmin eri suunnittelijoiden näkemykset, kun ne tuodaan riit-
tävän ajoissa esiin ja muille tiedoksi.

Projektihenkilöt on hyvä perehdyttää käyttämään ja hyödyntämään projektiin liittyvää
tietomallidokumentaatiota. Tietomallisuunnitelma, -loki ja muut dokumentit kuuluvat
kaikille, eikä pelkästään tietomallikoordinaattorille. Tekniikkalajien välisessä vuorovai-
kutuksessa myös yhdistelmämallilla on suuri merkitys. Tietyt yhteiskäyttöalustat mah-
dollistavat myös kommentoinnin ja tehtävien asettamisen yhdistelmämallin kautta. Pro-
jektiviestintää voidaan hoitaa myös sähköpostilla, mutta voi olla järkevää eriyttää projek-
tiviestintä myös erillisen viestintäohjelman alle. Näin vältetään, ettei kaikki viestintä ka-
saannu sähköpostiin ja tärkeät projektiviestit pystytään tunnistamaan nopeammin ja hel-
pommin.  Projektiviestintää varten on olemassa jo useita eri ohjelmistoja kuten esimer-
kiksi Microsoft Teams ja Slack. Projektiviestinnän kannalta tärkeää on, että viestein käy-
dyt keskustelut ja sovitut päätökset säilyvät tallessa ja niihin on mahdollista palata.
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Osaaminen, asennoituminen ja roolitus

Yhteiskäyttöalustojen ja mallinnusohjelmien sujuva käyttäminen edellyttää, että suunnit-
telijoita koulutetaan käyttämään uusia työkaluja. Koulutusta on tärkeää kohdistaa nuorten
alalle tulleiden suunnittelijoiden lisäksi myös kokeneempaan työntekijäkantaan. Koke-
neilla työntekijöillä on usein nuoria enemmän tietoa nykyisten suunnitteluprosessien
haasteista, mikä auttaa siinä, että ohjelmista saatavia hyötyjä pystytään kohdistamaan oi-
keisiin asioihin nopeammin kuin silloin, jos projektikokemusta ei ole vielä karttunut. Tie-
tomallintamisesta saatavien hyötyjen kannalta osaamisen ja tietomalliymmärryksen kas-
vattaminen koko projektiorganisaatiossa on tärkeää. [50]

Ohjelmistot kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti kuten myös tietomallintamiseen liittyvät
ohjeistukset ja vaatimukset, eikä kehitys tapahdu useinkaan synkronoidusti samassa tah-
dissa. Ohjelmistot eivät aina taivu suoraan kaikkien ohjeissa esitettyjen vaatimuksien to-
teuttamiseen, joten suunnittelijoilta vaaditaan yhä useamman ohjelman käyttämistä ja oh-
jelmiin tehtyjen lisäosien hyödyntämistä. Tietomallipohjaisen suunnitelman toteutuspro-
sessi elää ja kehittyy jatkuvasti, mikä edellyttää suunnittelijoilta aikaisempaa enemmän
epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietämistä, sekä rohkeutta opetella ja tarttua uusiin
työkaluihin. Alan kehityksen mukana pysyminen vaatii suunnittelukonsulteilta avointa
suhtautumista uusiin menetelmiin sekä ekspansiivista oppimista [50].

Tietomallisuunnittelun työtehtäviä on järkevää jakaa ja roolittaa uudelleen sen mukaan
kenellä on parhaiten soveltuvat ohjelmistot tai vaadittu osaaminen eri tehtävien toteutta-
miseen. Osaamista on hyvä jakaa muille järjestämällä esimerkiksi sisäisiä koulutuksia.
On hyvä myös huomata, että kaikkea ei ole välttämättä kannattavaa tehdä yhden suunnit-
telijan toimesta. Esimerkiksi tietomalliprosessien myötä lisääntyneiden teknisien haastei-
den ja ohjelmiin liittyvien lisäsovellustarpeiden ratkaisemisessa voi olla järkevää käyttää
sen alan osaajaa. Tämä voi organisaatiossa tarkoittaa esimerkiksi uuden toimenkuvan luo-
mista ja siihen sopivan henkilön kouluttamista tai kokonaan uuden henkilön rekrytoi-
mista. Tietomallikoordinaattoreiden ja visualisoinnin osaajien lisäksi tarvetta voi esimer-
kiksi olla ohjelmointitaitoisista työntekijöistä. Suuressa kuvassa yhteistyö myös oppilai-
toksien kanssa on järkevää. Koulutukseen voidaan tuoda työelämästä havaittuja asioita
sekä siihen liittyviä tarpeita, joihin koulutuksella voidaan vastata.

On hyvä huomata ja ymmärtää, että teknologian muutokset haastavat suunnittelijoiden
lisäksi myös tilaajia ja rakentajia. On tärkeää käydä avointa keskustelua kaikkien osapuo-
lien kesken ja auttaa ja tukea niitä hankeosapuolia, joilla osaaminen ei ole vielä huipus-
saan. Esimerkiksi allianssiprojekteista tuttua yhteistyöhenkeä ja työpajatoimintaa olisi
hyvä hyödyntää myös muissa hankemuodoissa.
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Infrasuunnittelun prosessit

Mallipohjainen suunnittelu on tuonut muutoksia koko suunnitteluprosessiin. Tekniikka-
lajien välisessä yhteistyössä on hyvä tunnistaa, mitä tietoja kukin tarvitsee eri suunnitte-
luvaiheissa ja missä formaateissa tietoja tulee toimittaa. Tietomallipohjaisessa suunnitte-
lussa piirustuksien laatiminen on usein suunnittelun loppupuolella tehtävää työtä, joten
piirustuksien käyttö tiedon vaihdon välineenä samaan tapaan kuin ennen ei ole aina mah-
dollista eikä kannattavaa. Varsinkin tekniikkalajien välillä on hyvä miettiä, mitä tietosi-
sältöjä kukin toisiltaan oikeasti tarvitsee ja missä vaiheessa, ja kehittää sen pohjalta tie-
donvaihtoprosessia mallipohjaisempaan suuntaan. Piirustuksien laatiminen toisen tek-
niikkalajin lähtötiedoksi vielä keskeneräisestä tietomallista sisältää monia riskejä sekä se
kuluttaa projektiaikaa työhön, joka ei aina ole lopputuloksen kannalta välttämätöntä. Puh-
taasti mallipohjaisen tiedonvaihdon edellytyksenä on, että kaikki pystyisivät tekemään
omaa suunnitteluaan myös tietomallipohjaisesti.

Eri tekniikkalajille toimitettavien lähtötietojen sisällöistä ja toimitusformaateista on ker-
rottu eri ohjeissa, kuten Liikenneviraston Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-oh-
jeessa. On kuitenkin tärkeää sopia erikseen missä muodossa ja mitä tietoja lähtötietopa-
ketissa tulee toimittaa. Eri projekteissa toistuvia prosesseja, kuten mallipohjaisten lähtö-
tietojen toimitukset eri tekniikkalajeille on hyvä vakioida ja laatia niistä esimerkiksi eril-
liset ohjeistukset, jotta samaa asiaa ei tarvitse toistaa aina eri henkilöiden kohdalla.  Li-
säksi prosessien vakiointia muiden projektitehtävien osalta on kannattavaa tehdä, sillä
yleispiirteiltään eteneminen väyläprojekteissa on kuitenkin aina samankaltaista. Toistu-
vien prosessien osalta on myös kannattavaa tarkastella, onko esimerkiksi tietomallinta-
misessa tai tiedonsiirrossa tapahtuvaa prosessia mahdollista automatisoida.

Suunnitteluprosessin kannalta edistystä on tullut eri yhteiskäyttöalustojen ja mallien yh-
distelemisien kautta. Yhdistelmämallit tarjoavat mahdollisuuden tehdä oman suunnitel-
man yhteensovitusta koko hankkeen suunnitelmaan lähes reaaliaikaisesti. Edellytyksenä
kuitenkin on, että kaikki tekniikkalajit pystyisivät tekemään mallipohjaista suunnittelua.
Eri tekniikkalajit tekevät suunnittelua omaan suunnittelulajiin parhaiten soveltuvilla oh-
jelmilla, ja yhdistelmämallin ylläpitoa varten malleja joudutaan lähettämään eri ohjelmiin
ja tietomallipalvelimille eri formaateissa. Prosessia voidaan nopeuttaa, jos mallin päivitys
yhdistelmämalliin voidaan automatisoida, eikä toimitettavaa mallipakettia tarvitse tehdä
käsin. Projekteissa on myös hyvä nimetä tekniikkalajikohtaiset tietomallinnuksen vastuu-
henkilöt. Vastuuhenkilöt ohjaavat tekniikkalajinsa suunnittelijoita tuottamaan vaatimuk-
sen mukaista ja yhdenvertaista suunnitteluaineistoa sekä huolehtivat sitä, että yhteenso-
vitusta muiden tekniikkalajien suunnitelmiin on mahdollista tehdä.

Yhdistelmämallien ja ohjelmien kehittyessä mahdollistuu myös se, että tekniikkalajit pys-
tyvät hakemaan tarvitsemaansa lähtötietoa yhdistelmämallien eri osamalleista itsenäi-
sesti. Tällöin lähtötietojen itsenäinen hakuprosessi tulee kuitenkin miettiä siten, että ha-
ettavat lähtötiedot ovat niiden laatijoiden toimesta todettu valmiiksi ja että tietojen haku
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onnistuu siten, ettei hakuprosessiin jää riskiä tiedon muuttumiselle tai virheellisen tiedon
saamiselle. Yksi keino vähentää virhemahdollisuutta on luoda mallista valmiita näkymiä
ja filttereitä, joilla mallista rajataan näkyviin ainoastaan käyttäjän tarpeita vastaavia sisäl-
töjä. Yhdistelmämallien laajempi käyttö edellyttää myös muutoksia tietomallipalvelimien
lisenssikäytäntöihin. Esimerkiksi käytettävissä olevia palvelinlisenssien käyttäjämääriä
voidaan rajata kustannussyistä, jolloin pääsy tietomallipalvelimella toimivaan yhdistel-
mämalliin ei välttämättä ole mahdollista kaikilla suunnittelijoilla.

Suunnittelun osalta on tärkeää, että pystytään priorisoimaan eri tehtävät siten, että suori-
tusjärjestys palvelee koko suunnittelijajoukkoa. Yleisesti muut tekniikkalajit ovat riippu-
vaisia väyläsuunnittelusta ja erityisesti väylän geometriatiedoista. Prosessia tulee painot-
taa ja resursoida siten, että suunnittelu etenisi väylägeometriapainotteisesti. Tällöin läh-
tötiedot muille tekniikkalajeille saadaan mahdollisimman aikaisin käyttöön ja suunnittelu
päästään aloittamaan.

Jatkossa rinnakkain tehtävää suunnitteluprosessia voi olla mahdollista tiivistää, sillä oh-
jelmistot kehittyvät ja parametriset suunnittelutyökalut tarjoavat entistä helpompaa mal-
lien variointia. Näin ollen esimerkiksi taitorakenteiden suunnittelua voidaan aloittaa te-
kemään jo keskeneräisten lähtötietojen pohjalta.

2.2 Yhteistyömallia tukevat tekniset sovellukset

Eri suunnittelualojen välisessä tietomallipohjaisessa suunnittelussa yhdistelmämalli on
hyvin oleellinen asia ja sen laatimisen ja tarkastelun hoitamiseksi onkin olemassa useita
eri ohjelmia. Yhdistelmämalli voidaan tehdä joko tuomalla hankkeeseen liittyvien tek-
niikkalajien suunnitelmamallit yhteen suunnitteluohjelmaan, esimerkiksi väyläsuunnitte-
luohjelmaan, tai viemällä ja päivittämällä suunnittelumallit ja -aineisto erilliseen ohjel-
maan. Erilliset yhteiskäyttöohjelmat mahdollistavat usein suunnitteluohjelmia parempia
työkaluja hankkeiden tiedonhallintaan ja tiedonjakoon eri osapuolien välillä. Tällä het-
kellä infrahankkeissa yleisesti käytössä olevia yhteiskäyttöalustoja, joihin myös yhdistel-
mämalli voidaan koota, ovat Trimble Connect ja Trimblen Quadri tietomallipalvelin.

Joissakin suunnitteluohjelmissa on myös itsessään mahdollisuus yhdistää eri osapuolia
suunnitelmamalliin esimerkiksi pilvipalvelun kautta toimivan mallitiedon jaon avulla.
Esimerkiksi silta- ja taitorakenteiden suunnittelussa paljon käytetyn Tekla Structures oh-
jelman Model Sharing työkalu jakaa ja päivittää suunnitelmamallitiedot pilvipalvelun
kautta ja mahdollistaa näin ajantasaisen mallin yhtäaikaisen työstämisen, esittämisen ja
hyödyntämisen käyttäjän paikasta riippumatta [9].
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Muita yhteistyötä tukevia ohjelmia, joissa malleja voidaan ohjelmasta riippuen yhdistellä,
tarkastella ja kommentoida ovat mm. Tekla BIMsight, Autodesk Navisworks, Solibri
Model Checker ja Viasys VDC Explorer.

Trimble Connect

Trimble Connect on pilvipohjainen yhteistyöalusta, joka yhdistää tekniikkalajien aineis-
tot ja mahdollistaa hyvän tiedonjaon projektin osapuolten välillä [10]. Alustan avulla voi
jakaa ja vastaanottaa ohjelmistojen tuottamia malleja, piirustuksia ja muita dokumentaa-
tioita [11].

Ohjelmalla on mahdollista mm. mallien yhdistäminen ja esittäminen, törmäystarkastelun
tekeminen, kommenttien ja to-do-tehtävien lisäys malliin, omien näkymien luonti ja ob-
jektien ja koko mallin värien muuttaminen [12]. Lisäksi ohjelmassa on mahdollista lin-
kittää dokumentteja ja piirustuksia tietomalliin, jolloin mallinäkymästä haluttua osaa klik-
kaamalla pääsee katselemaan osaan liitettyjä aineistoja. Teklan ja Trimble Connectin vä-
lillä tapahtuvaa mallien päivitystä ja referenssien siirtoa on mahdollista myös automati-
soida tapahtumaan tietyllä aikasyklillä, mikä helpottaa yhdistelmämallin ajan tasalla pi-
tämistä.

Trimble Quadri

Trimble Quadri on tietomallipalvelin ja yhteistyöalusta. Quadrissa tietomallipalvelimen
aineiston hallintaan käytetään Trimblen Novapoint Base -ohjelmaa [13]. Novapoint Base
on Novapoint-ohjelmistoperheen perus alusta, joka sisältää maastotietokannan, kolmioin-
nin, piirustustuotannon, perustoiminnallisuudet ja muiden sovellusten hallinnan [14].
Quadria käytettäessä projektihenkilöt pystyvät tekemään samaa projektia yhtä aikaan ja
malliin tehdyt päivitykset ja muutokset tulevat näkyville kaikille osallisille [15]. Quad-
rissa on mahdollista käyttää omaa palvelinta, käyttää ulkopuolista palvelinta tai käyttää
pilvipohjaista palvelinta [13].

Yhdistelmämallin luomiseen ja tarkasteluun liittyvien ohjelmien lisäksi yhteistyön suju-
vuutta voidaan tehostaa myös muilla ohjelmilla kuten erityisesti projektiviestintään kehi-
tetyillä sovelluksilla. Viestintää varten kehitettyjä sovelluksia on paljon ja niihin on syytä
perehtyä, jotta omiin käyttötarpeisiin parhaiten soveltuva ohjelma löytyy. Kappaleessa
1.4.5 on mainittu esimerkiksi sovellukset Slack ja Microsoft Teams.
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Slack

Slack on tiimityöskentelyä tukeva viestintäohjelma. Ohjelmassa luodaan viestintäka-
navia, jotka voidaan järjestää projektin, aiheen, tiimin tai minkä tahansa mukaan. Kes-
kustelukanaviin voidaan liittää useita eri henkilöitä ja osapuolia. Tiimin jäsenet voivat
liittyä tai poistua keskustelukanavista, milloin vain se on tarpeen. Keskustelukanavien
lisäksi Slack:ssa on mahdollista keskustella yksityisesti yksittäisen käyttäjän kanssa tai
ryhmäviestiä usean käyttäjän kanssa. Myös ääni- ja videopuhelut ohjelman kautta ovat
mahdollisia. Lisäksi viestintään liittyvää tiedonsiirtoa voidaan tehdä ”drag-and-drop”-
tyyppisesti. Ohjelmassa käydyt keskustelut jäävät talteen, joten aikaisemmin käytyihin
keskusteluihin on myös mahdollista palata. [51]

Microsoft Teams

Microsoft Teams on Slackin tapaan viestintäsovellus, jossa henkilöt voidaan yhdistää tii-
meihin ja hoitaa kommunikointia viestien avulla ilman sähköpostien lähettämistä. Vies-
tejä voidaan lähettää koko tiimille tai yksittäisille henkilöille. Ääni- ja videopuhelut ovat
myös mahdollisia. Ohjelmassa voidaan lisäksi jakaa tiedostoja. Ohjelma on vahvasti lin-
kitetty Microsoftin muihin tuotteisiin, kuten Office 365-pakettiin, jolloin esimerkiksi
Word- ja Excel-tiedostojen hallinta ja jakaminen ohjelman kautta on helppoa. [52]

2.3 Empiirinen tutkimus

2.3.1 Haastattelututkimuksen toteuttaminen

Opinnäytetyössä yhdeksi tutkimusmenetelmäksi valittiin asiantuntijahaastattelut. Tällä
pyrittiin kartoittamaan nykyhetken tietämystä ja näkemystä infratoimialan yhteistyöstä
tietomallipohjaisessa suunnitteluympäristössä, jossa muun muassa teknologian nopean
kehityksen vuoksi kirjoitettu tieto vanhenee nopeasti. Haastattelut suunniteltiin ja pidet-
tiin opinnäytetyön teon alkuvaiheessa, jolloin haastatteluista saatua informaatiota pystyt-
tiin hyödyntämään tutkimuksessa esimerkiksi kohdistamalla myöhemmin tehtävää kirjal-
lisuustutkimusta haastatteluissa esiin nousseisiin aiheisiin. Pohjatietoa haastatteluja var-
ten kerättiin perehtymällä Liikenneviraston, Building SMARTin ja eri kaupunkien laati-
miin tietomalliohjeisiin, sekä muutamiin ulkomaisiin ohjejulkaisuihin.

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastattelukysymykset
oli laadittu valmiiksi etukäteen, mutta haastateltavien erilaisista työtaustoista johtuen
osassa haastatteluita kysymyksien muotoa muokattiin hiukan tai osa kysymyksistä ohi-
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tettiin. Teemahaastattelulle ominaista vapautta käytettiin myös siinä, että keskustelua jat-
kettiin pidemmälle, mikäli kysymys herätti haastateltavassa aihepiiriin liittyviä muita aja-
tuksia. Haastateltavia oli yhteensä 23. Haastattelumäärän rajaamiseksi osa haastatteluista
pidettiin pienryhmille, joissa mukana oli 2-4 haastateltavaa samalla kertaa. Haastatte-
luista kolmetoista pidettiin kahden kesken haastateltavan kanssa. Haastatteluita pidettiin
yhteensä 17. Yhtä haastattelua lukuun ottamatta kaikki haastattelut käytiin Skype -verk-
kopuheluiden kautta.  Haastattelut kestivät keskimäärin 1 – 1,5 tuntia. Kaikki haastattelut
nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Näin pystyttiin keskittymään paremmin haastattelun
pitämiseen ja keskusteluun ilman samanaikaista muistion kirjoittamista.

Haastateltavia henkilöitä valittiin mahdollisimman tasapuolisesti väylä-, geo- ja siltatek-
niikkalajeista (katso Taulukko 1 ja Kuva 8). Mukaan valittiin henkilöitä eri suunnittelu-
konsulttitoimistoista niin suunnittelijoita kuin projektipäälliköitäkin. Suunnittelukonsult-
tiyrityksien haastateltavat on merkitty taulukossa tunnuksilla H1 - H17. Suunnittelukon-
sulttien lisäksi haastatteluihin saatiin mukaan myös 2 rakentajapuolen tietomalliosaajaa
R1 ja R2, sekä 4 tilaajapuolen edustajaa T1 - T4. Haastateltavien näkökulma tietomallien
käytöstä ja hyödyntämisestä projekteissa vaihteli riippuen haastateltavan aikaisemmasta
työkokemuksesta ja nykyisestä työtehtävästä. Osa haastateltavista toimi organisaatios-
saan täysipainoisesti tietomallintamisen koordinointi- ja kehitystehtävissä. Osalle tieto-
mallit näkyivät työssään lähinnä suunnitelmien esittely- ja yhteensovitusvälineenä. Ko-
kemuksia tietomalleista ja niiden hyödyntämisestä hankkeissa oli kuitenkin kaikilla haas-
tateltavilla.

Kuva 8. Vastaajaryhmien osuudet kaikista haastatelluista.
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Taulukko 1. Yleistiedot haastateltavista.

Haastattelukysymyksiä oli yhteensä 17. Kysymykset jaoteltiin kolmeen ryhmään: 1)
haastateltavan perustiedot ja työnkuva, 2) tekniikkalajien nykyiset suunnitteluprosessit ja
niissä esiintyvät haasteet ja ongelmat sekä 3) prosessien parannusehdotukset ja tulevai-
suuden visiot. Pääteema kysymyksissä oli tekniikkalajien rinnakkainen suunnittelupro-
sessi väylähankkeessa. Haastattelukysymykset käytiin läpi ennen haastattelujen pitämistä
opinnäytetyön ohjausryhmässä, jossa kysymyksiin sovittiin sisällytettäväksi myös muu-
tamia tilaajan näkökulmasta tärkeitä kysymyksiä. Kysymykset toimitettiin haastatelta-
ville etukäteen, jotta heillä oli mahdollista perehtyä ja miettiä näkemyksiään tulevaa haas-
tattelua varten.

Haastateltaville esitettiin seuraavat kysymykset:

Perustiedot ja työnkuva

1. Mikä on työkokemuksesi ja nykyinen työtoimenkuvasi (asema, tehtävät ja vas-
tuut)?

2. Miten työsi sijoittuu väylähankeprojekteissa?
3. Miten inframallinnus ja inframallit (myös siltojen tietomallit) kuuluvat työhösi?

Haas-
tattelu

Osapuoli Tekniik-
kalaji

Haasta-
teltava

Työnimike / -tehtävä

Silta H1 Suunnittelupäällikkö / Tekniikkavastaava
Väylä H2 Toimialapäällikkö / Infrahankkeiden projektipäällikkö
Väylä H3 Suunnittelija / Tietomallikoordinaattori
Geo H4 Toimialapäällikkö / Tekniikkavastaava
Silta H5 Projektipäällikkö / Suunnittelija / Tietomallivastaava
Silta H6 Tietomallikoordinointi ja -kehitys

Väylä H7 Tietomallikoordinointi ja visualisointi
Väylä H8 Projektipäällikkö
Geo H9 Projektipäällikkö
Geo H10 Suunnittelija

4 Suunnittelukonsultti 1 Väylä H11 Projektipäällikkö / Pääsuunnittelija / Tietomallikoordinointi
6 Suunnittelukonsultti 2 Silta H12 Suunnittelija / Tietomallikoordinaattori
7 Suunnittelukonsultti 3 Silta H13 Projektipäällikkö
8 Suunnittelukonsultti 3 Väylä H14 Suunnittelija
9 Suunnittelukonsultti 3 Geo H15 Suunnittelija / Tekniikkavastaava

10 Suunnittelukonsultti 4 Silta H16 Suunnittelija / Siltateknologiakehitys
12 Suunnittelukonsultti 5 - H17 InfraBIM Manager
11 Rakentaja 1 - R1 Rakentamisen BIM-tuotantopäällikkö
13 Rakentaja 2 - R2 BIM Kehityspäällikkö
14 Tilaaja 1 - T1 Rakennuttamisen projektipäällikkö
15 Tilaaja 1 - T2 Rakennuttamisen projektipäällikkö
16 Tilaaja 1 - T3 Silta-asiantuntija
17 Tilaaja 2 - T4 Siltainsinööri

5

Suunnittelukonsultti 1

Suunnittelukonsultti 1

1 Suunnittelukonsultti 1

Suunnittelukonsultti 12

3
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Nykyiset suunnitteluprosessit ja niissä esiintyvät haasteet ja ongelmat

4. Millaisena näet tekniikkalajien rinnakkaisen suunnitteluprosessin väylähank-
keissa?

5. Vaikuttaako suunnitelmavaihe tai hankemuoto tekniikkalajien suunnitteluyhteis-
työhön mallinnushankkeissa? Miten? Onko joku hankemuoto muita hankemuo-
toja huomattavasti haastavampi tietomallipohjaisen yhteistyöprosessin toteutta-
misessa?

6. Mitä sidonnaisuuksia teidän tekniikkalajillanne on muihin tekniikkalajeihin tieto-
mallintamisen ja suunnittelun näkökulmasta väylähankkeissa?

7. Miten hoidatte rinnakkaisen suunnittelun koordinoinnin, yhteensovittamisen, tar-
kistuksen?

8. Mitä haasteita ja ongelmia olette havainneet tietomallintamalla toteutetuissa väy-
lähankkeissa eri tekniikkalajien yhteistyössä?

9. Mistä ongelmat ja haasteet ovat johtuneet?
10. Onko infra- / tietomalliohjeet (Liikennevirasto, BuildingSMART, …) nykyisel-

lään riittävän kattavat ja tarkat tekniikkalajien suunnitteluprosessien ja yhteistyön
osalta?

Prosessien parannusehdotukset ja tulevaisuuden visiot

11. Mitä toimintatapoja olette havainneet toimiviksi?
12. Kuinka rinnakkaista suunnitteluprosessia voitaisiin parantaa / Millainen suunnit-

teluprosessi voisi olla tulevaisuudessa?
13. Oletteko toimineet yhteiskäyttömalleissa (Trimblen Quadri palvelin, Trimble

Connect, …)? Mikä merkitys sillä on ollut suunnittelutyössä (hyödyt, riskit, haas-
teet)?

14. Miten ymmärrätte tekniikkalajien suunnitelmien statustason määrittelyn suunnit-
telutyössä ja yhteiskäyttömalleissa? Onko määrittelyä jo käytössä / Olisiko mää-
rittely tarpeen ja kuinka se tulisi tehdä? Mitä ovat/olisivat määrittelyn hyödyt, hai-
tat, sovellutukset? Pitäisikö määrittelyä esittää ohjeissa?

15. Kuinka määrittelette tekniikkalajien mallintavan suunnittelun tasot suunnittelu-
vaiheessa, jossa tehdään vaihtoehtotarkasteluja?

16. Miten nykyinen tietomallipohjainen suunnitelmien tarkastusmenettely toimii tek-
niikkalajinne kohdalla?

17. Miten tilaajan tulisi kehittää hankemenettelyjään mallintamalla toteutettavissa
väylähankkeissa? Mitä vaikutuksia menettelyn muutoksilla voisi olla?
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2.3.2 Esimerkkiprojekti

Diplomityössä on seurattu Mt 101, Kehä I Laajalahden kohta, rakennussuunnitelman laa-
timista. Seurantaa on tehty osallistumalla projektissa järjestettyihin tilannekatsauksiin,
sekä perehtymällä projektidokumentaatioon. Tavoitteena esimerkkiprojektin osalta on ol-
lut havaita mahdollisia ongelmia tietomallipohjaisessa yhteistyössä, sekä tuoda esiin pro-
jektissa hyväksi koettuja yhteistyötapoja.

Projekti sijoittuu pääkaupunkiseudulle, Kehä I:lle (Kuva 9) ja sen tavoitteena on sujuvoit-
taa nykyisellään herkästi ruuhkautuvaa väyläosuutta muuttamalla liikennevalo-ohjattuja
tasoliittymiä eritasoliittymiksi ja samalla parantaa liikenteen turvallisuutta. Lisäksi tavoit-
teena on mahdollistaa Raide-Jokeri hankkeen toteuttaminen Kehä I:n välittömään lähei-
syyteen.

Kuva 9. Yleiskuva esimerkkiprojektin laajuudesta.

Hanke sisältää ajoneuvoliikenteen väyliä noin 3,2 km, kevyen liikenteen väyliä noin 2,3
km, rakennettavia/korjattavia siltoja yhteensä 5 kpl sekä väylien reunoille tehtäviä melu-
suojauksia noin 1,8 km.

Hankkeen tilaajana ovat Liikennevirasto ja Espoon kaupunki. Rakennussuunnitelman
laativat suunnittelutoimistot Ramboll ja Sitowise. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa
kevään 2019 aikana.

Yhteistyön kannalta hanke on haasteellinen, sillä samassa hankkeessa toimivat kaksi eri
suunnittelukonsulttia ja lisäksi suunnittelussa on huomioitava osittain samaan suunnitte-
lualueeseen kuuluva Raide-Jokeri -hanke.

Lähtötietoina hankkeessa on muun muassa aiemmin laadittu tiesuunnitelma-aineisto.
Koska hanke kohdistuu jo rakennetulle alueelle, on lähtötietotarpeita useita. Rakennus-
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suunnitelmavaiheessa lähtöaineistoa tulee täydentää esimerkiksi nykyisien väylien pinta-
tiedoilla, jotta väylien toisiinsa liittymiset pystytään suunnittelemaan. Lisäksi maastomit-
tauksia ja lisäpohjatutkimuksia tarvitaan kuivatuksen, meluseinien, liito-oravien kulku-
reittien ja pohjarakenteiden suunnittelua varten. Parannettavan väylän alueella on myös
nykyinen silta, jolle tulee tehdä erikoistarkastus.

2.3.3 Työpaja

Yhtenä tutkimusmenetelmänä diplomityössä oli työpaja. Alun perin diplomityön työpa-
jan oli tarkoitus olla osa 6D-Silta tutkimushankkeessa pidettävää työpajaa, mutta ohjaus-
ryhmässä katsottiin parhaaksi järjestää diplomityön osalta erillinen minityöpaja. Työpa-
jan tavoitteena oli kerätä ajatuksia ja ideoita siitä, kuinka eri osapuolien välistä yhteistyötä
voitaisiin parantaa tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa.

Työpaja järjestettiin saman aikaisesti Espoossa ja Tampereella niin, että työpajapisteiden
välillä oli videoneuvotteluyhteys. Lisäksi työpajaan oli mahdollista osallistua Skype-yh-
teydellä. Työpajaan osallistui yhteensä 11 henkilöä, joista 6 oli ollut jo mukana aiemmin
tehdyissä diplomityöhön liittyvissä haastatteluissa. Haastatteluissa mukana olleet on esi-
tetty Taulukko 2:ssa samoilla kirjaintunnuksilla kuin Taulukko 1:ssa. Osallistujia oli kol-
mesta eri suunnittelukonsulttitoimistolta sekä yhdeltä tilaajalta. Työpajalle oli varattu ai-
kaa yhteensä 2 tuntia, mutta työpaja suoritettiin noin 1,5 tunnissa.

Taulukko 2. Yleistiedot työpajaan osallistuneista.
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Työpajan ohjelma oli seuraava:

12:00  Kahvit ja työpajan avaus
12:20 Powerpoint-pohjustus työpajalle
12:40 Ryhmätyö
13:10 Ryhmätyön purku
13:30 Työpajan päättäminen

Työpajan ryhmätyö toteutettiin kahdessa ryhmässä. Ryhmät jaettiin osallistumispaikka-
kunnan mukaan ryhmiin Espoo ja Tampere. Työpajan pohjustuksessa työpajaan osallis-
tuneille kerrottiin diplomityön taustoista ja toteutustavasta. Lisäksi pohjustuksessa esitel-
tiin aiemmin pidettyjen haastatteluiden tuloksia yhteistyöhön liittyvien haasteiden ja on-
gelmien osalta.

Ryhmätyökysymyksiä oli yhteensä kaksi, joista ensimmäisessä kysymyksessä oli a- ja b-
kohdat. Ryhmätyön kysymykset toimitettiin osallistujille tutustuttavaksi kahta päivää en-
nen työpajaa. Ohjeistus ryhmätyön tekemiseen oli, että vastauksia esitettyihin mietitään
hetki itsekseen ja sitten yhdessä porukalla. Espoon ryhmässä laaditut vastaukset kirjattiin
post-it-lapuilla ja kiinnitettiin fläppitauluun ja Tampereen ryhmässä vastaukset kirjattiin
tietokoneelle. Työpajan lopussa ryhmätöiden tulokset käytiin yhteisesti läpi.

Ryhmätyökysymykset:

K1: Tästä hetkestä eteenpäin katsottaessa: mitä voisivat olla avainasiat, joilla päästäi-
siin sujuvampaan yhteistyöhön eri osapuolien välillä tietomallinnettavissa suunnit-
teluhankkeissa? Miettikää asiaa kahdelta kannalta:

a) Asiat, jotka olisi mahdollista toteuttaa/ottaa käytäntöön heti.
b) Asiat, jotka voisivat olla käytäntöjä 2 vuoden päästä (esim. teknologian mah-

dollisuudet).

K2: Miten tilaaja voisi edesauttaa toimivamman prosessin syntymistä?
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3 TULOKSET

3.1 Haastattelujen tulokset

Haastattelussa kysyttiin kuvausta tekniikkalajien rinnakkaisesta suunnitteluprosessista ja
tietoa sidonnaisuuksista, joita tekniikkalajien välillä on. Edellä mainittujen kysymysten
vastausten perusteella laadittiin kuvaus rinnakkaisesta suunnitteluprosessista.

Yhteistyöhön liittyvien haastattelukysymyksien osalta haastattelutulokset on jaoteltu kol-
meen teemaan 1) ihmiset, 2) teknologia ja 3) prosessit. Lisäksi tuloksia on jaettu teemojen
sisällä siten, että ensin esitetään ongelmat ja haasteet ja toisena hyvät ratkaisut ja kehitys-
ideat.

Suunnitelmien statustasojen käyttöön, tietomallipohjaisen suunnitelmien tarkastukseen ja
tilaajan hankemenettelyihin liittyvistä haastattelukysymyksistä saatuja tuloksia on käsi-
telty erillään esitetystä teemajaosta.

Haastatteluista koostettu kuvaus tekniikkalajien rinnakkaisesta suunnitteluproses-
sista

Väylähankkeiden suunnittelu lähtee väylien hahmottamisesta ja linjauksen suunnitte-
lusta. Suunnittelu etenee väyläsuunnittelun johdolla ja muuttuu tarkemmaksi esisuunnit-
telusta rakennussuunnitteluun edetessä. Jo alkuvaiheessa prosessissa käydään iteraatio-
kierroksia muiden tekniikkalajien kanssa. Linjauksen valintaan ja tasaukseen vaikuttavat
muun muassa suunnittelualueen pohjaolosuhteet, väylien risteämispaikat ja toimivan kui-
vatuksen järjestäminen.

Rakennussuunnitelmaa tehdessä väylät suunnitellaan varmalle puolelle ja vasta sitten
muut väylälähtötietoja tarvitsevat tekniikkalajit pääsevät etenemään omassa suunnittelus-
saan. Taitorakenteiden lopullinen suunnittelu painottuu yleensä hankkeen keski- ja lop-
pupuolelle. Ratasuunnittelussa ratageometrian lukitseminen ennen lähtötietojen toimitta-
mista muille tekniikkalajeille on hyvin tärkeää, sillä radalla pienikin geometriamuutos
heijastuu kilometrien päähän ratalinjalla, kun tiesuunnittelussa pieniä geometriamuutok-
sia voidaan toteuttaa helpommin ilman kauas ulottuvia muutosvaikutuksia väylägeomet-
riassa.

Kaikkien tekniikkalajien tehtävänä on kerätä omaan työhön vaadittavat lähtötiedot ja ai-
neistot. Siltasuunnittelussa tärkeimmät, päämitat ja perustamistavan määrittävät, lähtötie-
dot saadaan väylä- ja geosuunnittelusta. Väyläsuunnittelusta siltasuunnitteluun toimite-
taan siltapaikka-asiakirjat, joissa esitetään väylien geometriat, tasaukset ja vaaditut auk-
komitat ja hyötyleveydet siltapaikalta. Usein alittavan väylän osalta geometriaan voidaan
tehdä vielä tarkennuksia, kun nähdään, miten suunniteltu silta sijoittuu siltapaikalle. Geo-
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tekniikkalajilta siltasuunnitteluun tarvitaan maalajitiedot, maalajien kerrosrajat, kallion-
pinta sekä maaston pintatiedot. Keskustelua perustamistavasta käydään yhdessä geo- ja
siltasuunnittelijan kanssa. Geosuunnitteluun silloilta tulee toimittaa jo varhain tieto silta-
tyypistä ja tukilinjojen sijainneista, jotta pohjatutkimukset voidaan ohjelmoida oikeisiin
paikkoihin.

Rinnakkaisen suunnittelun sijaan haastatteluissa nousi esiin, että tällä hetkellä tekniikka-
lajien välinen suunnittelu on suurilta osin ketjutettua suunnittelua. Tämä johtuu siitä, että
on totuttu tekemään oma suunnitteluosuus valmiiksi, ennen kuin se annetaan eteenpäin
tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi. Riskiksi rinnakkaisessa suunnittelussa todettiin se,
että jos toinen osapuoli joutuu antamaan lähtötietoja puutteellisien tietojen pohjalta, voi
muutoksien tekeminen tekeillä olevaan suunnitelmaan olla haastavaa.

Haastattelutulokset teemoittain

Ihmiset – ongelmat ja haasteet

§ Tiedon ja osaamisen puute tilaajaosapuolella
- Termit ja käsitteet sekoittuvat. Esimerkiksi erot visualisointimallin ja tek-

nisen mallin välillä.
- Keskustelu tietomallien sisällöstä on hankalaa
- Ei osata vaatia teknisesti oikeita asioita.
- Esitetään ylimitoitettuja mallinnusvaatimuksia.

§ Suunnittelukonsulttien osaaminen ja keskinäinen kommunikaatio
- Ei tiedetä mitä toinen suunnittelija tekee tai tarvitsee
- Tietoa odotetaan, vaikka omia tarpeita ei ole tuotu esiin
- Tieto siiloutuu

§ Tieto ei kulje projektipäälliköltä suunnittelijalle
§ Tieto ei kulje tekniikkalajien sisällä suunnittelijalta suunnittelijalle
§ Tieto tehdyistä muutoksista ei tavoita kaikkia osallisia
§ Tieto hukkuu sähköpostiin

- Projektijohdolla ei aina ole tietoa mallintamisesta ja sen detaljiikasta
- Ohjelmistoja ei osata käyttää riittävän hyvin
- Ei vielä vakiintuneita toimintatapoja ja työkaluja mallipohjaisen aineiston

jakamiselle
- Suunnittelijat työstävät malleja helposti liikaa ja ylisuunnittelevat liian ai-

kaisessa vaiheessa. Usein syynä se, että mallia viilataan visuaalisesti näyt-
täväksi.

§ Yhteistyö
- Roolitus: tehtävänjako tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa ei ole

selvillä tai riittävästi suunniteltuna
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- Mikä ei ole ennen kuulunut työnkuvaan, koetaan ylimääräiseksi työksi.
Esimerkiksi mallipohjaisten lähtötietojen tuottaminen toiselle tekniikkala-
jille

- Juurtuneita toimintatapoja on hankala muuttaa
- Kokonaisuuden hahmottaminen ja huomioiminen on haastavaa, kun suun-

nittelijat lokeroituvat. Lokeroitumista on jopa saman tekniikkalajinkin si-
sällä. Esimerkiksi eri suunnittelijat siltojen alusrakenteilla ja päällysraken-
teilla.

§ Resurssointi ja aikataulutus haastavaa, kun on paljon päällekkäisiä projekteja
§ Rakentajaosapuolen osaaminen

- Hienoja malleja ei osata hyödyntää
- Malliin ei osata vielä luottaa. Piirustukset tuntuvat luotettavammalta.
- Henkilöitä, jotka omatoimisesti ottavat digitaalisia apuvälineitä käyttöön

on vähän.

Ihmiset – Hyvät ratkaisut ja kehitysideat

§ Suunnittelukonsulttien keskinäinen kommunikaatio
- Säännölliset tietomallipalaverit käyttöön tekniikkalajien välillä

§ Hankekoosta riippuen esimerkiksi 15-20 minuutin Skype-kokouk-
set tekniikkalajien kesken kerran viikossa tai kahdessa.

§ Pieni hiljainenkin tieto liikkuu paremmin, kun pidetään kokouksia
tiheämmin.

§ Asioina tiedonhallinta, vaatimustaso mallisisällölle, tehtävien
jako, yhteensovitus, hankkeen tietomallidokumentaatio.

- Formaatit, joissa lähtötietoa halutaan, tulee kertoa hyvissä ajoin liittyville
osapuolille, jotta turhilta aineiston formaattimuunnoksilta ja vääränlaisen
tiedon lähettämisiltä vältyttäisiin.

- Omat tarpeet esim. lähtötietojen osalta on tuotava aktiivisesti esiin. Ei
jäädä odottelemaan seuraavia palavereita.

- Vuorovaikutus tulee säilyttää tietomallipohjaisessa suunnittelussa ja muu-
toksista tulee tiedottaa muille sekä dokumentoida ne tarkkaan.
§ Tietomalliloki ja -selostus ovat tärkeitä dokumentteja. Niistä näh-

dään mitä ja milloin kukin on tehnyt.
- Suunnitelmaratkaisujen kommentointi ja läpikäynti hyvissä ajoin, niin to-

teuttamisen kuin tietomallintamisen osalta tekniikkalajien välillä, jolloin
ratkaisuihin voidaan vielä vaikuttaa.

- Kommunikointi suoraan toisien kanssa ja asioiden läpikäynti samalta näy-
töltä on hyvä tapa. Esim. Skype-puhelut ja ruudun jako.

- Kommunikointi voisi olla tulevaisuudessa yhteiskäyttömallin kautta toi-
mivaa. Kohdennetut viestit, joihin kommentit ja kuittaukset.
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§ Osaaminen ja yhteistyö
- Henkilöstöä tulee perehdyttää paremmin tietomalliohjeisiin ja projektin

tietomallidokumentaatioon.
- Tehtäväjakoa on mietittävä uudelleen. Mitä kenenkin on järkevä tehdä ja

kenellä on käytössä asian tekemiseen parhaiten soveltuvat työkalut.
- Mietittävä miten siirretään kompetenssia heille, joilla on tarvittavat työka-

lut, mutta ei vielä riittävää osaamista.
- Uskallettava ottaa uusia suunnittelutyökaluja opeteltavaksi ja käytettä-

väksi.
- Tietomalliyhteistyötä voisi tehdä erillään projektijohdosta. Erilliset mal-

lintamisen vastuuhenkilöt tekniikkalajeittain.
- Malliaineisto tulisi saada aikaisemmin kaikkien käyttöön. Ei venytetä mal-

lin toimittamista sillä, että tehdään esimerkiksi ulkoasuviimeistelyitä pii-
rustuksiin.

- Olisi hyvä, jos muut tekniikkalajit opettelisivat katsomaan väylien tieto-
kantoja.

-  Resursseja tulisi käyttää ja varata enemmän konsulttitoimistojen sisäiseen
tietomallipohjaisten suunnitelmien tarkastukseen ja laadunvarmistukseen

- Tekniikkalajien välisiä yhteisiä käytäntöjä tulee sopia tarkemmin
§ Suunnittelussa tulisi keskittyä kokonaiskuvan hahmottamiseen. Mihin kaikkeen

laadittavaa tietoa tarvitaan ja mitä prosesseja tiedon tulee palvella.
§ Rakentajalle voisi antaa tietomallin ohella valinnan vapauden tuottaa tai tilata osa

piirustuksista itse. Esimerkiksi osa työpiirustuksista.
§ Tilaaja voisi edellyttää rakentajapuolelta tietomalliosaajaa työmaan ajaksi hoita-

maan rakentamisen aikaisia tietomallitehtäviä.

Teknologia – Ongelmat ja haasteet

§ Ohjelmistot ovat kehittyneet hitaasti. Kaikilla ohjelmilla ei päästä ohjeissa esitet-
tyihin tavoitteisiin.

§ Kaikilla tekniikkalajeilla ei ole vielä valmiita työkaluja mallipohjaiseen suunnit-
teluun. Ohjelmistot ovat eri tasolla tekniikkalajista riippuen.

- Muutoksien teko valmiiseen tietomalliin voi olla hankalaa.
- Moni tekee vielä suunnittelua 2D:ssä ja mallintaa lopullisen ratkaisun.
- Vasta valmiin ratkaisun tuominen tietomalliin aiheuttaa yhteensovituksel-

lisia haasteita
§ Mallipohjainen suunnittelu hitaampaa kuin 2D-suunnittelu ja nopeiden luonnok-

sien teko mallipohjaisesti on vaikeaa.
§ Joka hankkeella esiintyy ongelmia ohjelmistojen kanssa

- ”Jätetäänkö jotain mallintamatta vai tekeekö joku jonkun purkkavirityk-
sen?”.

- Vaikeiden geometrioiden mallintaminen haastavaa.
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- Raudoituspiirustuksien tekeminen siltamalleista on hankalaa.
§ Ohjelmistoja on paljon ja koko ajan tulee uusia. Uusien ja koko ajan kasvavan

ohjelmistomäärän opettelu ja hallinta on haastavaa.
§ Kaikkea ei pystytä suunnittelemaan samassa ohjelmassa
§ Ohjelmistot eivät keskustele reaaliaikaisesti keskenään. Ohjelmistojen välille ei

saada vielä suoraa linkkiä.
§ Tiedonsiirtoprosessi ohjelmasta toiseen on usein aika raskas ja ongelmallinen.
§ Muutoksien teko pitkälle edenneisiin malleihin voi olla todella työlästä.
§ Tieto muutoksista ei päivity automaattisesti muiden tietoon.
§ Tiedostoformaatit sekä ohjelmistojen tuki eri formaateille vaihtelee

- Riski, että tietoa muuttuu tai häviää formaattimuunnoksissa
- Eri ohjelmat kirjoittavat ja lukevat formaatteja eri tavalla (esim. IFC ja

IM3) ja attribuuttitiedot voivat jopa sekoittua.
- IM3:sta ei saada tuotettua suoraan ohjelmasta, vaan aineistoa joudutaan

muokkaaman manuaalisesti.
§ Yhteiskäyttöpalvelimet

-  Quadri on helpompi väyläpuolen toimintaa ajatellen, jos käytössä on No-
vapoint -ohjelmisto. Trimble Connectiin aineistoa joudutaan viemään
erikseen.

- Käyttökulut voivat olla suuria.
- Yksilölliset tunnukset ja käyttöoikeudet rajoittavat

§ Ei saada helposti kiire- tai ruuhka-apua, koska käyttöoikeuksien
hakuun voi mennä useita päiviä

Teknologia – Hyvät ratkaisut ja kehitysideat

§ Tietomallien yhteiskäyttöalustojen käyttö olisi saatava jokapäiväiseksi ja kaikki
tekniikkalajit olisi saatava mukaan. Tällöin

o suunnittelutilanne päivittyy palvelimelle samaan tahtiin kuin suunnittelu
etenee.

o reaaliaikainen suunnittelutilanne koko ajan nähtävillä.
o samat lähtötiedot käytössä kaikilla.

§ Yhden ohjelmiston käytöllä on suuret edut. Vielä jos taitorakenteet saataisiin sa-
maan ohjelmaan, päivittyisi koko aineisto reaaliaikaisesti.

§ Erillään tehtävien mallien päivitys yhdistelmämalliin saatava automatisoitua
§ Ohjelmistojen hinnoittelu- ja käyttöoikeusperusteita voisi uudistaa. Esimerkiksi

voisi tarjota projektikohtaista hinnoittelua, jolloin kiireavun hyödyntäminen olisi
helpompaa.

§ Ohjelmistojen tiedonsiirto-ominaisuuksia tulisi parantaa. Osaratkaisuna varmasti
standardoitujen avoimien formaattien kehitystyö.

§ Yhteiskäyttömallin kautta toimiva keskustelumahdollisuus olisi hyvä
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o Myös joku WhatsApp-sovelluksen tyylinen työpöytäsovellus, jota voisi
käyttää projektiviestintään olisi hyvä

o Trimble Connect tarjoaa tällä hetkellä parhaat vuorovaikutustyökalut,
mutta kehitettävää vielä on

§ Algoritmiavusteisen suunnittelun hyödyntäminen taitorakenteiden suunnittelussa
toisi joustavuutta mallimuutoksien ja eri luonnosvaihtoehtojen tekemiseen. Myös
keskeneräisen lähtötiedon hyödyntäminen mahdollistuisi.

§ Ohjelmiin liittyvien teknisten ongelmien ratkaisuun tai lisäsovelluksien tekoon on
kannattavaa käyttää asiantuntevaa tietoteknistä osaaja, eikä välttämättä suunnitte-
lijaa.

§ Infrakit on hyvä apuväline tietomallien hyödyntämiseen työmailla.

Prosessit – Ongelmat ja haasteet

§ Suunnittelu
o Tietomallintaminen on tuonut muutoksia suunnitteluprosessin etenemi-

seen
§ Piirustuksia on käytetty tiedonsiirrossa tekniikkalajien välillä.

Mallinnushankkeissa piirustukset tehdään vasta, kun malli alkaa
olla valmis, joten piirustusmuotoista tietoa ei ole aina heti käytet-
tävissä.

§ On opittu mistä mikin tieto löytyy piirustuksista. Ei ole vielä sel-
villä, miten samat tiedot pitäisi esittää mallipohjaisessa suunnitel-
massa.

o Rinnakkaisen suunnittelun riski on, että toinen osapuoli joutuu luovutta-
maan lähtötietoja puutteellisien tietojen pohjalta

o Lähtötietomallin osalta Excel-luettelo ei aina ole paras keino luetteloida
tietoa. Jos malli tehdään tarkasti, rivejä voi kertyä jopa tuhansia.

o Muut tekniikkalajit ovat väyläpuolelta saatavien lähtötietojen varassa
§ Lähtötiedot siltasuunnittelulle tulevat projektin loppupuolella. Jos

lähtötietojen toimituksessa tulee viivästyksiä aiheuttaa se aikatau-
luhaasteita siltasuunnitteluun.

o Juurtuneet työtavat
§ Oma osuus totuttu tekemään valmiiksi, ennen kuin se tuodaan

esille ja toimitetaan toisille tekniikkalajeille. Tämä vaikeuttaa
suunnitelmien yhteensovituksen tekemistä.

§ Suunnittelu tehdään kuten ennenkin, mutta odotetaan erilaista lop-
putulosta.

§ Suunnittelua tehdään edelleen hyvin erillään eri tekniikkalajien
kesken.
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o Mallisisällöstä tinkiminen asioissa, jotka on mahdollista toteuttaa mallin-
tamalla, vie pohjaa koko tietomallintamisesta. Esimerkiksi siltojen raudoi-
tuksien mallintamatta jättäminen.

o Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa tuotetaan edelleen asiakir-
joja, jotka ovat ajalta ennen mallintamista. Voisiko jotain karsia?

o Suunnitelmien yhteensovitus jää harmittavan usein projektin loppupuo-
lelle.

§ Eri tilaajilla omat tietomallintamiseen liittyvät ohjeet, joissa tietosisältöä määri-
tellään eri tavalla.,

§ Ohjeissa on vaatimuksia ja ohjeita sikin sokin.
§ Hankemuodot

o Kokonaisurakka
§ Yhteistyö vähäistä tilaaja-suunnittelija-rakentaja osapuolten vä-

lillä. Tuleeko huomioitua kaikki tekniikkalajit. Suunnittelua tulee
ohjata ennen rakentamisen aloittamista.

§ Toteuttajaa ei tiedetä, joten mallisisältöä ei voida optimoida palve-
lemaan toteuttajan työmenetelmiä / rakentaja ei pysty vaikutta-
maan suunnitelma-aineistoon. Aiheuttaa enemmän mallin jälkikä-
sittelytarvetta toteutusvaiheessa.

o Suunnittele ja toteuta
§ Keskitytään yleensä urakoitsijan palvelemiseen, eikä mietitä mihin

suunnitelma-aineistoa tarvitaan tai käytetään myöhemmin.
§ Aikataulu on usein tiukempi. Yhteistyöhön on panostettava.
§ Tilaajalla on vähemmän aikaa perehtyä suunnitelmaratkaisuihin.

o Allianssi
§ Allianssihankkeet ovat usein suuria ja monimutkaisia. Haasteet

yhteistyöhön tulevat hankkeiden monimutkaisuudesta.

Prosessit - Hyvät ratkaisut ja kehitysideat

§ Suunnittelu
o Hankkeen alussa on tärkeää keskustella tilaajan kanssa ja käydä yhdessä

läpi mallisisältö ja mallin tarkkuustasot.
§ Kun työ on oikein koordinoitua, kaikki tietävät miten toimitaan.

o Suunnitteluprosessin osalta täytyy miettiä, mitä missäkin vaiheessa voi-
daan ja mitä täytyy tehdä, jotta edesautetaan hankkeen eteenpäin viemistä.

o Mallipohjaisessa suunnitteluprosessissa on pyrittävä pääsemään irti perin-
teisistä jyvitetyistä tehtäväkokonaisuuksista: ensin mitoitus, piirustukset,
rautaluettelot, määräluettelot yms.  Mallintamisen avulla edellä kuvattuja
tehtäväkokonaisuuksia tehdään ja ratkaistaan yhtäaikaisesti.

o Väyläpuolen suunnitteluprosessi oltava geometriapainotteinen, jotta geo-
metria saadaan muiden käyttöön mahdollisimman nopeasti.
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o Tavoitteeksi se, että koko suunnittelu pystytään tekemään mallintamalla.
§ Yhteensovitusta voitaisiin tehdä suunnittelun aikana

o Tekniikkalajien suunnitelmamallien päivityssykli yhdistelmämalliin ti-
heämmäksi. Pintamallien osalta esimerkiksi päivitys viikoittain.

o Suunnittelun kehittämisen kannalta välillä on hyvä ottaa etäisyyttä omaan
tekniikkalajiin ja miettiä miten esimerkiksi sillat nivoutuvat koko väylä-
verkkoon ja mikä niiden rooli on nyt ja tulevaisuudessa.

o Suunnitteluprosessi voisi olla Quadri-palvelimen tapainen
§ Kaikki toimisivat interaktiivisesti samalla palvelimella
§ Jokainen pääsee itse yhteensovittamaan omaa suunnitelmaansa

muihin suunnitelmiin
o Suunnitteluprosessin virtaviivaistaminen

§ Vakioidaan prosesseja
§ Mietitään mitä tarvitaan ja mitä ei.

o Ei tingitä mallisisällöstä. Silloissa myös raudoitteet malliin mukaan.
o Kaikkea ei kannata yrittää tehdä tietomallilla tai sen kautta. Käytännölli-

syys tulee säilyttää. Tietyissä tapauksissa toimivin käyttöliittymä voi olla
edelleen piirustus.

o Tietomallien hyödyntämistä palavereissa tulisi lisätä
§ Visuaalinen tuki päätöksien teolle ja ongelmien ratkaisulle
§ Työn etenemä nähdään visuaalisesti
§ Visuaalinen tilanteen hahmottaminen sitouttaa tekemään sovitut

asiat ennen seuraavaa palaveria
§ Ohjeet

o Yrityksen sisäisiä tiedonhallintaohjeita kannattaisi kehittää.
§ Sisäisten ohjeistuksien tekeminen selkeyttää prosesseja.

o Tekniikkalajien yhteistyön osalta ohjeissa voisi esittää esimerkin omaisia
suosituksia esimerkiksi kokouskäytännöistä.

o Paljon ohjeita, joita voisi harmonisoida.
o Ohjeiden osalta olisi hyvä, että Suomessa olisi yksi kattojärjestö, jonka

alla ohjeita päivitettäisiin.
o Ohjeistus pitäisi saada niin hyväksi, että saadaan vakioutuja tapoja toimia.

§ Hankemuodot
o Yhteistyön kannalta allianssi tai joku muu integroitu projektitoimitus on

paras
o Yhteistyön osalta hankemuodoissa avainasia on se, miten yhteistyö on

koordinoitu
o ST-hankkeissa etuna se, että urakoitsijapuoli on mukana alusta asti. Voi-

daan sopia mitä ja miten mallinnetaan.
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o Isoissa hankkeissa on hyvä, että tilaaja on suunnitteluprosessissa mukana
Allianssin tapaan. Näin saadaan paremmin elinkaari- ja kunnossapi-
tonäkökulmat huomioitua.

o Allianssihenkinen tahtotila, autetaan muita osapuolia tiedon löytämisessä
yms., olisi hyvä.

§ Tietomallintamisen tarkkuustasot sovittava oikein eri suunnitelmavaiheissa. Mo-
nin paikoin alustavassa suunnittelussa riittää tilavaraukset ja laatikkoblokit.

§ Tilaaja
o Tilaajapuolelta on panostettu suunnitteluun ja mallintamiseen paljon. Seu-

raavaksi tulisi panostaa rakentaja- ja urakointipuoleen, jotta tietomallien
hyödyntämistä toteutusvaiheessa saataisiin kehitettyä ja lisättyä. Houkut-
timena voisi olla esimerkiksi tilaajan tarjoamat bonusratkaisut.

o Alan eteenpäin menemisen kannalta on tärkeää, että tilaaja asettaa laadul-
lisen minimitason toteutettavalle aineistolle.

Statustasojen määrittely tietomallipohjaisessa suunnittelussa

Haastatteluissa statustasojen käyttö mallipohjaisissa suunnitelmissa jakoi mielipiteitä.
Osalle eri statuksien käyttö suunnitelmamallissa tuntui vielä kaukaiselta ja vaikeasti to-
teutettavalta asialta. Osa taas näki statuksien käyttöönotossa useita hyötymahdollisuuk-
sia. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että statuksien käyttö kovien rakenteiden, kuten siltojen ja
muiden taitorakenteiden osalta on helpommin toteutettavissa ja nykyisellään jo mahdol-
lista. Väyliin liittyvien pehmeiden ja ei niin eksaktien rakenteiden osalta statuksien mää-
ritteleminen tuntui haastavammalta. Ajatuksia herätti myös se, että onko ylipäätään mah-
dollista syöttää statustietoa Inframodel-formaattiin. Todettiin myös, että tällä hetkellä sta-
tuksien syöttömahdollisuus on paljolti kiinni ohjelmistosta, jota käytetään.

Haasteita ja huomioita, joita statuksien käyttöön ottamiseen nähtiin liittyvän, olivat

- Ensin pitäisi sisäistää ja saada yhteiskäyttöalustat kaikkien käyttöön, jol-
loin kaikilla olisi käytössä reaaliaikainen suunnittelutieto.

- Osa haastateltavista koki lähtötietojen haun suoraan väyläsuunnitteluoh-
jelmasta muiden tekniikkalajien käyttöön riskikkääksi ja totesi, että lähtö-
tiedot tulisi aina saada suoraan väyläsuunnittelijalta.

- Statustyökalujen tulisi olla vaivattomia, eikä sen pitäisi olla suunnittelua
rasittava tekijä.

- Epätarkoille asioille vaikea syöttää eksaktia statusta. Esimerkiksi kairaus-
pisteiden ulkopuolella esitetty kallion pinta

- Hyödynnetäänkö syötettyä statustietoa? Statuksien asettaminen silloin, jos
niitä ei käytetä tai hyödynnetä, ei ole houkuttelevaa kenellekään ja heiken-
tää työmotivaatiota.
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- Statuksien käyttö ei saisi heikentää tekniikkalajien välillä muutoin käytä-
vää vuorovaikutusta

- Siltasuunnittelu on aika suoraviivaista ja yksittäinen silta on aika pieni ob-
jekti – työllistääkö statuksien lisääminen siltasuunnittelussa vain itse itse-
ään?

- Onnistuuko tiedon siirto ilman statuksia pelkällä hyvällä vuorovaikutuk-
sella?

Statuksien käyttömahdollisuuksiksi esitettiin mm.

- Lähtötiedot valmiita käytettäväksi. Esimerkiksi väylägeometria lukittu –
voi käyttää lähtötietona.

- Suunnitelmatilanteen kuvaus: luonnos, suunnittelun alla, valmis
- Statuksien hyödyntäminen muutoksien teossa ja tarkistamisessa
- Sijainnin epävarmuuden osoittaminen. Esimerkiksi nykyisten putkien si-

jaintitiedot – käytössä olevien tietojen perusteella putken sijainti suunnil-
leen tuossa.

- Statuksien käyttö projektiseurannassa olisi hyvä työkalu
- Käyttömahdollisuuksia suunnittelijoiden, rakennusosien valmistajien ja

työmaan välisessä viestinnässä. Havainnollistavaa silloin, kun edellä mai-
nittuja töitä tehdään yhtäaikaisesti.

- Tarkastusprosessin tilaa voisi kuvata myös statuksilla
- Mahdollisissa piirustuksettomissa projekteissa statuksien käyttö on ehdot-

toman tärkeää

Statuksien esittämistapavaihtoehdoiksi ehdotettiin tietomalliin tehtävää värikoodausta,
valmiusasteen osalta osien läpinäkyvyyden säätämistä ja myös erillisessä lokitiedostossa
tehtävää statusmäärittelyä. Yleisien statusmäärittelyjen osalta todettiin, että laatijana voisi
toimia Liikennevirasto ja statusmäärittelyt voisi esittää ohjeissa samaan tapaan, kuin nu-
merointi on esitetty tietomalliohjeissa.

Käyttökokemuksia statuksien hyödyntämisestä tietomalleissa haastatteluissa tuli esiin
muutamia. Kohteet, joissa statuksia oli hyödynnetty, olivat niin sanottuja kovia infra- ja
talorakenteita. Statuksia oli käytetty mm. tilaajan ja rakentajan välillä toteutuman esittä-
misessä ja seurannassa. Asioita, joita värikoodattujen statuksien avulla oli esitetty, oli
esimerkiksi rakennusosa muotitettu, -raudoitettu ja -valettu, raudoitus tilattu ja raudoitus
toimitettu työmaalle. Lisäksi statuksilla oli esitetty suunnittelun tilannetietoa kuten, lähe-
tetty tarkastukseen. Statuksien päivittymistä Trimble Connectissa toimineeseen yhdistel-
mämalliin oli myös automatisoitu siten, että statukset päivittyivät yhdistelmämalliin ker-
ran päivässä.
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Tietomallipohjainen suunnitelmien tarkastus

Haastatteluiden perusteella tietomallipohjaista suunnitelmien tarkastusta ei käytännössä
tehdä kovin paljoa. Väylärakenteiden IM-formaatin ja LandXML-tiedostojen osalta teh-
dään ohjelmapohjainen tarkastus, joka tarkastelee aineiston teknistä oikeellisuutta, kuten
pintojen eheyttä ja otsikko- ja metatietoja. Edellä kuvatulle tarkastusmenetelmälle on
käyttöä varsinkin koneohjausmallien tarkastuksessa.  Siltojen osalta tietomalli toimite-
taan tarkastukseen perinteisen tarkastusaineiston ohessa. Pääasiassa suunnitelmia tarkas-
tetaan piirustuksien kautta ja malli voi toimia tarkastuksen tukena.

Haasteena tietomallipohjaisessa suunnitelman tarkastuksessa on se, että toimitettujen
mallien mallisisällöt vaihtelevat melko paljon. Siltojen osalta toimitettu malli ei välttä-
mättä sisällä muiden tekniikkalajien siltaan liittyviä rakenteita, sillan raudoituksia tai
työnaikaisia järjestelyitä, kuten ponttiseiniä. Ilmassa kelluva siltamalli itsessään ei tuo
paljoa lisäarvoa suunnitelman tarkastamiseen. Lisäksi mallipohjainen tarkastus vaatii tar-
kastuksen tekijältä suunnittelutietämyksen lisäksi hyvää malliosaamista. Esimerkiksi ra-
kennepaksuuksien ja betoniraudoituksien suojaetäisyyksien mittaaminen ja tarkistaminen
nopeasti mallista voi olla hankalaa. Myös määrien katsominen mallista vaatii valveutu-
nutta käyttäjää, sillä malleista saa helposti poimittua vääriä määrätietoja, jollei tiedä tar-
kalleen, miten ohjelma ilmoittaa erilaisten objektien määriä.

Useat haastateltavat näkivät, että jatkossa tietomallipohjaista suunnitelman tarkastusta
voisi lisätä. Tarkastettavaan aineistoon liittyen toiveena on, että suunnittelija voisi tehdä
malleista ja niiden sisällöistä tarkempia kuvauksia. Esimerkiksi onko valmiilla kom-
ponentilla mallinnettu paalukärki juuri esitetyn tyyppinen vai onko mallinnettu kärki vain
viitteellinen. Olisi tärkeää esittää kuvaus voidaanko osa tehdä mallin mukaan vai teh-
däänkö osa ilmoitetun tyyppipiirustuksen mukaan. Lisäksi tärkeää on toimittaa tarkastuk-
seen tieto siitä, mitä malli sisältää, miten mallisisältö poikkeaa tietomalliohjeissa esite-
tyistä vaatimuksista ja onko hankkeessa sovittu jotain poikkeamia tuotettavan sisällön
osalta.

Mallipohjainen suunnitelmatarkastus hakee vielä muotoaan ja haastatteluissa esiin nousi
myös tarve kehittää organisaatioiden sisäisiä tietomallipohjaisen suunnitelman tarkastus-
prosesseja. Tietomallinnetun suunnitelman tarkastuksesta yhtenä kokemuksena oli, että
mallia tarkastaneen tarkastajan huomio kiinnittyi helposti liian detaljitason asioihin, ku-
ten kaidetolpan pulttiattribuuttitietoihin.

Tulevaisuuden osalta esiin nousi ajatus, että taitorakenteiden tietomallitarkastukseen
voisi kehittää myös väyläpuolen mallin eheyttä ja otsikkotietoja vastaavaan tarkastuksen,
joka voisi tarkistaa mallista onko esimerkiksi betoniraudoitteet kiinnitetty oikeaan valu-
osaan. Edellä kuvattu tarkastus voisi olla mahdollista, kun kehitystyön alla oleva IFC
Bridge -määrittely valmistuu. Tietomallipohjaisen tarkastusmenettelyn kehittämisen koe-
taan olevan paljolti kiinni tilaajista. Tilaajilta toivotaan myös aktiivisempaa otetta mallien
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tarkastukseen liittyen. Tietomallipalvelimilla työstettävät mallit ovat nähtävillä jo hyvin
varhaisessa projektivaiheessa. Tarkastustoiminnan kehittämisessä lisäksi tärkeää on miet-
tiä oikea käyttöliittymä tarkastamiseen. Jos asia edelleen nähdään nopeammin papereista,
ei mallin käyttämiselle ole tarvetta.

Tilaajan hankemenettelyt

Haastatteluissa todettiin, että tilaajan hankemenettelyt tietomallinnettavissa hankkeissa
on kehittyneet ja yleensä tilaaja tietää mitä haluaa. Vielä ei kuitenkaan ole vakioitunutta
toimintatapaa ja myös tilaajien osaaminen vaihtelee tilaajatahosta ja henkilöstä riippuen.
Yleisesti Liikennevirasto infrahankkeiden tilaajana on kehittänyt hankemenettelyjään pi-
simmälle. Haastatteluvastauksissa toivottiinkin muiden tilaajien ottavan mallia liikenne-
virastosta.

Jotta tarjouksien arviointi tietomallinnettavissa hankkeissa olisi tasapuolista, tulisi tilaa-
jilla olla riittävä osaaminen ja käsitys mallintamiseen tällä hetkellä liittyvistä haasteista
ja rajoitteista. Esimerkiksi, jos konsultti tarjouksessaan lupaa tehdä kaiken mallipohjai-
sesti ja huomaakin vasta työtä tehdessä, ettei se onnistu kaikilta osin, on se tarjousvai-
heessa eri asemassa, kuin se konsultti, joka asian on todennut jo tarjousta tehdessä ja
esittänyt suoraan suppeampaa mallisisältöä. Tilaajan olisi pystyttävä määrittämään tieto-
mallipohjaisen suunnittelun tasot realistisesti ja niin selkeästi, että kaikki tarjoajat ym-
märtävät mitä heiltä odotetaan tehtäväksi ja eteenpäin toimitettavaksi.  On kaikkien han-
keosapuolien etu, jos hankemenettelyn alkuvaiheessa pystytään selvittämään miten asiat
pitää tehdä ja missä laajuudessa, eikä esimerkiksi luovutusaineiston sisältöä aleta ohjeis-
tamaan ja käsittelemään vasta projektin loppupuolella.

Tilaajan hankemenettelyitä koskevassa kysymyksessä, haastateltavilta kysyttiin täyden-
tävänä kysymyksenä kommentteja siihen, olisiko tilaajan puolelta järkevää pyytää lähtö-
tietojen inventointimalli erillisenä suunnittelutoimeksiantona. Lähtötietojen inventointi-
mallin toimeksianto erillään suunnittelutoimeksiannosta jakoi mielipiteitä. Osa koki, että
jos lähtötietomallin laatii joku toinen konsultti, lähtötietojen rajaaminen ja kohdentami-
nen ei ole niin hyvällä tasolla, kuin konsultilla, joka suunnittelun toteuttaa ja miettisi läh-
tötietomallin tekemistä siten, että se tukisi mahdollisimman hyvin seuraavassa suunnitte-
luvaiheessa tehtävää suunnittelua.  Lisäksi toisen konsultin kokoaman lähtötiedon osalta
olisi epävarmaa kuka vastaisi lähtöaineiston riittävyydestä ja oikeellisuudesta. Toisen laa-
timan lähtötietomallin osalta koettiin myös, että aineiston oikeellisuuden toteamiseksi
lähtöaineisto tulisi joka tapauksessa käydä tarkasti läpi suunnittelevan konsultin toimesta.
Mahdolliseksi haasteeksi todettiin myös se, että suurissa hankkeissa kilpailuttaminen vie
paljon aikaa, ja jos lähtötietojen inventointimalli kilpailutetaan erikseen kasvattaa se koko
hankkeeseen kuluvaa aikaa.
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Lähtötietojen inventointimallin tilaaminen erillisenä toimeksiantona herätti myös positii-
vista kiinnostusta. Lähtötietojen raaka-ainepaketin saaminen valmiiksi kasattuna helpot-
taisi paljon tekemistä ja säästäisi aikaa suunnittelutoimeksiannosta. Projekteissa lähtötie-
tojen selvittämiseen ja kasaamiseen menee usein useita kuukausia ja se varaa siten suun-
nittelijaresursseja työhön, mikä ei aina ole suunnittelijan tai projektipäällikön ajankäytön
kannalta kaikkein parasta työtä. Sisällön osalta erikseen laadittavalle lähtötietomalli esi-
tettiin, että aineistoon voisi kuulua edellisen suunnitelmavaiheen materiaalin lisäksi aina-
kin maanomistajatiedot, maastomalli, olemassa olevat pohjatutkimustiedot, nykyiset ra-
kenteet, johtotiedot, yhteyshenkilöluettelot, pohjakartat ja kaava-aineistot, sekä liittyvät
raportit.

Jotta erillään laadittu lähtötietojen inventointimalli onnistuisi siten, että se palvelisi mah-
dollisimman hyvin suunnitteluvaihetta, korostui haastatteluissa vahvasti se, että ohjeet
inventointimallin tekemiseksi on oltava mahdollisimman tarkat ja yksiselitteiset. Sisältö
mitä lähtötietomalliin halutaan, pitää tietää tarkasti ja kerätty aineisto on dokumentoitava
hyvin. Kerätystä aineistosta olisi oltava tiedot, mistä tiedot on haettu, millä menetelmillä
tiedot on kerätty, mitä tietoja puuttuu ja mikä on syy, miksi tietoja puuttuu. Aineisto tulisi
laatia siten, että se tulee ymmärretyksi oikein, riippumatta siitä kuka aineiston jatkokäyt-
täjä on ja siten, että lähtötiedot saava taho pystyy hyödyntämään tietoja suoraan. Jotta
edellä esitetyt vaatimukset täytyisi, tulisi mallin tekijällä olla riittävä ymmärrys ja osaa-
minen siitä, mikä tieto on tarkoituksenmukaista ja riittävää. Mallin laatijana voisi joissain
tapauksissa toimia mittauspuoli, joka lähtötietoa myös tuottaa. Lähtötietojen inventointi-
mallin laatimista voisi ajatella itsenäisesti samoin, kuin mitä tahansa muuta tekniikkala-
jia. Erillisenä toimeksiantona inventointimalli olisi hyödyksi varsinkin suurissa hank-
keissa. Kattavan lähtötietomallin saaminen ajoissa, toisi etua myös tilaajalle, kun suun-
nittelua tarjoavat konsultit pystyisivät esittämään tarkempaa arviota hankkeen kustannuk-
sia.

3.2 Havainnot esimerkkiprojektista

Aikataulutus

Projektissa on laadittu Excel-pohjainen aikataulu, jossa on esitetty rakennussuunnitelman
eri osa-alueiden aikataulutus. Lisäksi aikataulussa on esitetty omina kohtinaan maasto-
mittaukset ja maaperätutkimukset, suunnitteluprosessin hallintaan liittyvät kokoukset, vä-
litavoitteet sekä laadunvarmistukseen liittyvät laatutarkastukset. Projektin alkuvaiheissa
aikataulupohjaa on käytetty Last Planner- menetelmän tapaan lähtötietojen tarpeiden tah-
distamiseen siten, että eri tekniikkalajit ovat lisänneet aikatauluun keneltä tietoja tarvi-
taan, mitä tietoja tarvitaan ja missä projektivaiheessa niitä tarvitaan. Tietoja siitä, että
onko aikatauluun lisättyjen lähtötietopyyntöjen toteuttaminen katsottu mahdolliseksi esi-
tetyssä aikataulussa, ei ole. Last Planner -menetelmän mukaan aikataulua tulisi kehittää
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ja tahdistaa yhteistyössä eri osapuolien kanssa siten, että edellytykset sen toteuttamiselle
on todettu mahdolliseksi. Olennaista Last Planner -menetelmässä on myös projektiseu-
ranta ja mikäli aikataulutavoitteisiin ei päästä, niiden syiden analysointi ja siten proses-
sien jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Last Planner-menetelmän laajemmasta hyö-
dyntämisestä hankkeessa, ei ole tietoa.

Projektin edetessä on noussut esiin lisäselvitystarpeita lähtötietoihin liittyen, sekä joitakin
suunnitteluratkaisuja on jouduttu muuttamaan lisäselvityksistä saatujen tietojen ja tilaajan
toiveiden vuoksi. Tietoja on jouduttu myös odottamaan Raide-Jokeri hankkeesta, jonka
ratkaisut vaikuttavat osittain myös esimerkkiprojektissa tehtäviin ratkaisuihin. Suunnitel-
maan tulevat muutokset ovat kohdistuneet suurimmaksi osaksi väyläsuunnitteluun. Osa
muutoksista on todettu lisätöiksi ja ne on käyty läpi yhdessä tilaajien kanssa. Tästä joh-
tuen aikataulutustakin on jouduttu muuttamaan ja pidentämään. Aikataulumuutoksen
suurimmat vaikutukset ovat heijastuneet väylätekniikan lähtötiedoista riippuvaisiin mui-
hin tekniikkalajeihin, kuten esimerkiksi silta- ja taitorakenteiden suunnitteluun sekä va-
laistussuunnitteluun. Useista lisätöistä aiheutunut projektin keston pidentyminen voi olla
haaste myös tilaajalle, jolla on omat aikataulutavoitteet saada suunnitteluprojekti val-
miiksi, jotta urakka voidaan kilpailuttaa ja rakentaminen saadaan aloitettua.

Aikataulumuutokset ovat työn suunnittelun kannalta haastavia, koska työn tekemiseen
varattuja resursseja ei voidakaan käyttää kokonaisuudessaan suunniteltuna hetkenä. Työn
siirtyminen myöhemmäksi voi luoda esimerkiksi tilanteen, jossa työntekijöillä on useita
projekteja yhtä aikaa työn alla tai, että työhön alun perin resursoidut henkilöt eivät voi-
kaan osallistua projektiin ja työhön joudutaan perehdyttämään uusia tekijöitä. Resurs-
sointiin liittyviä ongelmia, kuten tiettyjen tekijöiden ylikuormitus kovan aikataulupaineen
alla on tyypillistä ja se on näkynyt myös esimerkkiprojektissa.

Tietomallintaminen

Esimerkkiprojektissa tietomallinnusta on tehty suoraan Liikenneviraston Quadri-palveli-
melle. Tämä on mahdollistanut kahden eri konsultin yhtäaikaisen tietomallintamisen sa-
maan tietokantaan ja helpottanut myös tilaajan pääsyä tietomalliin ja seuraamaan reaali-
aikaista suunnitelmatilannetta. Quadri-palvelimen käytössä pienenä haasteena on ollut se,
että käyttäjälisenssejä on rajallisesti ja ne ovat maksullisia. Näin ollen lisenssejä ja pääsyä
Quadri-palvelimelle, jossa myös yhdistelmämalli on, ei ole ollut mahdollista tarjota kai-
kille osapuolille.
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Kuva 10. Näkymä esimerkkiprojektin tietomallista.

Erot tietomallipohjaisessa suunnittelussa eri tekniikkalajien välillä ovat näkyneet myös
esimerkkiprojektissa. Osa tekniikkalajeista toimii Novapoint-ohjelmalla joka on yhtey-
dessä Quadri-palvelimeen, osa tekee tietomallintamista paremmin oman tekniikkalajin
suunnitteluun soveltuvilla ohjelmilla ja osa suunnittelee vielä perinteisesti 2D-ympäris-
tössä. 2D-suunnittelua tekevät tekniikkalajit ovat paljolti malleista tehtyjen piirustuksien
varassa, jolloin yhteensovitushaasteita ja -ongelmia syntyy herkemmin.

Kun suunnittelua tehdään yhtä aikaa mallintamalla sekä 2D-piirtämällä, ei reaaliaikainen
tieto ole yhdessä paikassa nähtävillä. Osa tekniikkalajeista tarvitsee vielä esimerkiksi
suunnitelmakartan ja väyläpoikkileikkauksia oman suunnittelun pohjalle. Yhteensovituk-
seen liittyvät riskit on hankkeessa kuitenkin tiedostettu ja siksi on sovittu erikseen pala-
vereita, joissa muun muassa käydään suunnitelmien yhteensopivuutta läpi tietomallista
katsomalla. Esimerkkiprojektissa ainakin valaistussuunnittelua ja liikenteen ohjauksen
suunnittelua tehtiin 2D-ympäristössä, joskin molemmista tekniikkalajeista on tarkoitus
tuottaa sovituilta osin myös malliaineistoa, kuten valaisimien ja portaalien jalustoja ja
perustuksia.

Esimerkkiprojekti ei ehtinyt valmistua diplomityön laatimisen aikana, joten kaikkia mah-
dollisia havaintoja projektin viimeistelyvaiheesta ja siihen liittyvästä yhteensovituksesta
sekä luovutusaineiston laatimisesta ei voitu tehdä.
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3.3 Työpajan tulokset

Työpajan ryhmätyön tulokset on koostettu kysymyksittäin. Ensimmäisen kysymyksen
osalta tulokset on jaoteltu kolmeen teemaan: ihmiset, prosessit ja teknologia.

K1: Tästä hetkestä eteenpäin katsottaessa: mitä voisivat olla avainasiat, joilla
päästäisiin sujuvampaan yhteistyöhön eri osapuolien välillä tietomallinnetta-
vissa suunnitteluhankkeissa? Miettikää asiaa kahdelta kannalta:

a) Asiat, jotka olisi mahdollista toteuttaa/ottaa käytäntöön heti.

Ihmiset

§ Kommunikaatio
o Tietomalliselostuksen läpikäynti yhdessä tekniikkalajien ja muiden osa-

puolien kesken olisi tärkeää. Asia esille esimerkiksi yhteisissä kokouk-
sissa.

o Keskustelu päivittäin sovittuun aikaan. Esimerkiksi ”pulinatuokio”
Skypessä. Se lisäisi tietoisuutta projektiasioista ja siitä, mitä muut ovat te-
kemässä.

o Tietomallikoordinaattorin tilannekuvaraportti kerran viikossa.
o Kokouskäytännöt. Esimerkiksi viikoittaiset tsekkaukset.

§ Osaaminen
o Suunnittelijoiden tarpeiden tunnistaminen ja tiedostaminen tärkeää, jotta

saadaan tuotettua oikeanlaista aineistoa oikeaan aikaan.
o Tekniikkalajien prosessien ja vastuunjakojen miettiminen uudelleen. Uu-

det teknologiat ja tavat tehdä suunnittelua. Esimerkiksi kenen on helpoin
tehdä siltasuunnitelmaan kuuluvien pehmeiden rakenteiden mallinnukset.

o Hankkeen tarjouspyyntöön ja vaatimuksiin tulee perehtyä riittävän tar-
kasti. Joka hankkeessa syntyy paljon keskustelua, vaikka olisi mahdol-
lista edetä suoraviivaisemmin.

Teknologia

§ Yhdistelmämalli tehokkaaseen käyttöön jo suunnittelun alusta alkaen.

Prosessit

§ Viranomaisten tietovarantojen hyödyntäminen hallitusti (esim. maanmittauslai-
tokselta saatavat tiedot). Saisiko tiedot aina tietyllä tavalla haltuun ja käyttöön?

§ Suunnitteluvaiheen tiedonsiirto tulisi hoitaa jotenkin muuten kuin dokumentti-
pohjaisesti. Ajatus, että suurin kipupiste 2018 on se, että suunnittelijat eivät tee
toistensa piirustuksilla yhtään mitään.
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b) Asiat, jotka olisi mahdollista toteuttaa/ottaa käytäntöön heti.

Ihmiset

§ Eri osapuolien koulutus ja osaamisen parantaminen.
§ Tietomallintamisen hyvien periaatteiden ja ratkaisuiden kehittäminen ja käyt-

töönotto tekniikkalajeilla, joilla tietomallintaminen ei ole täysin kehittynyt, esi-
merkiksi geo-tekniikkalajilla. Monella tekniikkalajilla alan osaajien yhteiset se-
minaarit ja keskustelupiirit ovat mahdollistaneet mallinnuksen hyppäyksellisen
edistymisen. Tilaajaosapuolikin voi ottaa kehitysvastuuta, kuten objektikirjasto-
jen tuonti kaikkien käyttöön.

Teknologia

§ Suunnitelman statuksen tallentaminen avoimiin tiedonsiirtostandardeihin (IFC,
XML)

§ IM-scheeman laajentaminen yhtenäisillä statuskentillä

Prosessit

§ Ajatus/ehdotus, että sillan ainoa piirustus vuonna 2020 on yleispiirustus.

K2: Miten tilaaja voisi edesauttaa toimivamman prosessin syntymistä?

§ Tiukemmat, mutta realistiset ja vaatimuksenmukaiset vaatimukset.
§ Vaatimusten asettaminen projektikohtaisesti. Tarjouspyyntövaiheessa tilaaja

voisi pohtia tietomallinnuksen laajuutta.
o Edellyttää projektijohdon osaamista
o Esimerkkinä siltojen tietomalliohje. Se ei ole hyvä ohje määrittämään

vaatimuksia nykyisten siltojen mallintamiselle.
§ Tilaaja voisi aktiivisesti edellyttää hankkeenaikaista tietomallipohjaista asioiden

esittämistä.
§ Ohjeiden yhteensovittaminen, sekä termien ja käsitteiden parempi määrittämi-

nen.
§ Dokumenttipohjaisuudesta irtaantuminen.
§ Ohjelmistotalojen saaminen mukaan yhteistyöhön ja tiedonsiirtostandardin im-

plementointiin.
§ Tilaajan omien tietoalustojen ja järjestelmien tuottaminen ja kehittäminen. Esi-

merkiksi kehitysmahdollisuus siihen, että kun tilaajalle toimitetaan sen ohjeiden
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ja vaatimuksien mukaisesti laadittu tietomalli, saisi siitä tilaajaosapuolelta auto-
maattisesti kustannustiedot.

Työpajassa tuloksien esittämisen jälkeen käytiin vielä yleistä keskustelua liittyen työpa-
jan aiheisiin. Keskusteluissa tilaajaosapuoli toi esille näkemyksiään liittyen ehdotuk-
seen, että siltasuunnittelun ainoa piirustusdokumentti voisi tulevaisuudessa olla yleispii-
rustus. Haasteena tällä hetkellä piirustusdokumenttimäärän karsimisessa on se, että ei
ole vielä selvillä miten mallipohjaisia tietosisältöjä pystyttäisiin allekirjoittamaan.

Tilaajan näkemyksen mukaan seuraava askel dokumenttipohjaisista asiakirjoista malli-
pohjaiseen dokumentointiin siirryttäessä voisi olla se, että ero käyttötarkoituksia palve-
levia tietosisältöjä eroteltaisiin. Tietosisältöjä voitaisiin jaotella esimerkiksi siten, mitkä
tiedot ovat oleellisia säilyttää ja olla aina löydettävissä, ja mitkä tiedot palvelevat pel-
kästään rakentamisaikaa. Esimerkkinä betoniraudoituksien positiomerkinnät palvelevat
ainoastaan rakentamisaikaa. Edellä kuvatulla erottelulla voitaisiin edetä siihen, että sil-
lan yleispiirustuksen lisäksi tuotettaisiin ainoastaan kevennettyjä eri rakenteiden yleis-
piirustuksia, joissa olisi esitettynä tiedon säilymisen kannalta oleellisimmat asiat.
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4 PÄÄTELMÄT

4.1 Päätelmiä haastattelutuloksista

4.1.1 Haasteet ja ongelmat

Ihmiset

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Useat ongelmat ovat tuloksien perusteella olleet seurausta huonosta vuorovaikutuksesta
suunnittelijoiden välillä. Projektijäsenillä ei ole ollut tietoa, mitä muut tiimiläiset tekevät,
eikä omia tarpeita esimerkiksi lähtötietojen saamiseen oikea-aikaisesti oikeassa muo-
dossa ole tuotu esiin riittävän ajoissa. Myös suunnitelmaratkaisuihin liittyvää keskustelua
on käyty usein liian myöhään, jolloin toista osapuolta helpottavia suunnitelmaratkai-
sumuutoksia on ollut hankala toteuttaa. Lisäksi tieto suunnitelmiin tehdyistä muutoksista
ei aina kulje eteenpäin kaikille kyseistä tietoa tarvitseville. Vuorovaikutuksen puute pro-
jekteissa on näkynyt myös siten, että osa suunnittelijoista on työstänyt suunnitelmamalli-
aan liian pitkälle liian aikaisessa vaiheessa. Tämä on kasvattanut hukkatyön riskiä, sillä
suunnitelmaratkaisut eivät kokonaisuudessaan ole olleet samalla tasolla ja ratkaisut ovat
voineet vielä muuttua.

Tieto- ja osaaminen

Tieto- ja osaamisvajetta esiintyy niin tilaajapuolella, kuin suunnittelukonsulteillakin. Se
vaikeuttaa tietomallihankkeissa tuotettavan aineiston määrittelyä sisällön, laajuuden ja
toimitusformaattien osalta. Suunnittelukonsulteilla haasteita tuo lisäksi se, ettei ohjelmia
osata käyttää riittävän hyvin, eikä aina tiedetä mikä ohjelma olisi sopivin tarvittavien
suunnitelmaosasien tuottamiseen.

Aikataulu

Työn resurssointi on usein haastavaa, sillä työn alla on useita projekteja samanaikaisesti.
Aikataulun pettäminen yhdessä projektissa heijastelee herkästi muihin työn alla oleviin
projekteihin.
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Teknologia

Ohjelmistot

Ohjelmistokehitys ei ole pysynyt alan kehityksen tahdissa. Kaikilla ohjelmilla ei pystytä
tuottamaan suoraan vaatimuksien mukaista suunnitelma-aineistoa, vaan ohjelmistoja tar-
vitaan useita ja ohjelmistoihin joudutaan laatimaan erinäisiä lisäsovelluksia. Kasvavien
ohjelmistomäärien käytön opettelu ja hyödyntäminen on haastavaa suunnittelijoille. Li-
säksi ohjelmistot ovat selkeästi eri tasolla, kun tarkastellaan tekniikkalajien tietomallin-
tamisen tarpeita.

Tiedonsiirto ja tiedonhallinta

Tiedonsiirtoprosessit ohjelmistojen välillä ovat usein hankalia, eikä tietoa vastaanottavat
ohjelmistot aina suoraan tue käytettyä formaattia. Tällöin joudutaan tekemään formaatti-
muunnoksia, jotta tieto saadaan esille toisessa ohjelmistossa. Formaattimuunnokset taas
sisältävät riskin, että tietoa muuttuu tai häviää. Lisäksi tiedon tuottaminen Inframodel-
formaattiin ei onnistu täysin suoraan ohjelmistoista vaan se edellyttää usein manuaalista
muokkaamista.

Tiedonsiirtoon sisältyvät haasteet ja ongelmat vaikeuttavat myös yhdistelmämallin tii-
vistä käyttöä, koska aineiston siirtoa yhdistelmämalliin ei saada tehtyä niin helposti, kuin
toivottaisiin. Lisäksi murrosvaihe, jossa osa tekniikkalajeista tekee suunnittelua 2D:ssä ja
osa tekee tietomallin vasta valmiista suunnitelmastaan, vaikeuttaa yhdistelmämallin hyö-
dynnettävyyttä.

Prosessit

Toimintamallit ja roolit

Piirustuksien käyttäminen tiedonsiirron välineenä suunnittelijoiden välisessä tiedonvaih-
dossa ei ole enää tietomallipohjaisissa hankkeissa samalla lailla kannattavaa kuin 2D-
suunnittelussa. Suunnittelun aikana piirustusmuodossa esitettävä tieto vanhenee nopeasti
ja uuden tiedon päivittäminen piirustusmuotoon vie työaikaa, minkä voisi säästää, jos
tarvittavat tiedot saisi suoraan tietomallista. Piirustuksista luopumisessa on haastavaa
myös se, että ei ole yleisesti selvää missä ja miten mikäkin tietosisältö tulisi tietomallissa
esittää, kun taas piirustuksista tarvittava tieto on opittu ja totuttu näkemään aina samasta
paikasta, jolloin se löytyy nopeasti.

Juurtuneet työtavat haastavat uusien toimintamallien ja prosessien luomista ja käyttöön-
ottamista. Aina ei ymmärretä, että tietomalliprojektista saatavien hyötyjen realisoiminen
edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä. On totuttu keskittymään oman osan tekemiseen
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ja esittämään muille vasta valmista materiaalia. Tämä heikentää muun muassa suunnitel-
mien työnaikaisen yhteensovituksen tekemistä.

Ohjeistukset

Tietomallintamisen ohjeita on useita ja ne voivat vaihdella tilaajakohtaisesti. Ohjeesta
riippuen tietosisältöjä määritellään eri tavalla ja lisäksi esitettyjen vaatimuksien ja ohjei-
den välisiä eroa on paikoin vaikea erottaa.

Kuva 11 on esitetty, miten haastatteluissa esiin nousseet haasteet ja ongelmat jakaantuivat
määrällisesti eri teemoihin. Vastaukset jakaantuivat hiukan eri lailla riippuen siitä minkä
tekniikkalajin edustaja vastaaja oli. Yleisesti eri vastaajaryhmien (tekniikkalajit väylä,
geo ja silta; urakoitsijat ja tilaajat) vastaukset jakaantuivat kuvaajan mukaisesti. Tilaajien
vastauksissa kommentteja tuli eniten prosessit-teemaan liittyen. Vastauksien jaottelu teh-
tiin siten, että saman vastaajan vastaukset, jotka liittyivät samaan asiaan, laskettiin mää-
rällisesti vain yhdeksi esiin nousseeksi asiaksi. Ottaen huomion vastaajien rajallisen mää-
rän, sekä varsinkin urakoitsijoiden ja tilaajien edustajien suppean määrän, ei vastauksien
kohdistumisista eri asioihin voi tehdä suuria johtopäätöksiä eri vastaajaluokkien välillä.
Lisäksi koska haastattelukysymykset liittyivät suurimmaksi osaksi suunnittelijoiden vä-
liseen yhteistyöhön, ei urakoitsijoiden ja tilaajien edustajat pystyneet vastamaan yhtä laa-
jasti kuin suunnittelijat.

Kuva 11. Haastattelun tulokset: haasteet ja ongelmat eri teemoissa.
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4.1.2 Hyvät toimintatavat ja kehitysideat

Ihmiset

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Suunnittelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta voidaan parantaa pitämällä säännöllisiä pa-
lavereita. Osa palavereista voi olla lyhyitä 15-30 minuutin mittaisia palavereita, joita voi-
daan pitää kerran viikossa. Säännöllisien palavereiden avulla projektin jäsenet pidetään
tietoisina projektin tapahtumista ja varmistetaan edellytykset sille, että kaikki projektijä-
senet pystyvät etenemään omassa projektialueessaan. Lisäksi projektin alkuvaiheessa pa-
lavereissa on tärkeää perehdyttää projektin tekijät hankkeen vaatimuksiin, ominaispiirtei-
siin ja siihen kuinka tietomallipohjaista suunnittelua tehdään.

Palavereiden lisäksi on tärkeää, että omat tarpeet suunnitteluun liittyen tuodaan aktiivi-
sesti esiin, eikä asioita jätetä odottamaan seuraavia palavereita. Suunnittelun tulee jat-
kossa olla yhä enemmän vuorovaikutteista ja siksi on tärkeää pyrkiä irrottautumaan sii-
loutuneesta työkulttuurista niin tekniikkalajien kuin muidenkin hankeosapuolien kanssa.
Paras tapa kommunikoida projekteissa on olla suoraan yhteydessä asiaan liittyvään hen-
kilöön. Väärinkäsityksien välttämiseksi puhuminen kasvokkain tai videopuhelun välityk-
sellä on suositeltavampaa kuin esimerkiksi sähköpostin käyttö. Tarkasteltavan asian ym-
märtämistä samalla tavalla voidaan tehostaa käymällä asiaa läpi tietomallin kautta.

Tieto- ja osaaminen

Tietomalliohjeistukset ja -vaatimukset sekä projektien tietomallidokumentaatiot on teh-
tävä tutuksi kaikille projektijäsenille. Uusia ohjelmia on uskallettava ottaa opeteltavaksi
ja käytettäväksi, jotta pystytään vastamaan paremmin tiukentuviin hankekohtaisiin tieto-
mallivaatimuksiin. Lisäksi alalla ja yrityksissä on mietittävä, miten tietomallintamista vä-
hemmän tehneet tekniikkalajit saadaan mukaan mallipohjaiseen suunnitteluun, jolloin tie-
tomallintamisen suunnittelun aikaiset hyödyt kasvavat ja suunnittelun yhteensopivuusvir-
heet vähenevät.

Aikataulu

Aikataulussa pysymisen osalta aktiivinen keskustelu suunnitelmaratkaisuista tekniikka-
lajien välillä hyvissä ajoin projektin alussa on tärkeää. Tällöin suunnitelmaratkaisuja voi-
daan kehittää vielä toimivimmiksi ja huomioida ratkaisuissa se, että niiden suunnittelu ja
tietomallintaminen on kaikkien tekniikkalajien osalta paremmin toteutettavissa. Tällöin
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riski arvioidun työajan ylittämisestä pienenee. Lisäksi projektin aikatauluttamisessa on
varattava aina riittävästi aikaa ja resursseja laadunvarmistukselle.

Teknologia

Ohjelmistot

Etuja tietomallintamisohjelmien käytössä saadaan, jos pystytään hyödyntämään mahdol-
lisimman pitkälle yhtä ohjelmistoa, tai ohjelmia voidaan valita siten, että tiedonsiirto oh-
jelmien välillä on helppoa. Myös toimiva linkki käytettävistä ohjelmista erilliseen yhdis-
telmämalliohjelmistoon tuo mahdollisuuden siihen, että eri tekniikkalajit pääsevät näke-
mään koko suunnitteluaineiston ja tekemään itse oman suunnitelmansa yhteensovitusta
muihin suunnitelmiin.

Ohjelmistojen ja tietomallipalvelimien hinnoitteluperusteista on hyvä käydä keskustelua
niitä myyvien tahojen kanssa ja tuoda esiin näkemyksiä siitä, kuinka hinnoittelua voitai-
siin uudistaa. Esimerkiksi projektikohtainen hinnoittelu mahdollistaisi paremmin uusien
tekijöiden hyödyntämisen tai kiireapulaisien käyttämisen projekteissa.

Tiedonsiirto- ja hallinta

Käytettäessä erillisiä yhdistelmämalliohjelmia on tärkeää, että eri tekniikkalajit vievät
säännöllisesti suunnitteluaineistoaan yhdistelmämalliin, jolloin se hyödyttää koko projek-
tihenkilöstöä. Tiedonsiirto ohjelmasta toiseen tulee saada mahdollisimman kevyeksi ja
jos mahdollista, niin täysin automaattiseksi. Tällöin se ei tunnu ylimääräiseltä työvai-
heelta eikä siten vie aikaa itse projektityöltä. Tiedonsiirtoon liittyvät formaattimuunnok-
set ja niihin mahdollisesti sisältyvät tiedon katoamiset tai vääristymiset tulee kuitenkin
tunnistaa. Kehitystyön alla olevat avoimet tiedonsiirtostandardit, kuten IFC-BRIDGE,
IFC-RAIL ja IFC-ROAD tuovat jatkossa mahdollisuuksia varmempaan tiedonsiirtoon eri
ohjelmistojen välillä.

Tietomallipohjaisissa hankkeissa, tekniikkalajien välisessä tiedonsiirrossa on piirustuk-
sien sijaan siirryttävä mallipohjaiseen tiedonsiirtoon. Tällöin vältytään laatimasta erillisiä
apupiirustuksia toiselle tekniikkalajille vaiheessa, jossa projekti on vielä keskeneräinen.
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Prosessit

Toimintamallit ja roolit

Tietomallintamisen hyötyjen realisoimiseksi tärkeintä on tehdä asioita sen eteen, että
suunnittelu kokonaisuudessaan, kaikki tekniikkalajit huomioiden, voitaisiin tehdä tieto-
mallipohjaisesti. Mallisisällöistä ei tule tinkiä vaan on pyrittävä toteuttamaan suunnitelma
mallintamalla kokonaisuudessaan. Työnkuva ja työroolit tulee uudistaa siten, että ne pal-
velevat parhaiten kokonaisuutta. Tämä voi tarkoittaa sitä, että tekniikkalajien suunnitel-
masisältöjen rajapinnoissa voi tulla pieniä muutoksia sen suhteen, kenen on järkevintä
mallintaa mitäkin. Vaikuttimina voivat olla esimerkiksi uusien ohjeiden vaatimukset tai
käytettyjen ohjelmien rajallisuudet suunnitelmatiedon tuottamisessa halutussa tiedonsiir-
tostandardissa.

Tietomallipohjaisessa suunnittelussa on pyrittävä pois vanhoista, pieniin pilkotuista teh-
täväkokonaisuuksista. On ymmärrettävä, että mallintavassa suunnittelussa eri tehtäviä,
kuten mitoittaminen, piirustukset ja erilaiset määrä- ja teräsluettelot, ratkaistaan saman-
aikaisesti. Tietomallipohjainen tiedonvaihto on suunniteltava ja sovittava tarkkaan eri
tekniikkalajien välillä ja lisäksi on tehtävä selväksi mitä tarvitaan ja mitä ei.  Myös tie-
donvaihtoprosessit tulee vakioida mahdollisimman pitkälle ja ne tulee tehdä tutuiksi kai-
kille tekniikkalajeille. Mikäli tekniikkalajit tekevät tietomallintamista omissa ohjelmisto-
ympäristöissä, on työn aikaista suunnitelmamallia päivitettävä yhdistelmämalliin riittä-
vän tiheästi, jotta ajantasainen tieto on kaikkien osapuolien nähtävissä.

Koko väyläsuunnitteluprosessia on tarkistettava tai muutettava siten, että väyläsuunnitte-
lussa edetään aluksi mahdollisimman geometriapainotteisesti, jotta geometria saadaan
muiden tekniikkalajien käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Tietomalli on hyvä ottaa aktiivisesti mukaan kokouskäytäntöihin. Mallin avulla asioiden
tarkastelu ja hahmottaminen sekä työn etenemän seuraaminen on helpompaa kuin tavan-
omaisien 2D-piirustuksien kautta. Kokouksien lisäksi hankkeissa on hyvä rakentaa tii-
vistä yhteistyöilmapiiriä esimerkiksi hakemalla suunnitteluratkaisuja tai ratkaisemalla
haasteellisia suunnittelutehtäviä erilaisten työpajojen, solmutyöskentelyn tai Big Room-
työskentelyn kautta. Tiivis yhteistyö eri suunnittelijoiden välillä sekä tilaajan ja toteutta-
jan kanssa on tärkeää hankemuodosta riippumatta.

Ohjeistukset

Suunnittelijoiden ja projektipäälliköiden tulee perehtyä hyvin tietomalliohjeisiin sekä
hankekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi prosessien sujuvoittamiseksi tulee laa-
tia sisäisiä ohjeita vakioiduista toimintatavoista tietomallihankkeissa. Ohjeistuksia on
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useita ja niitä on hyvä harmonisoida varsinkin tilaajapuolen osalta. Erot ohjeiden ja vaa-
timuksien osalta on tuotava selkeästi esiin. Ohjeiden päivittyessä ja täsmentyessä myös
toimintatapojen vakioiminen helpottuu.

Tietomallintamisen ohjeita on useita ja ne voivat vaihdella tilaajakohtaisesti. Ohjeesta
riippuen tietosisältöjä määritellään eri tavalla ja lisäksi esitettyjen vaatimuksien ja ohjei-
den välisiä eroja on paikoin vaikea erottaa.

Kuvassa 9 on esitetty kuinka haastatteluissa esitetyt hyvät toimintatavat ja kehitysideat
jakaantuivat työssä käytettyihin teemoihin. Määrällisesti eniten eri toimintatapoja ja ke-
hitysideoita esiintyi ihmiset teemassa. Vastaajaryhmien välillä ei esiintynyt suuria eroja.
Geosuunnittelijoiden ja tilaajan edustajien erilaiset vastaukset keskittyivät ihmisteemaa
enemmän prosesseihin ja niiden kehittämiseen.

Kuva 12. Haastattelun tulokset: hyvät toimintatavat ja kehitysideat eri teemoissa.

4.2 Päätelmiä esimerkkiprojektin tuloksista

Esimerkkiprojektissa esiintyneet aikatauluviivästykset ovat vaikuttaneet useiden tekniik-
kalajien työn toteuttamiseen. Lähtötietoja ei ole saatu käyttöön sovittuina aikoina, jolloin
työresurssien suunnittelua on jouduttu miettimään uudelleen ja aikataulupaine on siirty-
nyt eteenpäin lähtötietoja toimittavalta tekniikkalajilta lähtötietoja tarvitseville. Hank-
keen haasteet ovat osaltaan johtuneet haastavasta suunnittelualueesta, joka sijoittuu vilk-
kaalle Kehä I väylälle. Lisäksi samalla alueella on suunnitteilla Raide-Jokeri hanke, josta
esimerkkiprojektin suunnitteluun vaikuttavia tietoja on jouduttu odottamaan.
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Esimerkkiprojektista havaittiin, ettei kaikki tekniikkalajit ole vielä täysillä mukana tieto-
mallipohjaisessa suunnittelussa vaan suunnittelua tehdään vielä perinteisesti 2D:ssä. Esi-
merkiksi valaistussuunnittelua ja liikenteen ohjauksen suunnittelua projektissa tehtiin
mallista tuotettujen 2D-piirustuksien pohjalta. Tässä riskinä on, että lähtötiedot eivät ole
ajantasaisia eikä niitä hoksata päivittää malliin tehtyjen muutoksien osalta. Siltasuunnit-
telun osalta hankkeessa oli tietomallintamisen osalta tehty päätös jättää betoniraudoitteet
pois mallista ja tehdä raudoituspiirustukset erikseen 2D-piirustuksina. Raudoituksien pois
jättämisellä haettiin varmuutta siihen, että raudoituspiirustukset pystytään laatimaan ai-
kataulussa ilman suurempia ongelmia. Syynä päätökseen oli todennäköisesti haastatte-
luissakin esiin noussut kokemus siitä, että raudoituksien mallintaminen ja piirustuksien
tuottaminen on vielä haastavaa varsinkin geometrisesti vaikeiden muotojen osalta. Tieto-
mallisisällöistä ei silti pitäisi tinkiä jatkossa, jotta suunnittelu kehittyisi eteenpäin ja mal-
leja pystyttäisiin hyödyntämään yhä kokonaisvaltaisemmin.

Kahden suunnittelukonsultin työn yhdistämisessä Quadri-tietomallipalvelin oli hyvä rat-
kaisu. Novapoint-ohjelmalla suunnittelua tehneet suunnittelijat pystyivät tekemään suun-
nittelua suoraan samaan tietomalliin. Pienenä haasteena tietomallipalvelimessa oli sen
kustannusrakenne, jonka vuoksi kiireavun käyttö ei ollut mahdollista ja eikä myöskään
kustannuksiltaan kannattavaa.

4.3 Päätelmiä työpajan tuloksista

Työpajan tuloksissa korostettiin kommunikaation tärkeyttä eri tekniikkalajien välillä tie-
tomallipohjaisessa suunnittelussa. Kommunikaation parantamisen edistämiskeinona näh-
tiin viikoittaiset palaverit. Tietämys projektiasioista ja siitä, mitä muut suunnittelijat ovat
tekemässä on kokonaisuuden hahmottamisen kannalta olennaista.

Tiedonsiirron osalta nähtiin, että on siirryttävä enemmän mallipohjaiseen tiedonsiirtoon,
eikä piirustuksia tulisi käyttää tiedonsiirron välineenä tekniikkalajien välillä. Tulevaisuu-
dessa tietomallinnuksen haluttiin kehittyvän siihen suuntaan, ettei mallista tarvitsisi laatia
piirustuksia lainkaan tai ei ainakaan niin paljoa kuin nykyään. Pyrkimys olisi, että kaikki
tieto löytyisi tietomallista.

Tilaajilta toivotaan jatkossa tiukkoja, mutta realistisia vaatimuksia tietomallintamisen
suhteen. Tilaaja voisi myös kohdentaa vaatimuksia enemmän projektikohtaisesti, jolloin
yleiset laajat ohjekokonaisuudet eivät olisi aina oletuksena kaikkien projektien perus-
teena. Lisäksi tilaajan omien tietoalustojen kehittäminen nähtiin hyvänä. Esimerkiksi au-
tomatisoidut kustannustiedot suunnitelmamallien pohjalta tai erilaiset väylä- ja taitora-
kennesuunnittelun komponenttikirjastot toisivat apua sekä tasaisuutta tietomallisuunnit-
teluun.
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4.4 Yhteenveto

Yleinen ongelma rinnakkaisessa suunnittelussa on aikatauluviivästykset, jotka vaikutta-
vat useisiin tekniikkalajeihin. Lähtötietojen saaminen sovittua myöhemmin tuo haasteita
kiinnitettyjen resurssien käyttöön sekä siirtää aikataulupainetta lähtötietoja tarvitseville
tekniikkalajeille. Ongelman välttämiseksi aikataulu tulee suunnitella huolella siten, että
kaikki tekniikkalajit ovat mukana sen laatimisessa. Vuorovaikutus kaikkien osallisien
kanssa on erittäin tärkeää. Lisäksi projekteissa tulee tunnistaa ja priorisoida niiden asioi-
den suunnittelu, millä on vaikutusta myös muiden osapuolien tekemiseen ja luoda edel-
lytykset sille, että kaikki pystyvät aloittamaan oman työnsä ajallaan. Useimmissa tapauk-
sissa suunnittelussa tulee edetä väylägeometriapainotteisesti, jotta tarvittavat lähtötiedot
saadaan ajoissa muiden tekniikkalajien käyttöön. Geometrian suunnittelu tulee lisäksi
kohdentaa suunnittelualueen kohtiin, joissa tarvitaan useamman tekniikkalajin suunnitte-
lupanosta.

Vuorovaikutus projekteissa on aikataulusuunnittelun lisäksi tärkeää koko projektin työs-
tämisen ajan. Jotta suunnittelijoilla olisi tieto missä vaiheessa projekti on menossa, mitä
eri suunnittelijat tekevät, mitä tietoja kukin seuraavaksi tarvitsee ja mitä muutoksia tieto-
malleihin on tehty tai sovittu tehtäväksi, on pidettävä yhteyttä ja käytävä keskusteluita
projektijäsenien kanssa. Vuorovaikutuksen puute ja tiedonkulun heikkous nousivat myös
haastattelutuloksissa voimakkaasti esiin. Yksilötasolla ongelman korjaaminen edellyttää
työntekijältä avoimempaa asennetta ja irtaantumista vanhasta siiloutuneesta työtavasta.
Viestinnän tueksi projekteissa on kannattavaa harkita, käytetäänkö projektiviestinnässä
sähköpostin sijaan jotain erillistä ohjelmaa, jolla vältetään se, että tärkeät projektiviestit
eivät huku sähköpostiin muiden viestien sekaan. Projektitasolla vuorovaikutusta pysty-
tään parantamaan sopimalla säännöllisiä palavereita projektiasioihin ja tietomallintami-
seen liittyen. Omaa suunnittelualuetta koskeviin palavereihin tulee osallistua kaikkien
osapuolien.

Palaverit on pidettävä tiiviinä ja pääasia projekti- ja tietomallipalavereissa tulee pitää
työn koordinoinnissa sekä ratkaisuiden ja päätöksien teossa. Yksipuolista raportointiin
keskittyvää esiintymistä tulee välttää. Käsiteltäessä ongelmia ja tehdessä päätöksiä erilai-
sista ratkaisuista, on hyvä käyttää tietomallin visuaalisuutta hyödyksi. Näin pystytään
varmentamaan paremmin, että asiat on hahmotettu samalla tavalla kaikkien osalta. Sovit-
tujen tehtävien osalta tulee aina sopia valmistumisajankohdat, jolloin tehtävien suoritta-
misaika on tutkitusti lyhyempi kuin avoimeksi jätettyjen, ”pitää hoitaa se” -tehtävien koh-
dalla. Suunnittelunohjauksessa sekä kokouskäytäntöjen muodostamisessa voidaan hyö-
dyntää myös erilaisia rakennusalalle implementoituja tuotannonohjausmenetelmiä, kuten
paljon tutkittua Last Planneria, mikä tarjoaa hyviä keinoja seurata ja tehostaa rinnakkaista
suunnitteluprosessia.

Tietomallintamisen osalta on kohdistettava kehitystyötä tekniikkalajeihin, jotka eivät
vielä nykyisellään pysty tekemään suunnitteluaan tietomallipohjaisesti. Tavoite tulee
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olla, että suunnittelua voidaan tehdä kokonaisuudessaan tietomallintamalla. Tällöin tie-
donvaihtoa pystytään tekemään mallipohjaisesti, jolloin työnaikaisien 2D-piirustuksien
tuottaminen toiselle tekniikkalajille jää pois. Mallitiedon osalta tulee varmistua, että yh-
distelmämallia päivitetään riittävän usein ja, että se on kaikkien osapuolien nähtävillä ja
käytettävissä mahdollisimman ajantasaisena. Kaikkien tekniikkalajien suunnitelmien saa-
minen mukaan yhdistelmämalliin helpottaa kokonaisuuden tarkastelua ja laadunvarmis-
tusta. On muistettava kuitenkin, että yhdistelmämalli on hyvä työkalu, mutta sitäkin tär-
keämpää on säännöllinen kommunikointi toisten suunnittelijoiden kanssa, mitä kautta
saadaan paras tieto suunnitelman sisällöstä ja statustasosta.

Tilaajan osalta tulevaisuudessa on tärkeää määritellä mitä piirustuksia väylähankkeissa
tulee laatia ja mitä tietosisältöjä niissä tulee esittää. Nykyiset vaatimukset piirustustuo-
tannolle ja niissä esitettäville tiedoille, eivät tule olemaan tulevaisuudessa tarkoituksen
mukaisia, sillä tiedot pystytään esittämään kokonaisuudessaan tietomalleissa. Tietomal-
lien hyödyntämispotentiaalia tulee kasvattaa luomalla itse ja vaatimalla ohjelmistotoimit-
tajilta erilaisia käyttöliittymiä mallisisältöihin, jotka auttavat tarvittavien tietojen löytä-
mistä ja hyödyntämistä.

Tietomallipohjainen suunnittelu kehittyy jatkuvasti ja esimerkiksi parametrinen ja algo-
ritmiavusteinen suunnittelu tulee lisääntymään ja tarjoamaan uudenlaisia tapoja tehdä
suunnittelua. Suunnitteluohjelmistoja tulee jatkuvasti lisää ja suunnittelijoiden tulee osata
käyttää jatkossa yhä enemmän useita eri ohjelmia. Myös ohjeet ja vaatimukset päivittyvät
ja tarkentuvat ja tietomalleilta ja siten myös tietomallintamiselta vaaditaan jatkossa yhä
enemmän. Ohjelmistojen ja ohjeiden päivittyessä on todella tärkeää tarkastaa nykyisiä
suunnitteluprosesseja ja uudistaa niitä tarvittaessa siten, että suunnittelua voidaan toteut-
taa mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin.  Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työn
sisältöjen osalta rajapinnat tulevat elämään tekniikkalajien välillä ja työt voivat jakaantua
uudelleen sen mukaan kenellä on parhaat ohjelmistot ja tarvittava osaaminen tehdä vaa-
dittuja tietomallitehtäviä. Avoimien tiedonsiirtostandardien IFC-BRIDGE, IFC-RAIL,
JA IFC-ROAD -kehitystyö mahdollistaa jatkossa paremman tiedon siirtymisen ohjelmis-
tojen ja laitteiden välillä, mutta jotta niitä pystytään käyttämään tehokkaasti ja oikein,
edellyttää se perehtymistä niiden toimintaperiaatteisiin. Todennäköistä on, että työmäärä
ja tietosisällöt tulevat jatkossa kasvamaan, ja jotta uudistuviin vaatimuksiin pystytään
vastamaan, on suunnitteluprosessien kehitystyötä tehtävä entistä enemmän. Suunnitteli-
joiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että edessä on paljon uutta, eikä mallisuorituksia tai
kattavia ohjeistuksia suunnitelmien laatimisesta ole aina saatavilla, vaan jatkossa joudu-
taan sietämään yhä enemmän epävarmuusalueella toimimista.

Tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin ja yhteistyömenetelmien kehitys on paljolti
riippuvainen organisaation omasta toiminnasta.  Avoin keskusteluympäristö ja laaja yh-
teistyö omassa organisaatiossa luo mahdollisuuden kehittää toimivat ja tehokkaat suun-
nitteluprosessit. Tietomallipohjaisen suunnittelun tehostaminen niin siltasuunnittelun,
kuin myös muiden tekniikkalajien osalta, edellyttää että myös muut suunnitteluosapuolet
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pystyvät jatkossa tekemään suunnitteluaan tietomallintamalla, jolloin tiedonvaihtoa voi-
daan tehdä laajemmin ja puhtaammin pelkän tietomallin kautta ja säästää siten eri väli-
vaiheisiin kuluvaa työaikaa. Yksi kriteeri tietomallipohjaisen suunnittelun kehittämisessä
on, että tietomallintamisen sisällöistä ei haastavuudesta huolimatta tingitä liikaa, sillä se
vie pohjaa koko tietomallintamiselta sekä heikentää mallien hyödynnettävyyttä. Haasta-
viin tietomalliasioihin tulee uskaltaa tarttua ja hakea niihin sopivia ratkaisujaa, vaikka
aluksi resursseja ja työtunteja voi kulua toivottua enemmän. Prosesseja tulee seurata ja
analysoida säännöllisesti, jotta jatkuva parantaminen on mahdollista ja toistuvia tehtäviä
pystytään vakioimaan. Tilaaja voi ohjata toimintalinjoja laatimillaan ohjeillaan, sekä aset-
tamillaan vaatimustasoilla.

4.4.1 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset

Tässä työssä selvitettiin minkälaisia haasteita infrahankkeiden tekniikkalajien rinnakkai-
sessa tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa ja yhteistyössä tyypillisesti esiintyy ja
esitettiin keinoja, joilla prosessia voitaisiin sujuvoittaa. Avaintekijöitä, joilla prosessia
saataisiin sujuvammaksi, esitettiin useita, eikä niitä pystytty tämän työn puitteissa käsit-
telemään kovin syvällisesti. Jatkotutkimuksissa prosessin parannuskeinoja tulisi testata
useissa käytännön hankkeissa ja selvittää siten mitkä keinot ovat tehokkaimpia ja mitä
keinoja on kannattavaa jalostaa eteenpäin käyttöön otettavaksi. Esimerkiksi vuorovaiku-
tuksen osalta erilaisia kokouskäytäntöjä sekä Lean-periaatteiden soveltamista käytäntöön
tulisi tutkia enemmän. Lisäksi työssä esiin noussut ajatus piirustuksien vähentämisestä
tietomallinnettavissa hankkeissa on asia, jonka vaikutuksien arvioiminen infrasuunnitte-
luun ja hankemenettelyihin on ehdottomasti selvityksen arvoinen.
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