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Digitaalisuus – Tietomallinnus kytkeytyy moneen
Tiedon strukturoitu hallinta edellytys sen käytettävyydelle moneen tarkoitukseen

Suunnittelu / Työmaa /Elinkaari

• Tietomallinnus

• Digitaalinen kaksonen

• Alustat, tietovarannot

• Big data & IoT & Olosuhdesensorit 

• ArtificiaI intelligence & Machine learning

• Parametric design

• AR/VR 

• Toimintasimulaatiot, prosessianalytiikka. 

• Digitaalinen tuotetieto (tunnisteet)

• Elinkaarimalli

• Läsnäoloanturointi. 

• Robotiikka

YTV2012
→ YTV2020



Digitaalisuus – Tietomallinnus kytkeytyy moneen

Työkalujen parempi hyödyntäminen tulisi johtaa:

• Hukka pois ja laatu paremmaksi

• Aikatauluohjaus: Tilat käyttöön nopeammin, rakennusaikainen häiriö 
lyhyempi, tuotot aikaisemmin

• Kolmannes pois ajasta 

• Kustannusohjaus ja päivitykset

• Tarkempaa ja luotettavampaa

• Elinkaaren aikaiset hyödyt

• Tietoa on pystyttävä hallinnoimaan ja eri järjestelmien on keskusteltava 
harmonisoidusti keskenään



Tietomallinnuksen hyödyt - Tilaaja
Tietomallinnuksen yhteydessä yleisesti esille nostetut hyödyt:

▪ Tehokkaampi suunnitteluprosessi ja muutosten jäljitettävyys

▪ Käyttäjien osallistaminen yhdistelmämallin ja VR / AR kautta

▪ Vähemmän ristiriitoja (clash avoidance, clash detection)

▪ Tarkemmat kustannusarviot, määrät ja kustannusvertailut eri vaihtoehtojen välillä

▪ Nopeampi ja tarkempi kustannus- ja tarjouslaskenta

▪ Mahdollistaa tarkemman aikataulutuksen

▪ Mahdollistaa paremmin dokumentoidun kommentoinnin ja muutosten hallinnan

▪ Laadunvarmistus vertaamalla toteutusta yhdistelmämalliin -> työmaan seuranta

• Selkeämpi kokonaiskuva hankkeesta yhdistelmämallin kautta

…hyödyt eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan vaativat hankkeen hyviä toimintatapoja ja 
prosessien johtamista 



Tietomallinnuksen hyödyt – Suunnittelu/urakointi
Suunnittelu:
• Dokumenttien ristiriitojen merkittävä 

väheneminen 
• Voidaan käyttää automatisoituja 

tarkastustyökaluja 
• Laskelmat ja vertailut syntyvät helposti 
• Tiimit pystyvät suunnittelemaan 

tehokkaammin saman projektin parissa 
• Muiden suunnittelualojen suunnitelmat on 

helpompi hahmottaa ja osista saa 
tarkempaa tietoa parametrien kautta 

• 3D + VR tekevät suunnittelusta 
mielekkäämpää ja helpommin 
hahmotettavaa 

• Muutos tietokannassa tuo muutoksen 
kaikkiin dokumentteihin 

Urakointi:
• Tarjouslaskenta on helpompaa, 

nopeampaa ja tarkempaa
• Suunnitteluratkaisujen 

toteutettavuuden arviointi etukäteen
• Hankintoihin tarkemmat määrät
• Yhdistelmämallin vaiheistuksen 

avulla työmaan suunnittelu
• Selkeämpi kokonaiskuva hankkeesta 

yhdistelmämallin kautta
• Työn vaatimien välivaiheiden 

suunnittelu hyödyntäen tietomallia
• Urakoitsijoiden työvaiheiden ja 

asennusjärjestyksen 
yhteensovittaminen

• Asentajat voivat tarkistaa itse mittoja 
yhdistelmämallista (sovituin ehdoin)



Tilaajat ja tietomallintaminen: 2018 RAKLIn Tuottavuusloikka tietomalleilla 

– hanke (www.rakli.fi/klinikat)
• Hankkeen keskiössä oli tilaajien rakennuttajapäälliköiden  

tietomallinnuksen osaamistason parantaminen  

• Hankkeessa käytiin läpi: 

• Tietomallit suunnittelussa 

• Rakentamisessa

• Ylläpidossa

• Tietomallintamisen hyödyntäminen on avainasemassa 

rakennusalan tuottavuuden ja laadun parantamisessa.

• Tietomallintamisen tason, tavoitteiden ja vastuiden 

määrittely on tilaajan tehtävä. 

• Koko prosessin onnistunut läpivienti vaatii saumatonta 

yhteistyötä ja yhteensopivuutta eri toimijoiden välillä.



2018 RAKLIn Tuottavuusloikka tietomalleilla – hanke,
(www.rakli.fi/klinikat)

• Kustannusohjaus ja vaihtoehtotarkastelu mallien kautta
• Osapuolien roolit tietomallinnuksen työkalujen käytännön 

hyödyntämisessä
• Suunnitelmien laadunvalvonta, yksityiskohtaisuus ja 

yhteensovitus – suunnittelun vaatimustaso noussut
• Tuotannon ohjaus – osapuolien vaatimustaso rakentamisen 

prosessissa kulkee kohti mallinnusta, mallinnuksen puutteet 
taakka tilaajalle jatkossa? (vrt. tahtituotannon 
edellytykset)

• Virtuaalinen ympäristö on havainnollinen työkalu, jota voidaan 
käyttää hankesysteemin eri osapuolten ymmärryksen 
parantamiseen ja vaihtoehtojen tarkasteluun

• Digitaalinen rakentamisen prosessi luo edellytykset ylläpidon 
tietomallin luomiselle, hyötyjä haetaan ylläpidon prosesseista 
eri näkökannoilta



Mikä muuttunut sitten tietomallinnus klinikan

Kokonaisvaltainen disruptio (jota ennustettu tietomallinnuksen 
käyttöönotosta lähtien) antaa vielä odottaa itseään. Kuitenkin:

• Suunnitteluprosessi automatisoituu - tekoälypohjainen suunnittelu 

tulossa

• Esimerkiksi automatisoitu asuntopohjien suunnittelu, vielä visiointia 

2018, nyt Y-tunnuksia pystyssä

• 5D – tietomallinnuksesta kohti Prosessin tietomallia ja digitaalisia 

kaksosia 

• Suunnittelun ja työmaan ohjaus

• Jatkuva laadunhallinta



Mikä muuttunut sitten tietomallinnus klinikan

• Tuotetietojen tarpeet mm. vähähiilisyyden     
näkökulmasta (EPD) ja linkittäminen malleihin
⎼ LCA, LCC – laskennat, erilaisten vaihtoehtojen tarkastelu 

tietomallinnukseen linkittyen

• Konseptitason linkityksiä ylläpidon ajalle 
toteutettu / toteutumassa
⎼Mm. Senaatti olosuhdemalli, Asuntotoimijat: hankinnan 

ohjaus



Tuote(tietojen) hallinnan merkitys kasvaa
• RAKLI, RT ja STUL yhteinen sitoutuminen alan kaikissa tuotteissa globaalisti 

standardoituun tuotetunnistamiseen
• Yhtenä alan tuotteiden tunnisteena käytetään globaalin GTIN-koodia
• Standardoidun yksilöinnin avulla tuotteet voidaan tunnistaa yksiselitteisesti läpi 

koko rakennuksen elinkaaren arvoketjun

• Useilla RAKLIn jäsenillä käynnissä työ tiedonhallinnan parantamiseksi elinkaariketjussa

Suunnitelmamalli Toteumamalli Elinkaarimalli

• Elinkaarimallin kokoaminen alkanut olosuhteiden hallinnan kannalta tärkeästä tiedosta ja 
ylläpidon tarvitsemasta laite- ja materiaalitiedosta + tilanhallinnan järjestelmät



MRL - uudistus ja tietomallit









Rakennuksen tietomalli (tai muuten koneluettavassa muodossa) 

Aika

Tiedon
määrä 

Kaavatietomalli
(hyväksytyn kaavan tiedot)

Rakennuslupapäätöstietomalli
(Lupapäätöstä varten RAVAan toimitettava)

Pelastustoimen lisätiedot?
Kiinteistöveron lisätiedot?
Väestötietojärjestelmän lisätiedot?

Rakennuslupatoteumatietomalli
(Päivitettynä luvan edellyttämät tiedot, RYTJiin)

Päivittyvät uuden rakennusluvan myötä

Toteumatietomalli
”Luovutusmalli” 
(hankkeeseen ryhtyvä)

Ylläpitotuotemalli
(kiinteistönomistaja)

Yksityinen ja 
ei säädöksin 
määritelty

Julkinen ja 
MRL:ssä
määritelty
Toimitetaan 
RYTJiin

• Yksi ajassa rikastuva tietomalli, josta tarvittavat
• tiedot oikeisiin paikkoihin

Julkista?
Muissa laissa 
määritelty

Tuotantotietomalli
(rakentamista varten, rakentajat)

Suunnittelutietomalli
(rakennuksen määrittely, suunnittelijta)



MRL, hiilijalanjäljen laskenta, digitaalisuus ja tuotetieto

Lähde: Rakennustuoteteollisuus RTT
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(G) = geneerinen
(S) = spesifinen
D = digitaalinen

GWP = global warming potential = päästöarvo
KI = käyttöikä
EPD = environmental product declaration
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Lopuksi

• IPT – hankkeet luovat erinomaisen alustan tietomallinnuksen 
hyötyjen ulosmittaamiselle 

• Yhdessä sovitusti tietomallinnus / ifc – malli osa digitaalista 
luovutusaineistoa hankkeelle 
• Mallin rikastuminen tuotantomallista toteumamalliksi 

hankkeen aikana → Prosessin aikaisten hyötyjen pohja
• Mahdollista käyttää osana elinkaaren ohjaamisen 

kokonaisuutta



mikko.somersalmi@rakli.fi

Kiitos


