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TIIVISTELMÄ 
 

Väylärakennustyömaan dynaaminen johtaminen 

Pasi Tiitinen 

Oulun yliopisto, Konetekniikan osasto 

Diplomityö 2013, 59 s. + 1 s. liitteitä 

Työn ohjaajat: Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola 

Diplomityön tavoitteena oli väylärakennustyömaan dynaamisen johtamismenetelmän 

kehittäminen. Dynaamisella johtamisella tarkoitetaan joustavaa, välitöntä ja tehokasta 

reagoimista työtehtävän suorittamisen ohjaukseen. Tässä tutkimuksessa dynaamisella 

johtamisella tarkoitetaan myös tietomalli- ja selainpohjaista, päätelaiteriippumatonta, 

langatonta ja mobiilia tiedonsiirtoa työmaalla hyödyntävää järjestelmää ja ympäristöä.  

Työssä tutkittiin väylärakennustyömaan nykyisiä johtamismenetelmiä ja -järjestelmiä 

haastatteluilla ja työmaavierailuilla. Suoritetulla kansainvälisellä teknologia- 

kartoituksella etsittiin tietoa uusimmista dynaamisen johtamisen teknologioista ja 

järjestelmistä. Työssä tutkittiin myös semanttista tietokantaa ohjausjärjestelmän 

pohjana, tällä haettiin uudenlaista tapaa etsiä tietoa työnjohdon tarpeisiin. Dynaamisen 

johtamisjärjestelmän uutta prototyyppiä testattiin rajoitetulla toiminnallisuudella 

käyttäen yhtä kaivinkonetta ja neljää kuorma-autoa. Lisäksi havainnoitiin oikeita 

työmaita, joissa käytettiin uusimpia kone- ja työmaan ohjausjärjestelmiä sekä 

haastateltiin työmaiden johtohenkilöitä järjestelmien ja johtamisen toiminnasta. 

Valituille urakoitsijan työnjohtajille ja dynaamiseen johtamiseen perehtyneille 

tutkijoille järjestettiin yhteinen työpaja, jossa tunnistettiin dynaamisen johtojärjestelmän 

päätoiminnallisuuksia ja arvioitiin näiden prioriteetteja ja päivitystarpeita. 

Tärkeimmät dynaamisen johtamisen toiminnalliset osa-alueet ovat aikataulun, 

kustannusten, materiaalien, henkilöstön, työkoneiden, aliurakoitsijoiden ja työmaan 

liikenteen seuranta ja ohjaus.  Vaikka väylärakennustyömaiden johtaminen on jo 

nykyisinkin varsin dynaamista, siirtyminen toiminnallisuuksiltaan laajojen dynaamisten 

ohjausjärjestelmien käyttöön on suuri muutos väylärakennusurakoitsijalle ja koko alalle. 

Tällä hetkellä urakoitsijoiden käytössä on useita keskinäisen tiedonsiirron kannalta 

puutteellisia erillisjärjestelmiä perustoiminnallisuuksien ohjaukseen. Dynaamiseen 

johtamiseen on markkinoilla jo joitakin toiminnallisuuksiltaan rajattuja järjestelmiä, 

joiden kokeiluista on havaittu selkeitä hyötyjä. Näiden erillisjärjestelmien välinen 

tiedonsiirto dynaamisen johtamisen kannalta on kuitenkin puutteellista. DigiInfra-

tutkimusprojektissa kehitetty prototyyppi on yksi malli kaupallisen, 

toiminnallisuudeltaan laajemman, dynaamisen johtamisjärjestelmän kehitystyölle.  

Kehitystyön etenemisessä avoimen tiedonsiirron ja järjestelmäintegraation rooli on 

todennäköisesti merkittävä.  

Asiasanat: Tietomalli, DigiInfra, dynaaminen, johtamismenetelmä 
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ABSTRACT 

 

Dynamic management of road construction site 

Pasi Tiitinen 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2013, 59 p. + 1 p. appendixes 

Supervisors: Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola 

The goal of this thesis was to develop a model and a system for dynamic management 

of road construction site. The dynamic management was determined in this study to 

mean flexible, fast and efficient reaction to the control of different working tasks on 

site. In addition, dynamic management was determined to be such as system that is 

information modeling (BIM) based, internet browser-based, independent of different 

terminals, and utilizes wireless and mobile information transfer.  

Present management systems and –models were studied and how to develop a dynamic 

management system and –model through data – and automation integration. A 

technology mapping survey was done to get the newest information about available 

current systems and software related to dynamic management. Semantic database as a 

base for management system was also studied, as a new way to search information for 

management purposes. A prototype for dynamic site control center was specified and 

programmed as a part of the DigiINFRA research project (University of Oulu, VTT). 

The prototype was tested with limited functionality on a campus TestSite. Test included 

the dynamic control of one excavator and four truck systems. Several present road 

construction sites were visited, where the site management personnel were interviewed. 

These sites used most advanced site management systems. A special workshop, to the 

selected site managers of the contractor in question and the researchers obtaining a 

special knowledge from the area was done. In the workshop, different main functions of 

the dynamic road construction management, the priorities of these functions as well as 

update needs were studied and documented. 

The most important functional areas of the dynamic road construction management are 

the tracking and control of scheduling, costs, materials, the workmen of main 

contractor, work machines, workmen and other resources of sub-contractors and traffic 

inside the construction project area. The management of the road construction with 

present traditional ways is also quite dynamic. The transition to the new type of 

dynamic management method and systems is, however, a very large change for road 

contractor and the whole infra industry as well. Today contractors use different systems 

and software for the tracking and control of the main functions, which remain to have 

quite inadequate features and possibilities for dynamic information transfer. There are 

some new systems and software recently entered into market, which can be evaluated to 

be quite dynamic systems and methods. Also significant benefits have been observed 

from the contractors in question. The functions and the properties of these commercial 
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systems are still quite limited and inadequate when considering the large integrated 

utilization of the dynamic management principles. The prototype created in the Finnish 

DigiINFRA research project is one example and model to the product development 

work needed for that kind of extended dynamic management system. In this future 

work, the roles of open information transfer and system integration will be probably 

significant.  

Keywords: information model, dynamic, management system, DigiInfra  
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

CPM Critical Path Management 

GNSS GPS ja GLONASS-järjestelmiä hyödyntävä satelliittipaikannus 

aGPS GPS:n muoto, missä käytetään lisäksi avuksi verkko-operaattorilta 

saatavaa karkeaa arviota GPS-vastaanottimen nykyisestä sijainnista. 

3G  3. sukupolven mobiiliverkko 

4G 4. sukupolven mobiiliverkko 

Dynaaminen Aktiivinen, elävä, liikkuva, muuttuva, kehittyvä, voimakas, energinen 

DSCC Dynamic Site Control Center, Dynaamisen johtamisen protojärjestelmä  
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1 JOHDANTO 

1.1 Väylärakennustyömaan nykyinen johtaminen 

 

Erään haastatellun työmaapäällikön mukaan: ”Tienrakennustyömaan johtamista voisi 

kuvailla hallituksi kaaokseksi.” Suunnitelmapiirustuksia on työmaajohdon kopin seinät 

täynnä (kuva 1), jokaiselle putkitukselle, kaapeloinnille ja viemäröinneille on omat 

piirustuksensa. Suunnitelmamallia ei ole kokonaisuutena helposti tai ollenkaan 

saatavilla. Kuormakirjojen säilytyksenä toimii usein pahvilaatikko jossain nurkassa. 

Kuormakirjat päivitetään laskutukseen käsin excel-taulukkoon syöttämällä 1-7 päivän 

tahdilla.  

 

Kuva 1. Työmaakopin seinä, työmaan piirustukset esillä. 

Perinteiset työnositukseen ja CPM (Critical Path Management) malliin perustuvat 

projektinhallintatavat ovat edelleen toimiva tapa johtaa väylätyömaata, joskin tiedon 

käsittely on muuttunut tekniikan kehittymisen myötä melkoisesti. Projektinhallinta 

väylärakentamisessa on varsin dynaamista tälläkin hetkellä. Aikataulu on 

projektinhallinnan perusta, siihen liittyvät kiinteästi resurssienhallinta ja 

kustannusohjaus. Aikataulun merkitys projektille voidaan arvioida konkreettisesti myös 

rahassa. (Pelin 2008, 107).  

Tehtävien toteutumien muutokset ja niiden vaikutus tehtävän aikatauluun ovat yksi 

keskeinen osa työmaapäällikön arkea. Aikatauluun tai ainakin sen kriittisen polun 



9 

tehtävien merkitystä työmaan hallinnan ja projektin johtamisen osana ei voi liikaa 

korostaa. Aikataulu ohjaa suunnittelua ja päivittäistä työnjohtamista, resurssien 

hallintaa, hankintaa ja logistiikkaa, mikäli kyseessä on ST- tai STY-urakka. Mikä 

tahansa muutos vaikuttaa yleensä projektiaikatauluun ja pienelläkin kriittisen polun 

muutoksella voi olla suuri vaikutus. Aikataulun viivästyminen aiheuttaa yleensä myös 

suuret taloudelliset tappiot projektin viivästyessä. Esimerkiksi yleisissä 

sopimusehdoissa on selvät sanktiot viiveille. 

Rakentaminen on perinteisesti toteutettu kokonaisurakointina siten, että ensin tehdään 

suunnitelmat, sen jälkeen suoritetaan urakkakilpailu, valitaan voittaja jonka jälkeen 

rakentaminen voi alkaa. Viime vuosina on yleistynyt ST (suunnittele ja toteuta) -

urakointi. ST-urakassa tilataan suunnittelu ja toteutus samalta päätoimijalta. Tämä 

merkitsee yleensä sitä, etteivät kaikki suunnitelmat ole vielä valmiina, kun jo tehdään 

raivauksia, pohjanvahvistustöitä, rumpuja, kuivatusjärjestelyitä tai muita projektiin 

liittyviä töitä. Toisinaan aikataulu voi olla niin tiukka, että viimeiset piirustukset 

tuodaan työmaalle juuri ennen kuin kyseisen vaiheen rakentaminen alkaa. Tällä tavalla 

projektin aikataulusta pyritään puristamaan kaikki mahdollinen irti. Rakentamisessa 

käytettävät koneet ovat pitkälti säilyneet samanlaisina 2000-luvulla. koska 

ohjausjärjestelmät ja koneiden hydrauliikan kontrolli on kehittynyt huomattavasti 

tietotekniikan myötä. 

Hukan poistoon keskittyvä Lean menetelmä on otettu yleisesti käyttöön. Lean on 

kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen malli, joka perustuu Toyota Production Systemiin 

(TPS). TPS on arvioitu yhdeksi maailman parhaista tuotantosysteemeistä. Lean ajattelu 

on tehokas, kun sitä sovelletaan koko arvoketjuun (asiakas, suunnittelijat, valmistajat ja 

alihankkijat). Järjestelmä keskittyy seitsemän erilaisen hukan poistoon, (varastointi, 

liike, virheet, prosessointi, ylituotanto, odottaminen ja kuljettaminen). Tällä pyritään 

parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienentämään kustannuksia ja lyhentämään 

läpimenoaikoja. (Jyrkkä, luentokalvot OY, 2011). 

Last Planner System on käytännön työkalu, jolla mm. Destia pyrkii Lean mallin 

mukaiseen projektien läpiviemiseen. (Erho, luentokalvot OY, 2011).  

Last Plannerin suunnitelmavaiheet ovat: 

Pääaikataulu Päätehtävät, välitavoitteet, kriittiset hankinnat ja luvat. 

Pääaikataulun valmisteluvastuu projektipäälliköllä ja 

työmaan johdolla. Tavoitteena hankkeen optimoitu ositus ja 

pakkopisteiden määrittely. Liityntä yksikön 

tuotannonohjaukseen. 

Työaikataulu Päätehtävät tarkemmin ositettuna: määrät, kestot,  resurssit. 

Työaikataulusuunnittelu 2-4 kk välein. Suunnittelutyössä 

mukana kaikki projektin osapuolet. Tavoitteena 

läpimenoaikojen optimointi, tasainen resurssien kuormitus, 

vastuunjako ja osapuolten sitouttaminen. 
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Valmisteleva suunnittelu 6 viikon näkymä työaikataulusta, uudet tehtävät, esteiden 

tunnistaminen ja poisto. 6 viikon jaksokokous 1-2 viikon 

välein. Kokouksessa mukana kaikki osapuolet. Tavoitteena 

jokaisen tehtävän häiriötön ja suunnitelmanmukainen 

toteutus, sekä osapuolten kommunikointi. Esteet kirjataan 

estelokiin ja sovitaan vastuuhenkilöt. 

Viikkosuunnittelu Jokainen vastuutaho tekee viikkosuunnitelman omasta 

vastuualueestaan. Viikkosuunnitelmat toimitetaan sovitusti 

edellisellä viikolla. Viikkosuunnitelmissa mitattavat ja 

seurattavat ajalliset ja määrälliset tavoitteet (m
3
/h, t/h.. jne.). 

Tavoitteena sitouttaa osapuolet tehtävien suunnitelman 

mukaiseen toteutukseen. 

  

1.2 Tietomallien ja automaation tilanne tienrakentamisessa 
 

Koneohjaus ja mallipohjainen suunnittelu ovat jo laajassa käytössä tämän päivän 

työmailla. Useimmat työkoneet hyödyntävät suunnitelmamallia ja siitä saatavia 

koneohjausmalleja. Pienemmillä työmailla ja suuremmankin työmaan pienissä 

sivutehtävissä ei välttämättä hyödytä koneohjauksesta tai tietomallipohjaisesta 

suunnittelusta, niissä toimitaan edelleen perinteisin menetelmin.  

3D-koneohjausjärjestelmien käytöllä saavutetaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä. 

Oulun Yliopiston Rakentamisteknologian tutkimusryhmän tulosten mukaan tiehöylän 

työsaavutusten paraneminen kasvoi +100%, kaivinkoneen +20%, puskutraktorin 

+20…30% ja asfaltinlevittimillä tehdyissä töissä kasvu oli +10…20%. 

Koneohjausjärjestelmien taloudellisia hyötyjä on tutkittu laajasti mm. Oulun 

Yliopistossa ja ne on havaittu merkittäviksi. (Heikkilä et al. 2011). 

Tienrakennusprojektin kustannuksista merkittävä osa syntyy maa-, kallio-, ja 

jalostettujen massojen käsittelystä ja siirroista. Siirtoja tapahtuu työmaalta sisällä ja 

myös ulkopuolelta tuodaan massoja. Työmaan sisällä kuljetetaan massoja ja 

materiaaleja välivarastoon ja sieltä pois. Tarkan massansiirtosuunnitelman laatiminen 

on haasteellista usein puutteellisten lähtötietojen vuoksi. (Halme, 2007, 9) Tämä johtaa 

siihen, että kustannuksiltaan ja tehokkuudeltaan parasta massansiirtoratkaisua ei aina 

pystytä ennakkoon määrittämään. Mikäli suunnitelmat eivät pidä paikkaansa, seuraa 

suurella todennäköisyydellä ennakoimattomia tilanteita työmaalla.  

Suomalainen Novatron Oy on yksi Skandinavian suurimmista maanrakennuskoneisiin 

tarkoitettujen ohjaus- ja mittausjärjestelmien toimittajista. Novatron on myös yksi 

satelliittipaikannusta hyödyntävien koneohjausjärjestelmien kehittäjä. Vision 3D on 

Novatronin 3D-ohjausjärjestelmä mm. kaivinkoneisiin, puskukoneisiin, 

pyöräkuormaajiin ja stabilointikoneisiin, MOBA GS on 3D-järjestelmä automaattisella 
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hydrauliikan ohjauksella, lähinnä puskukoneisiin ja tiehöylään. (www.novatron.fi 

2012). 

Scanlaser Oy on 3D-koneohjausjärjestelmiä toimittava yritys, joka kuuluu osana 

järjestelmiä kehittävään Hexagon konserniin.  Tuotteet ovat samankaltaisia Novatronin 

vastaavien kanssa, etenkin kaivinkoneiden, puskutraktorien ja tiehöylän osalta. Lisäksi 

valikoimasta löytyy asfalttilevittimen ja jyrsintäkoneiden ohjausjärjestelmät, 

kaapelinpaikannusmittalaitteisto sekä lasermittaus- ja GNSS paikannuslaitteistot  Leican 

toimittamana. (www.scanlaser.fi 2012). 

Dynaroad Oy on infrarakentamisen projektinhallintaan ja –johtamiseen erikoistunut 

yritys. Päätuote on DynaRoad ohjelmisto, joka koostuu –Plan, -Schedule ja –Control 

osista. DynaRoad Plan on suunnattu massalaskentaan ja kuljetusten taloudelliseen 

optimointiin. DynaRoad Schedule on aikataulunhallintaohjelmisto, toiminnallisuudet 

kuten muissakin projektinhallintaohjelmissa. DynaRoad Control on tarkoitettu projektin 

etenemisen seurantaan. (www.dynaroad.fi 2012). 

Suunnittelutilassa Dynaroadin järjestelmää käytettäessä hankkeen määräluettelo 

tuodaan sisään Excel-taulukon avulla. Suunnittelussa määritetään käyttökatkot, 

lasketaan siirrot, tehdään tarvittavat murskaamot ja läjitysalueet, pyritään eroon yli- ja 

alijäämistä. Tulosta tarkastellaan raporteista. Projekti jaetaan itsenäisiin 

massatalousalueisiin, lasketaan massansiirrot ja analysoidaan tulokset. Viimeistellään 

alustava massansiirtosuunnitelma. Työsuunnittelutilassa tarkistetaan aikataulun 

kokonaiskesto, resurssit ja työryhmät sekä yleiskustannukset. Tehdään tarvittavat 

välivarastot, yhdistellään pieniä- ja jaetaan pitkiä työkohteita. Optimoidaan aikataulu ja 

siirrot. Asetetaan resurssirajoitteet vastaamaan todellista tilannetta. Optimoidaan kaikki 

edellä mainitut. Viimeistelyssä tarkistetaan että kaikki rajoitteet on oikein syötetty ja 

että vaadittaville massamäärille löytyy siirtosuunnitelma. Valvontatilassa tehdään 

toteutumien syöttö ja tulosten tulkinta. Kerätään tiedot toteutumista ja syötetään 

järjestelmään. Tarkastellaan tuloksia näkymistä ja raporteista. Mikäli tarvetta ilmenee, 

suoritetaan aikataulun vaatimat ohjaustoimenpiteet. 

Terrasolid Oy kehittää maaston kartoitukseen ja yhdyskuntatekniseen suunnitteluun 

tarkoitettuja ohjelmia. Terrasolid on maailman markkinajohtaja helikopterilla, 

lentokoneella tai ajoneuvolla laserkeilattujen aineistojen käsittelyssä. Ohjelmistoilla 

käsitellään laserkeilaimella kartoitettua pistepilveä, keilaus voi olla maastosta, 

tienpinnasta tai vaikkapa ilmasta lennokilla tai kuvattu. Ohjelmistoilla saadaan pisteet 

yhdisteltyä visuaaliseksi kokonaisuudeksi. (www.terrasolid.fi 2012). 

Samfinder Oy on suomalainen yritys, jonka päätuotteita ovat satelliittipaikannusta 

hyödyntävät palvelut. Samfinder seurantalaitteen avulla voidaan seurata esimerkiksi 

ajoneuvoa ja hoitaa ajopäiväkirjan tekeminen automaattisesti. Samfinder tarjoaa 

palvelua myös maansiirtoyrityksille, jonka avulla massansiirtopöytäkirjat saadaan 

tehtyä lähes automaattisesti. (www.samfinder.com 2012). 

http://www.novatron.fi/
http://www.scanlaser.fi/
http://www.dynaroad.fi/
http://www.terrasolid.fi/
http://www.samfinder.com/


12 

Monialayritys Topconin osaamisalueet ovat paikannusteknologia, kartoitus, skannaus ja 

koneohjausjärjestelmät, sekä lääketieteen alueen optiikan tutkimus ja 

silmäoperaatiovälineet. Suomessa Topconia edustaa Topgeo Oy, jonka 

tuotevalikoimaan kuuluu mm. takymetrit, GNSS paikantimet, koneohjausjärjestelmät ja 

muut alalle liittyvät laitteet ja tarvikkeet. (www.topgeo.fi 2012). Tierra järjestelmä 

välittää teknistä tietoa koneista ja niiden tekniikasta ja sijainnista mobiilidataverkossa. 

Palvelimelta nähdään kaikki järjestelmään kytketyt koneet ja klikkaamalla niiden 

tekniset tilatiedot CAN väylän kautta, moottorin kierrosnopeus, lämpötila, öljynpaine 

mm. Paikkatiedon seuranta jää palvelimen muistiin, jolloin myöhempi liikkeiden 

seuranta on helppoa. Paikkatiedolle voidaan myös asettaa karttapohjalta rajaviivat, 

jonka ylityksestä seuraa järjestelmässä huomiointi. Tämä toimii myös varkaudenestona.  

Trimble Corporation on mittausalan suurimpia yrityksiä, tuotteiden keskittyessä 

satelliittipaikannusta, lasermittausta ja inertiamittausta hyödyntäviin laitteisiin. Tekla on 

Suomalainen ohjelmistofirma, joka tarjoaa suunnittelu- ja mallinnusohjelmistoja 

rakennesuunnitteluun, tie- ja katusuunnitteluun sekä energiatoimialalle. Trimble osti 

Teklan toiminnot osaksi omaa konserniaan heinäkuussa 2011. Teklan ohjelmistot 

keskittyvät tietomallipohjaiseen suunnitteluun, ja yritys onkin alan edelläkävijöitä. 

Infrapuolella on käytössä Tekla Civil, joka lienee markkinoiden monipuolisin 

tiesuunnitteluun keskittynyt ohjelmisto.  

Tekla Civilistä on myös olemassa työmaaversio, missä kolme eritasoista 

käyttöliittymää: Normaali suunnittelutoimisto, työmaatoimisto ja maasto. Maasto-tilassa 

on myös tuki kosketusnäytöille, eli soveltuvuus tablet-alustoille on huomioitu. Käyttäjä 

voi säätää mitä tietoja suunnitelmasta ruudulla näytetään. Muita maasto-tilan 

käyttöliittymätoimintoja on mm: poikkileikkaus, tasaus, 3D-kuva, muistilappu, 

punakynä, etäisyyden mittaus, taustakartta, hakemistovalikko, värien vaihto, GPS-tiedot 

ja työmaatoimistotila. Kaikki em. tilat aktivoidaan yhdellä kosketuksella. 

Suunnitelmaan on myös helppo lisätä työnaikaiset liikennejärjestelyt 

liikennemerkkeineen. Järjestelmä osaa tehdä työmaateille automaattiset tasaukset ja 

rakenteet. Tekla Civilissä on myös massalaskentaominaisuus, massat lasketaan 

suunnitelmamallin pintojen väliltä, toteutusmalleja käytetään myös valmiusasteen 

laskennassa. Massoista saadaan myös koottu raportointi. 

Hohtolabs Oy on innovatiivinen pieni suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää 

rakentamisautomaatio-ohjelmistoja. Hohtolabsin kehittämästä Kuura-järjestelmästä on 

saatu hyviä kokemuksia työmaakäytössä. Järjestelmä toimii tablet tai 

älypuhelinalustoilla. Järjestelmän näytössä työkoneista näkyy: ID, kuljettaja, 

puhelinnumero, paalulukema, mitä 3D-koneohjaustiedostoa kone sillä hetkellä käyttää. 

Palvelimelta saadaan koneen työn aloitus- ja lopetusajat, aktiivisuus. 

Kun samat koneohjausmallit ovat käytössä kaikilla koneilla, on siirtyminen työmaalla 

kohteesta toiseen helppoa. 3D-koneohjausmalli voidaan esittää tabletilla, poikkileikkaus 

voidaan valita mistä tahansa, näkyy pienemmässä ikkunassa. Malli ladataan aina 

palvelimelta, eli käytössä on varmasti uusin ja ajantasaisin tiedosto. Tabletin 

karttanäkymällä (Google Maps) näkyy oma sijainti ja kaikkien järjestelmässä olevien 

http://www.topgeo.fi/
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työkoneiden sijainti (kuva 2). Koneen kuvaa napauttamalla saadaan kyseisen koneen 

tiedot esille. 

 

Kuva 2. Hohtolabsin Kuura-järjestelmä pilottikäytössä. (www.hohtolabs.com 2012). 

Kuura-järjestelmästä puuttuu muistikirjaominaisuus, eli järjestelmällä ei voi tällä 

hetkellä tallentaa paikkatietoon sidottua kuvaa tai tekstitiedostoa. Kuuran 

paikannustarkkuus on riittävä työnjohdon tarpeisiin, vaikka käytössä on vain aGPS 

paikannus. 

Massansiirron seurantajärjestelmä Lato on kahden yrityksen yhteistyönä kehitetty 

järjestelmä työn aikaiseen tapahtumatiedon hallintaan. Järjestelmää koekäytettiin erään 

teollisuusalueen ratahankkeen massansiirtojen seurannassa. Hankkeen massansiirrot oli 

suunniteltu DynaRoadin järjestelmällä. Pohjatutkimustiedot osoittautuivat epätarkoiksi, 

tästä johtuen massansiirtosuunnitelma ei ollut tarpeeksi tarkka. 

Massansiirtosuunnitelmaa jouduttiin korjaamaan lennosta, tällä oli suuri vaikutus töiden 

järjestelyihin, aikatauluihin ja talousarvioihin. Käytännössä tämä johti 

massansiirtokustannusten kasvamiseen suunnitellusta. ”DynaRoadia käytettäessä 

voidaan massansiirtosuunnitelmaa päivittää nopeasti, mutta tämä edellyttää 

reaaliaikaista tietoa työmaalla vallitsevista olosuhteista ja pohjatutkimuksista 

poikkeavista massamääristä ja –laaduista.” (Halme ja Heikkilä, 2008). 

Tällä hetkellä Lato-järjestelmä ei ole tarpeeksi luotettava ja kattava, että 

toteutumaseuranta voitaisiin hoitaa pelkästään sen avulla. Toteutumatiedot tallentuvat 

kyllä serverille, mutta käytössä olevat työ- ja tehtävämäärittelyt eivät riitä yksilöimään 

siirtoja riittävän tarkasti reaaliaikaisuuden kannalta. Ongelmia käyttötestissä syntyi mm. 

tiedonsiirtoyhteyksien hitaudesta, GSM-verkon kuuluvuudesta syrjäisemmällä alueella 

ja käyttöliittymänä toimineiden puhelinten ajoittaisesta jumiutumisesta.
 

(Halme ja 

Heikkilä, 2008). 

http://www.hohtolabs.com/
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1.3 Dynaamisen johtamisen mahdollistavat uudet teknologiat 
 

Teknologiakehitys on ollut nopeaa viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Taskutietokoneista on tullut arkipäivän käyttöesineitä, nopea langaton tiedonsiirto 

mahdollistaa suurten tietomäärien, jopa kymmeniä megabittejä sekunnissa, saatavuuden 

mobiililaitteisiin. Mallipohjainen suunnittelu vaatii suuria tietomääriä, tehokasta 

tiedonkäsittelyä ja nopeaa tiedonsiirtoa. Mooren lain mukaan kasvanut tietotekninen 

kapasiteetti mahdollistaa sen että mikä ennen vaati huoneellisen tietokoneita, löytyy 

nykyään helposti älypuhelimesta. Kosketusnäytölliset tablet-tietokoneet mahdollistavat 

suurten näyttöjensä avulla suunnitelmien käsittelyn ja tutkimisen paikanpäällä. Tarkka 

paikannustieto eri satelliitti- ja matkapuhelinjärjestelmistä on helposti saatavilla 

integroituna päätelaitteisiin. Laadukkaat kamerat ja niillä saadut kuvat voidaan liittää 

dokumentointiin aika- ja paikkatietoon sidottuna. Tabletia on helppo käyttää myös 

muistiinpanojen tekemiseen paikanpäällä, muistioon saadaan helposti liitettyä valokuvia 

ja tarkka paikkatieto, myös äänen ja videokuvan tallennus on helppoa. 

Selainpohjaiset käyttöliittymät monimutkaisiinkin järjestelmiin ovat yleistyneet 

nopeasti kehittyvän teknologian myötä. Selainpohjaisuus on avainasemassa, mikäli 

käyttöliittymästä halutaan saada todella laiteriippumaton ja sen myötä täysin mobiili eli 

paikasta riippumaton. Selainpohjaisuus mahdollistaa yksinkertaisen, kosketusnäytöille 

sopivan käyttöliittymän tekemisen myös helppokäyttöiseksi työmaiden vaativiin 

olosuhteisiin (pöly, lämpö, kylmä, sade, auringonvalo, pimeys, tärinä). Sovellukset 

toteutetaan palvelimelle internet sivustona, johon päätelaitteilla saadaan yhteys 

normaalin verkkoselaimen (InternetExplorer, Firefox, Chrome, Opera) -käyttöliittymän 

kautta. Käytännössä sovellukset usein optimoidaan tietyille selaimille. 

Visualisoinnin apuna käytettävät 3D-animaatiot, karttapohjien käyttö vaativat sekä 

laitteiston, että tiedonsiirron nopeutta. 3D-animoinnissa on käytetty pelimoottorien, 3D-

engines, apua. Niillä pystytään esittämään virtuaalimaailmaa reaaliajassa tai 

simuloimaan todellista maailmaa virtuaalisena. DigiINFRA-projektissa käytettiin 

Panda3D-pelimoottoria, jota ohjelmoidaan Python ohjelmointikielellä, myös C++ 

voidaan käyttää. 

Dynaaminen johtaminen edellyttää nopeaa tiedonhakua järjestelmästä. Potentiaalisena 

ratkaisuna tiedonhakuun on ns. seuraavan sukupolven WWW konsepti, semanttinen 

verkko tai tietokanta. Semanttisen tietokannan dokumentit on suunniteltu myös koneita 

ajatellen. Tällöin ohjelmistot pystyvät hyödyntämään dokumentteja tiedon etsinnässä 

käyttäjän näkökulmaan liittyen. Yhtenä toiminta-ajatuksena on liittää dokumenttiin 

tietoa asioiden keskinäisistä suhteista, tämä tieto voitaisiin tuottaa ainakin osittain 

automaattisesti. Ontologialla tarkoitetaan tietojenkäsittelytieteissä valitun 

sovellusalueen kuvaavia käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Ontologioilla on merkittävä 

rooli semanttisessa tietokannassa, jossa ne nähdään tietojärjestelmien keskinäisen 
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kommunikoinnin ja sisällön analysoinnin mahdollistavana konesanastona. (Viljamaa et. 

al. 2012). 

Kaivinkoneeseen liittyvät tärkeimmät tietoalkiot on esitelty (Kuvassa 3). Osa alkioista 

on merkittävämmässä asemassa suhteessa työnjohdon tarpeisiin ja työn etenemiseen. 

Konejärjestelmä ei osaa tulkita mikä on merkittävämpää tietoa kuin joku toinen, ellei 

sitä kerrota erikseen. Kuvassa tietoalkioiden riippuvuutta aikatauluun on kuvattu 

sinisellä värillä ja riippuvuutta talousvaikutuksiin punaisella värillä, lisäksi linkit eri 

alkioiden välillä on kuvattu yhdistävillä viivoilla. Esimerkiksi kaivinkoneen 

aktiivisuustieto kertoo ylitöiden teosta, jolloin kustannusvaikutuksessa näkyy 

huomattava kasvu. Työmaapäällikkö voi reagoida kasvaneisiin kustannuksiin tarpeen 

mukaan. Tässä tapauksessa esimerkiksi kaivinkoneen kapasiteetti, eli kuinka paljon 

maamassaa kone pystyy käsittelemään aikayksikössä, tonneja/tunti on merkittävä 

mittari. Kapasiteetti on mahdollisesti tärkein työnjohdon mittari työtehtäviä 

suunniteltaessa. Kapasiteettiin vaikuttaa olosuhteet, vuodenaika, koneen paikka, koneen 

koko ja koneen kuljettajan taitotaso, työtehtävästä riippuen myös koneen liikkuvuus ja 

toimintasäde. 

Tietoalkioiden sidokset aikatauluun ovat myös merkittävä tekijä. Aikatauluun 

vaikuttavia tekijöitä on paljon, eivätkä sidokset ole aina suoria ja yksinkertaisia. Suora 

riippuvuus on esimerkiksi leikkaustyön kesto. Kun leikkausmassa tiedetään, saadaan 

työn kesto helposti leikkaavan koneen kapasiteetista. Esimerkki monimutkaisemmasta 

vaikutusketjusta: Työmaatien valmistumisen viivästyminen, sen huonon kunnon takia 

alentunut nopeusrajoitus tai kokonaan puuttuminen voi vaikuttaa kuljetuskaluston 

liikkuvuuteen ja sitä kautta kuljetuskapasiteetin pienenemiseen ja edelleen 

kokonaisaikatauluun ja kustannuksiin. 
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Kuva 3. Kaivinkoneeseen liittyvät tietoalkiot ja niiden väliset suhteet. 

Dynaamisessa johtamisessa on välttämätöntä siirtää tietoa langattomasti. Työmaan koko 

voi vaihdella sadoista metreistä kymmeniin kilometreihin. Tiedonsiirron toteuttamiseen 

on käytössä useita teknisiä ratkaisuja. Wlan yhteys tarkoittaa langatonta lähiverkkoa, 

missä paikallinen tukiasema on yhteydessä internetiin. Internetyhteys voi olla kaapeli- 

tai langaton (esim. 3G tai 4G) yhteys. Wlan verkon tiedonsiirtonopeudet ovat erittäin 

korkeita, jopa 1 Gb/s, mutta etäisyydet tukiasemaan yleensä lyhyitä, alle 100 m. On 

olemassa lisenssivapaita kaupallisia ratkaisuja, joilla suoralla näköyhteydellä saadaan 

190 Mb/s nopeuksilla siirtoyhteys jopa 20 km matkalle, hintaluokka näillä linkeillä on 

n. 3000 € (tammikuu 2013). Wlan verkon takana olevien laitteiden yhteysnopeus 

internetiin riippuu käytännössä tukiaseman yhteysnopeudesta. Kaapeliyhteydet ovat 10–

1000 kertaa nopeampia kuin langattomat. Kilometriluokassa olevien työmaiden 

kattavaksi yhteysratkaisuksi wlan verkko soveltuu huonosti, pienemmille työmaille 

tapauskohtaisesti ja työmaakonttoreille hyvin.  

Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko, yleisesti 3G, mahdollistaa tiedonsiirron 

144 kb/s laajalla ulkopeittoalueella (ajoneuvot), 384 kb/s (jalankulkijat) ja jopa 2Mb/s 

tukiasemien lähialueilla. Lisäksi 3G tukee päätelaitteiden paikkatiedon määrittelyä ja 

multimediapalveluita. 3G verkko kattaa jo lähes 90 % koko maasta (kuva 4) ja suuri osa 

tiheään asutusta alueesta on nopeamman yhteyden alueella. 
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Kuva 4. Nopean datasiirron toimivuusalueet 3G verkossa, peittoalue on lähes koko 

maan kattava. 

Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkosta edelleen kehitetty neljännen sukupolven 

verkko 4G, mahdollistaa vieläkin suuremmat tiedonsiirtonopeudet. Määritelmän 

mukaan 4G tiedonsiirtonopeuksien tulisi olla 100 Mb/s nopeasti liikuttaessa ja 1 Gb/s 

hitaasti liikuttaessa. Käytännössä nopeudet ovat kuitenkin merkittävästi alhaisempia, 

10-100 Mb/s vastaanotto ja 5-20 Mb/s lähetysnopeus. Testiverkoissa on päästy 

huomattavasti suurempiin nopeuksiin. (Wikipedia, Matkapuhelinverkot 3G ja 4G, 

2012). Tällä hetkellä 4G yhteydet ovat saatavilla suuremmissa taajamissa ja 

matkailukeskuksissa (kuva 5). 4G yhteydet yleistyvät nopeasti, työmaata suunnitellessa 

on hyvä tarkistaa operaattorit ja ottaa huomioon sen hetkinen tilanne. Tarpeeksi suurelle 

työmaalle voidaan perustaa oma tukiasema pelkästään työmaan tarpeisiin. 
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Kuva 5. Nopean tiedonsiirron 4G-verkon kuuluvuusalueet rajoittuvat suurimpien 

kaupunkien ja matkailukeskusten lähettyville. 

 

1.4  Tavoite 
 

Diplomityön tavoitteena oli väylärakennustyömaan dynaamisen johtamismenetelmän ja 

– mallin kehittäminen.  

Dynaamisella johtamismenetelmällä tarkoitetaan työmaan johtamista siten, että 

työmaapäälliköllä ja muilla työmaan toteutusta ohjaavilla henkilöillä on jatkuvasti 

saatavilla työhön tarvittava tieto, lähes reaaliajassa ja paikasta riippumatta. Työmaalla 

tapahtuvat aikatauluihin, materiaaleihin, kustannuksiin tai resursseihin liittyvät 

muutokset kirjautuvat järjestelmään joko automaattisesti tai helposti käsin. Muutosten 

vaikutus kaikkiin edellä mainittuihin näkyy saman tien läpi koko järjestelmän. Työn 

etenemistä voidaan seurata lähes reaaliajassa ja tehtävien toteutumien kirjaaminen 

tapahtuu automaattisesti.   
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2 VÄYLÄRAKENNUSTYÖMAAN DYNAAMISEN 

JOHTAMISMENETELMÄN KEHITTÄMINEN 

2.1 Väylärakennustyömaa ja sen toteutuksen ominaispiirteet 

 

Väylärakennustyömaa on kymmenistä metreistä kymmeniin, jopa satoihin kilometreihin 

pitkä maa-alue, jolle rakennetaan liikennöintiväylä, tyypillisesti katu, tie, rautatie tai 

kevyen liikenteen väylä. Maakaistaleen tila ja paikka vaihtelee keskellä korpea olevasta 

suosta tai metsästä valmiiseen väyläpohjaan kaupungin keskustassa, vesistöjä, syviä 

pinnanmuotoja ja risteäviä väyliä ylitetään silloilla ja toisinaan louhitaan pitkiä 

tunneleita maan tai veden alla.  

Toteutuksesta vastaa suuri joukko ihmisiä, suunnittelijoita, projektinjohtoa, 

työmaahenkilöstöä, autonkuljettajia, koneenkuljettajia ja alihankkijoita. Vielä 

suuremmaksi joukko kasvaa, kun otetaan tärkeimmät sidosryhmät huomioon: 

alihankkijat, tilaaja, pääurakoitsija, liikenne, asukkaat, maanomistajat ja loppukäyttäjät. 

Työ vaatii suuren määrän suunnittelua ja organisointia ennen kuin maastoon päästään 

tekemään konkreettisesti näkyviä töitä. Suunnittelu alkaa jo ennen tarjouskilpailua, 

järkevän tarjouksen esittäminen edellyttää hyvää esisuunnittelua, lisätutkimuksia, 

työmäärien arviointia, massalaskentaa ja kustannusten arviointia. Työnaikainen 

työnsuunnitteluprosessi on esitetty (kuvassa 6).  

 

Kuva 6. Työnaikainen työnsuunnitteluprosessi. 
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Tarjouskilpailu käydään yleensä useamman pääurakoitsijan kesken. Hinta ei ole ainoa 

kriteeri, laatu ja aikatauluissa pysyminen on myös merkittävässä osassa. Suuret 

perinteiset toimijat ovat vahvoilla vankan kokemuksen myötä. Urakkamuotona 

käytetään nykyään usein ns. ST-urakkaa, eli pääurakoitsija sekä suunnittelee että 

toteuttaa urakan. Aika- ja kustannussäästöt ovat selkeä syy tämän urakkamallin 

käyttöön. Esillä on ollut myös STY-urakka, missä edellisiin lisätään vielä väylän 

ylläpito määräajaksi. 

Tieväylän suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan tiealueen maastomalli. Mallinnus 

voidaan tehdä fotogrammetrisella ilmakuvauksella, laserkeilaamalla lentokoneesta, 

helikopterista, liikkuvasta ajoneuvosta tai paikallaan seisovalla laserkeilaimella. 

Pienehköissä kohteissa voidaan käyttää myös tarkkaa GNSS järjestelmää tai takymetria. 

Suurten alueiden mittausmenetelmäksi soveltuu parhaiten ilmasta tehty keilaus. 

Lopputuloksena saadaan pistepilvi, josta ohjelmistokäsittelyn seurauksena saadaan 

maastopinta yksityiskohtineen (puut, rakennukset, vesistöt, sähkölinjat ym.). 

Pohjatutkimuksella saadaan selville maaperän ainekoostumus ja – kerrokset. 

Menetelminä käytetään seismisiä, sähköseismisiä, maatutkausta, maakairausta, ja 

radiologisia mittausmenetelmiä. Näistä yhdistelemällä saadaan maapohjan malli. 

Maapohjan mallia käytetään lähtötietona mm. vahvistusten suunnitteluun ja 

tiegeometrian suunnitteluun. 

Tielinjan suunnitellaan tarkoitusta varten kehitetyillä ohjelmistoilla tiesuunnitelman 

rajoissa. Näillä luodaan tielle tarkka sijainti, pysty- ja vaakageometria, rakenteiden 

pinnat, putkitukset ja viemäröinnit. Suunnitteluohjelmistoihin asetetaan lähtötietoina 

maastomalli, kun malli yhdistetään tiegeometrian kanssa, saadaan leikkaus- ja 

pengeröintimassatiedot. Massansiirtojen suunnittelu alkaa näistä lähtötiedoista. Samasta 

lähtökohdasta käynnistyy maapohjan ja pintamaan raivaukset, työmaan 

logistiikkajärjestelyiden suunnittelu ja toteutus ja myös maapohjan vahvistukset, 

leikkaukset ja pengerrykset. Tielinjasuunnittelun ohessa ja osin rinnakkain etenevät 

myös geotekninen suunnittelu sekä siltojen suunnittelu. Vuorovaikutteisuus näiden 

kesken on lisääntynyt koko ajan ja lisääntyy edelleen. Tiegeometriasuunnittelu ja sen 

toteutumisen tarkkuus vaikuttaa monessa suhteessa ja pitkällä aikajänteellä 

rakennusprojektin kokonaistalouteen, tien rakenteiden elinkaareen, loppukäyttäjien 

ajomukavuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Tiesuunnitteluohjelmistoista saadaan myös 

koneohjauksessa käytetyt 3D-mallit. (Heikkilä & Jaakkola 2004). 

Tierakentaminen etenee suunniteltua tielinjaa pitkin, yhdestä tai useammasta 

aloituspisteestä kerros kerrokselta, alhaalta ylöspäin. Rakentaminen on suoraviivainen, 

joskin hidas prosessi, pitemmän työmaaprojektin kesto on useita vuosia. 

Kerrosrakentamisen työprosessit on kuvattu alempana. Kerrosten valmistuttua tie 

päällystetään, luiskat muotoillaan ja kaikki erikoistyöt saatetaan loppuun, mitataan 

toteutunut tiegeometria ja kirjataan tulokset loppuraporttiin.  

Destialla on käytössä seuraavanlainen työmaaorganisaatio (kuva 7): Työpäällikkö, 

työmaapäällikkö, työmaainsinööri, työmaamestari, aliurakoitsijoita valvova mestari, 

auton-, konekuljettajat ja muut työmiehet sekä aliurakoitsijat. Pienemmillä työmailla ei 
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välttämättä ole koko organisaatiota, työmaapäällikön ja -insinöörin tehtävät voivat olla 

hyvinkin päällekkäisiä, mestareita on isommilla työmailla useita, pienemmillä ei 

välttämättä yhtään. 

 

 

Kuva 7. Pääurakoitsijan (Destia Oy) väylärakennustyömaan johto-organisaatio. 

Työpäällikkö on yleensä toimistolla sijaitseva henkilö, hänellä on vastuualueenaan 

useita työmaita tai mahdollisesti yksi suurempi, jolloin sijoituspaikkakin on yleensä 

työmaakonttori. Työpäällikön vastuulla on ylemmän tason aikatauluhallinta, yhdessä 

työmaapäälliköiden kanssa. Hän vastaa myös hankkeiden tarjoustoiminnasta alueellaan, 

sisältäen myös tarjouslaskennan. Työmaakohtaisesti työpäällikkö vastaa yhteistyössä 

työmaapäälliköiden kanssa alihankintojen tarjouspyynnöistä. Työpäällikkö raportoi 

ylemmilleen työmaiden aikatauluista ja kustannuksista. Vastuualueeseen kuuluu myös 

kaikki työmaata koskeva resursointi: ihmiset, koneet ja materiaalit, yleensä myös 

yhteistyössä työmaapäälliköiden kanssa. Viikkopalaverit kuuluvat myös työpäällikön 

hoidettaviin asioihin.  

Työmaapäällikkö on käytännön työnjohtaja ja on läsnä työmaalla päivittäin. Hän usein 

myös toimii päätoteuttajan edustajana työmaalla. Työmaapäällikön vastuualueina on 

työmaan aikataulu- budjetti-, laatu- ja työnsuunnittelu, kaikkien näiden seuranta 

(suunniteltu, ennustettu ja toteutunut) ja raportointi ylöspäin Työpäällikölle viikoittain 

ja valvominen alaspäin, (oma työväki, mestarit ja alihankkijat). Työmaapäällikkö vastaa 

työmaan kaikista hankinnoista työresursseista ruohonsiemeniin. Työmaapäällikkö 

hoitaa alihankkijoille maksamisen hyväksynnän alihankkijoiden kirjanpidon 

(määrätiedot, päiväkirjaus) ja omien havaintojen perusteella. Työmaan viikkopalaverit 

ovat myös hänen vastuulla. Työmaapäällikkö huolehtii työsuunnitelmien ja niiden 

muutoksien toimittamisesta mestareille ja alihankkijoille. Työmaapäällikön vastuulla on 

myös koko työmaan työturvallisuusasiat. Isolla työmaalla saattaa olla useita 

Työmaapäälliköitä, joilla kullakin on oma vastuualueensa urakasta. 
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Työmaainsinööri toimii usein työmaapäällikön oikeana kätenä ja apuna käytännön 

johtamisessa. Varsinkin pienemmillä työmailla vastuualueet menevät usein päällekkäin. 

Työmaainsinöörin vastuualueella on piirustusten, mittausten ja suunnitelmien sekä 

laskelmien hallinta (laatu, massansiirto, työkoneautomaatio ym. teknisluontoiset asiat). 

Työmaamestari huolehtii työn päivittäisestä edistymisestä työmaalla omissa 

kohteissaan. Mestareita on yleensä useita pienemmilläkin työmailla. Mestarin vastuulle 

kuuluu mm. GNSS tukiaseman tilan seuraaminen, työmaateiden ja työmaan 

kuljetusreittien kunnon seuraaminen myös talvella ja talvihoidon seuranta. 

Liikenteenohjaus on mestarin vastuulla ja sen tarkastaminen päivittäin. Tehtäviin 

kuuluu myös materiaalivarastosta huolehtiminen, resurssien, massansiirtojen, aikataulun 

ja kustannusten suunnittelu, seuranta ja raportointi viikkopalaverissa omien tehtävien 

osalta. 

Aliurakoitsijoita valvovan mestarin tehtäviin kuuluu mm: urakoitsijoiden päiväkirjojen 

ja massaraporttien seuranta, urakoitsijoiden laaturaporttien ja työn laadun valvonta ja 

päiväkirjaan kirjaus. 2 viikon aikatauluseurantaraporttien kerääminen urakoitsijoilta ja 

niiden tarkastaminen, viikkopalaveriin esitettäväksi urakoitsijoiden raportit ja tiedot. 

Aliurakoitsijoiden tehtävien ja työmäärien hyväksyntä, seuranta ja raportointi. 

Aliurakoitsijoiden työturvallisuuden valvontaan osallistuminen. 

Haluttaessa paras mahdollinen hyöty automaatiojärjestelmistä, tulee koko työprosessin 

ketju (kuva 8) tuoda dynaamisen johtamisjärjestelmän sisälle. Leikkaus- ja 

pengerrystyössä, putkitustöissä, rummuissa jne. koneohjausmallit työkoneille. 

Kuljetuskalustolle massansiirron seurantajärjestelmä logistiikkaohjauksineen ja 

dynaamiseen johtamisjärjestelmään sisällytetty jalostettujen massojen varastokirjanpito. 

Kerrostyössä lastaus, massojen siirto työmaalle ja niiden vastaanotto tulee saada 

massansiirron seurannan alle, levitys ja tiivistys koneohjausjärjestelmien alle työn 

etenemän ja toteumamallin automaattinen päivitys mukaan lukien.  
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Kuva 8. Leikkauksen ja kerrosrakentamisen työprosessit kuvattuna. 

 

2.2 Dynaamisen johtamisen keskeiset tavoitteet ja osa-alueet 

 

Väylärakennustyömaan johtamisen osa-alueet ovat (kuva 9): aikataulu, kustannukset, 

materiaalit, alihankkijat, resurssit ja työmaaliikenteen ohjaus.  

 

Kuva 9. Väylärakennustyömaan johtamisen keskeiset alueet. 
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Aikataulujen hallinta on keskeisin työmaajohtamisen osa-alue. Aikataulujen laadinnassa 

käytetään useaa eri tapaa. Väylärakentamisessa kolme yleisintä lienee Gantt-kaavio eli 

jana-aikataulukaavio, missä tehtävien kesto kalenterin suhteen on vaaka-akselilla ja 

tehtävien järjestys pystyakselilla ylhäältä alaspäin. Tehtävien linkitykset on kuvattu 

viivoilla ja nuolilla, tehtävien valmiusaste on helppo visualisoida väreillä tehtäväjanan 

matkalla. Paikka-aika (myös tie-aika) kaaviossa esitetään tehtävä suhteessa paikkaan 

(paalulukema) vaaka-akselilla ja aikaan pystyakselilla (kuva 10).  Toimintaverkko on 

graafinen esitystapa tehtävien ja tapahtumien ja niiden välisten riippuvuuksien välillä. 

Toimintaverkko on useimpien projektinhallintaohjelmistojen perusta (Pelin 2008).  

Kaikissa näissä on yhteistä se, että tehtävän kesto on sidottuna aikaan tai paikkaan. 

Muutos tehtävän kestoajassa, pääresurssien kapasiteetissa tai olosuhteissa johtaa 

aikataulun muutokseen. Yksinkertaisella matematiikalla pystytään laskemaan 

muutoksen vaikutus muihin tehtäviin. Useimmat käytetyt projektinhallintaohjelmat 

osaavat laskea muutokset koko tehtäväketjun läpi. Muutosten syöttäminen tapahtuu 

käsin projektinhallintaohjelman parametreja muuttamalla. Ohjelmat osaavat myös 

laskea ja visualisoida kriittisen polun tehtävät ja tehdä niihin muutokset, mikäli joku 

vaikuttava tehtävä muuttuu. Ohjelmistot osaavat myös yhdistää laskentaan tehtävien ja 

resurssien aiheuttamat kustannukset. 

 

Kuva 10. Dynaamisen johtamisen protojärjestelmän aikatauluikkunassa Gantt- ja tie-

aika aikataulukaaviot (Viljamaa et. al. 2013). 

Kustannukset muodostuvat materiaaleista ja niiden siirtämisestä, ihmisistä ja 

työkoneista. Kustannus lasketaan yleisesti tuntia kohden, jolloin saadaan myös helppo 

sidos työsuunnittelun aikayksikköön. Kuljetuskalustolla kustannus muodostuu myös 

matkasta, tämä tuo myös sidoksen aikataulun nopeusrajoitusten myötä. Tiettyyn 

matkaan kuluu kalustolla helposti arvioitavissa oleva aika. 

Aikataulu- ja kustannusseuranta ovat läheisessä suhteessa keskenään. Muutokset 

toisessa vaikuttavat lähes varmasti myös toiseen. Johtamisen tavoite on löytää sellainen 

tapa ja järjestys töiden tekemiseen, että saadaan pidettyä molemmat tavoitteessaan. 
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Aikataulu- ja kustannushallinta ovat väylätyömaaprojektin tärkeimmät osa-alueet. 

Aikataulua saadaan usein lyhennettyä työvoimaa tai resursseja lisäämällä, mutta tämä 

johtaa kustannusten kasvamiseen ja päinvastoin. Aikataulusuunnittelu alkaa projektin 

alkumetreillä, jo tarjousvaiheeseen tarvitaan kohtuullisen tarkka suunnitelma jotta 

kustannuslaskennassa päästään riittävään tarkkuuteen. Aikataulusuunnittelulla saadaan 

projektiin riittävät pelivarat myöhästymisten, viivytysten ja taloudellisten etujen varalta. 

Työmaan käynnistyessä dynaaminen johtaminen mahdollistaa aikataulun ja 

kustannusten päivittymisen lähes reaaliaikaisesti työtehtävien edistymisen mukaan. 

Tämä antaa täysin uudenlaisen mahdollisuuden seurata työmaan edistymistä ja reagoida 

nopeasti, mikäli tarvetta ilmenee. 

Massansiirtojen seurannan reaaliaikaistaminen on tärkeä osa dynaamista 

johtamisjärjestelmää. Suurin osa työmaan kustannuksiin vaikuttavasta liikenteestä 

liittyy massansiirtoihin, joten on loogista että massansiirtojen tilanne rekisteröityy 

järjestelmään mahdollisimman tarkasti ja viiveettömästi. Sidokset niin aikataulu- kuin 

kustannusseurantaan ovat ilmeiset. 

Johtamisjärjestelmän tulisi seurata myös tavaramääriä ja niiden varastotilannetta. 

Kyseeseen tulee niin tonneittain mitattavat maa-ainekset kuin vaikkapa reunakivien 

lukumäärä. Kaikkea mitä on varastossa voidaan mitata ja varastotilanteen seuranta on 

helppoa käyttäen järjestelmää, joka kirjaa automaattisesti menekit ja tulevat tavarat. 

Järjestelmään voi myös asettaa rajat, jonka jälkeen tulee muistutus tavaran 

vähenemisestä tai jopa automaattitilaus suoraan toimittajalle. 

Työntekijöiden johtaminen ja ohjaaminen on työnjohdon jokapäiväistä arkea. 

Dynaaminen johtojärjestelmä tarjoaa käyttöön avuksi mm. paikkatiedon, työtehtävän 

mihin kiinnitetty, helpon viestitettävyyden (samalla tabletilla voi soittaa, tekstata, 

lähettää kuvia ja muistiinpanoja), kuin myös henkilöresurssiin viittaavat tiedot 

järjestelmästä (kustannuksen, loma-ajat, taito-, laatu-, ja tehokkuustaso). Järjestelmä 

osaa ottaa myös em. asiat huomioon aikataulu- ja kustannuslaskelmissa. 

Koneresurssien seuraaminen onnistuu dynaamisella johtojärjestelmällä jo kohtuullisen 

helposti. Tätä on testattu eniten ja toimintaa on hiottu jo koneohjausjärjestelmien 

kehityksen myötä. Koneresursseista seurataan mm. aktiivisuutta (työnteko, odotus, 

huolto, tauko), paikkatietoa, käytettyä koneohjausmallia ja työn edistymistä (koneohjaus 

mahdollistaa lähes reaaliaikaisen toteumaseurannan). Valmiina tietoina järjestelmässä 

on koneen koko, tehtäväkohtainen kapasiteetti, toimintasäde, nopeus ja kustannus / 

tunti. Kuljettajan tiedot ovat linkitettynä myös tähän yhteyteen, kaikki mitä edellisessä 

kohdassa mainittu voidaan saada esille parilla klikkauksella. 

Järjestelmällä on helppo toteuttaa ja ylläpitää työmaaliikenteen ohjaussuunnitelmaa. 

Liikennemerkkisuunnittelu karttapohjalla, ohitusteiden piirtäminen nopeastikin 

karttapohjalle onnistuu. Valokuvilla voidaan havainnollistaa ja visualisoida, miltä 

kullakin paikalla pitäisi näyttää. Voidaan myös todentaa esimerkiksi aamuisin, että 

kaikki tarvittavat liikenteenohjausmerkit ja –laitteet ovat paikallaan. 
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Jotta tiedonsiirto eri järjestelmien välillä onnistuu helposti, järjestelmän tulee tukea 

riittävän laajaa skaalaa tiedonsiirtoformaatteja: Yleisimmät CAD tiedostot, IM2 ja 3, 

käytetyt taulukkolaskenta ja dokumenttiformaatit (Office). 

IM2 eli Inframodel 2 tiedostomuodolla viitataan LandXML v1.2 tiedonsiirtostandardiin. 

Standardin sovellusohje kuvaa osakokonaisuuksittain maarakentamisen tiedonsiirrossa 

käytettävän Inframodel-tiedonsiirron tarkemman sisällön ja esitystavan. (Rakennustieto, 

www.rts.fi/infrabim/inframodel_tiedonsiirto.htm, 2012). IM2 tiedostomuotoa käytetään 

infrarakentamisessa tiedon siirtoon järjestelmien välillä. IM3 on kehitteillä oleva 

standardin seuraava aste.  

 

2.3  Dynaaminen toiminnanjohtamisen menetelmä 

 

Työpäällikkö, työmaapäällikkö ja työnjohtajat voivat seurata työmaan toimintoja, 

aikatauluja, taloustilannetta, suunnitelmia, resursseja, toteutumia ja tapahtumia 

reaaliaikaisesti, myös visualisoituna, millä tahansa internetyhteydessä olevalta 

päätelaitteelta (pöytätietokone, tabletti, älypuhelin jne.). Avainhenkilöllä on 

käytettävissään erilaisia valintamahdollisuuksia seurattavien asioiden valintaan ja 

esitystapaan, riippuen päätelaitteesta ja yhteyksistä. 

Työmaan näkymä voi olla satelliittikuva, suunnitelmakarttapohja, useasta kuvasta 

yhdistetty ilmavalokuva alueesta, laserkeilaamalla muodostettu 3D-kuva tai näiden 

kaikkien yhdistelmä. Katselukulmaa voi muuttaa ja näkymää zoomata halutulla tavalla. 

Järjestelmää voidaan käyttää tien koko elinkaaren ajan, suunnittelu, rakentaminen, 

toteutuma, kunnonvalvonta ja huolto- ja korjaustyöt sekä purkaminen. 

Reaaliaikainen seuranta on välttämätöntä työmaan dynaamiselle ohjaamiselle. Jos ei 

tiedä mitä on meneillään, ei voi ohjata. Reaaliaikainen seuranta perustuu paikka- ja 

aktiivisuustietoihin, määrätietoihin, kustannustietoihin, sekä niiden suhteesta 

aikatauluun ja budjettiin. Taulukossa 1 on kuvattu tämänhetkinen tilanne reaaliaikaisen 

seurannan ja 3D-ohjausjärjestelmien yleisyydestä työkoneissa ja aikataulu- ja 

talousseurannassa. 

  

http://www.rts.fi/infrabim/inframodel_tiedonsiirto.htm
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Taulukko 1. Tämänhetkinen toimintojen tila päivitystaajuuden ja 3D-

ohjausjärjestelmien käytön suhteen. 

Työkone Nykytilanne Ideaali 3D-

ohjausjärjestelmä 

käytössä 

Kaivinkone Reaaliaikainen Reaaliaikainen lähes 100% 

Kuorma-auto 

Massansiirron 

seuranta 

1 pv-1 vko Reaaliaikainen Paikkatiedon ja 

aktiivisuuden 

seuranta 

Pyöräkuormaaja 

Massan levitys 

1 pv – 1 vko Reaaliaikainen Noin 50% tarve ei 

niin suuri 

Puskutraktori Reaaliaikainen Reaaliaikainen lähes 100% 

Tiehöylä Reaaliaikainen Reaaliaikainen lähes 100% 

Täryjyrä Reaaliaikainen Reaaliaikainen Noin 50 % 

Aikataulu 1 – 2 vko Reaaliaikainen  

Taloustilanne 1 – 2 vko Reaaliaikainen  

 

Reaaliaikaisella ohjauksella tarkoitetaan nopeaa reagoimista työmaan muuttuviin 

tilanteisiin. Esimerkiksi kaivinkoneen automaattinen aktiivisuuden seuranta yhdistettynä 

siirrettyihin massamääriin kertoo nopeasti mikäli ollaan jäämässä jälkeen 

tavoiteaikataulusta. Seurannan aikatarkkuus voi vaihdella lähes reaaliajasta (alle 

minuutti) ylöspäin käyttäjän haluamalle tasolle. Esimerkki, miten käyttöliittymässä 

voidaan helposti esittää visuaalisesti kriittisen polun tehtävien valmiusaste suhteessa 

tavoiteaikatauluun (Kuva 11). Välittömästi töiden aloittamisen jälkeen tietoa 

aikaennusteen tekemiseen on hyvin vähän. Ennuste kuitenkin tarkentuu periaatteessa 

jatkuvasti, käytännössä kuitenkin jollakin asetetulla laskentavälillä, esimerkiksi tunti tai 

päivä. 
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Kuva 11. Esimerkkinäkymä aikatauluseurannasta. Vastaavalla tavalla voidaan seurata 

mm.  kustannuksia, materiaalitoimituksia ja varastotilannetta. 

 

Reaaliaikaisen ohjausjärjestelmän mukana saadaan myös kattava talousseuranta ja 

raportointimahdollisuus. Koneiden työaikaa voidaan seurata aktiivisuuden perusteella, 

kuorma-autojen ajomatkat tallentuvat paikkatietojen perusteella, leikkausten 

massamäärät saadaan koneohjausmallien ja maastomallien tiedoista laskemalla. 

Ihmistenkin paikkatieto ja aktiivisuus voidaan hyödyntää, tietosuojalain sallimissa 

rajoissa. Kun tiedetään kunkin työkoneen, -vaiheen, massojen käsittelyn ja työvoiman 

kustannukset voidaan helposti laskea talouslukuja edistymisen vs. suunnitellun ja 

budjetoidun suhteen. Nämä tulokset on edelleen helppo esittää työnjohdolle reaaliajassa 

senhetkisen tilanteen mukaan. Työohjausta voidaan näin muuttaa ja mukauttaa myös 

talousvaikutusten mukaan nopeasti.  

Paikannustietoa hyväksi käyttämällä voidaan ohjata esimerkiksi työmaan 

autoliikennettä. Työmaa voi olla liikenneyhteyksiltään hankala, esimerkiksi kapean tien 

päässä tai kaupungissa ahtaiden ja vilkkaasti liikennöityjen väylien vieressä (kuva 12). 

Tällöin voi olla suureksi hyödyksi pystyä näkemään jokaisen työmaa-ajoneuvon ja 

koneen paikkatieto reaaliajassa. Silloin voidaan liikennettä ohjata järkevästi 

kokonaiskuvan pysyessä ajan tasalla jatkuvasti. Ohjaajana voi toimia työnjohto (mestari 

tai työmaapäällikkö) tai vieläkin joustavammin, mikäli kuljettajat sopivat 

ajojärjestyksen keskenään. Esimerkkinä Ervelän työmaa: Dumpperien kulku kapealla 

työmaatiellä oli helppoa järjestää Dynaroadin järjestelmän paikkatietostatuksen avulla. 
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Kun kuljettaja näki, että tiellä on auto tulossa omaan suuntaan, hän tiesi jäädä 

odottamaan omaa vuoroaan.  

 

Kuva 12. Esimerkki ahtaasta työmaasta Oulun keskustassa, jossa tavallisten töiden 

yhteensovitus on välttämätöntä. 

Massansiirtojen tallennus ja seuranta onnistuu kätevästi ns. mallipohjaisella tavalla, eli 

työnjohto käy päivittäin tallentamassa paikkatiedon kerrosten rakentamisen 

edistymisestä. Paikkatiedon perusteella voidaan seurata ko. kerroksen rakentamista ja 

suunnitelmaan perustuen laskea käytettyt massamäärät. Tällöin kuorma-autojen 

yksittäisten kuormien massamäärän seuraaminen ja kirjaaminen ei ole tarpeen ja 

seurantajärjestelmän toteuttaminen yksinkertaistuu huomattavasti. Tulevaisuudessa voi 

olla järkevää pystyä seuraamaan massojensiirtoa kuormatarkkuudella. 

Dynaaminen toiminnanjohtamisen järjestelmä käytettynä mahdollistaa suuren 

dokumenttiaineiston saatavuuden paikasta riippumatta. Kehittyneet hakuteknologiat ja 

semanttinen tietokanta mahdollistaa tiedon etsimisen laajalla hakumenettelyllä 

dokumenttien joukosta. Esimerkiksi talvella mestari tarvitsee tietoja talvitiivistyksestä. 

Yhdellä haulla tietokannasta hän saa viemäriputken tekniset tiedot esille ja sieltä 

pakkaskestävyyden kyseiselle materiaalille. Samalla haulla löytyy myös Infra-RYL 

työohjekansiosta dokumentti, miten kyseinen viemäriputki tulee asentaa ja miten 

tehdään talvitiivistys eri lämpötiloissa. Piirustukset ja suunnitelmamalli ovat 

luonnollisesti saatavilla samanaikaisesti. Työohjeiden ja dokumenttien lukeminen 

onnistuu hyvin älypuhelimella, tablet-tietokoneella tai normaalilla kannettavalla 
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tietokoneella. Käytännössä kaikki kirjoitettu dokumenttiaineisto on saatavilla helposti jo 

nykyisellä tekniikalla. 

Työnsuunnittelussa on välillä otettava huomioon sade ja jäätymisolosuhteet. Säätilan 

seuraaminen on mahdollista jo nykyään mobiililaitteilla ja tietokoneilla. 

Väylärakentamisen kannalta kiinnostavat sadealueiden sijainti, kulkusuunta ja arvioitu 

sademäärä, sekä lämpötila maanpinnan jäätymisen kannalta. Sääennusteen seuraamisen 

automatisointi järjestelmään hälytysrajoineen ei pitäisi olla hankala toteuttaa. 

Muistiinpanojen tekeminen laadukkaan valo- ja videokuvan, sekä kirjoitetussa 

muodossa on täysin mahdollista nykyisillä päätelaitteilla. Muistiinpanot saadaan 

talletettua paikkatietoon sidottuna ja linkitettyä karttapohjalle nykyisillä laitteilla. 

Tabletit ja älypuhelimet toimivat luonnollisesti myös puhelimena internetyhteyksineen. 

 

2.4 Käyttöliittymät operatiivisille ihmisille 

 

Profiilikohtaisesti käyttöliittymän tarpeet ovat pääosin samoja, kuitenkaan työpäällikön 

ei tarvitse nähdä samoja asioita kuin mestarin. Työpäällikölle kokonaisuuden hallinta 

tulee esille, tällöin käyttöliittymän tulee tarjota siihen liittyvät näkymät ensimmäisenä. 

Alihankkijoita valvovalle mestarille päivittäisessä työssä on tärkeää nähdä oma osuus, 

eli alihankkijoiden tehtävät ensimmäisenä. Taulukossa 2 on esitetty tavoitteellisen 

DSCC (Dynamic Site Control Center) järjestelmän käyttäjäprofiileja. Profiileille on 

merkitty niitä käyttöliittymän ominaisuuksia, mitä he työtehtävissään oletuksena 

tarvitsevat. Työtehtävät voivat vaihdella, kuten edellä mainittiin, joten 

käyttöliittymienkin tulisi olla täysin muokattavissa tarpeiden mukaan. DSCC:lle tulevat 

tiedot ja niiden esitys eri käyttäjäprofiileille on esitetty (kuvassa 13). 
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Kuva 13. Esimerkki suunnittelu- ja toteumatiedon välittämisestä käyttäjille. 
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Taulukko 2. Ideaalisen DSCC järjestelmän käyttäjäprofiilien ominaisuuksia. 

Käyttöliittymän 

ominaisuus 

Työpäällikkö Työmaa 

päällikkö 

Työmaa 

mestari 

Aliurakoitsijoit

a valvova 

mestari 

Aikatauluseuranta ja 

seurantajakson valinta 

kaikki kaikki omat 

tehtävät 

omat tehtävät 

Talousseuranta ja 

seurantajakson valinta 

kaikki kaikki omat 

tehtävät 

omat tehtävät 

Resurssien, koneet ja 

ihmiset, seuranta 

kaikki kaikki kyllä / 

suodattime

lla omat 

tehtävät 

kyllä / 

suodattimella 

omat tehtävät 

Koneiden ja ihmisten 

paikkavisualisointi 

kyllä / kaikki 

suodatukset 

käytössä 

kyllä / 

kaikki 

suodatukset 

käytössä 

kyllä / 

suodattime

lla omat 

tehtävät 

kyllä / 

suodattimella 

omat tehtävät 

Dokumenttiarkisto 

- Sopimukset 

- Piirustukset 

- Suunnitelmat 

Käytössä Käytössä Käytössä 

tarvittavat 

Käytössä 

tarvittavat 

Raportit 

- Laatu / poikkeama 

- Edistyminen 

- Aikataulu 

- Aktiivisuus / 

työaika 

- Kustannus 

- Määrälaskutus 

- Turvallisuus 

Kaikki 

oikeudet 

Kaikki 

oikeudet 

Syöttö / 

luku 

tarvittavin 

osin 

Syöttö / luku 

tarvittavin osin 

Työmaateiden tilaseuranta  Tarvittaessa Aktiivinen Aktiivinen 

Talvikunnossapidon 

seuranta 

 Tarvittaessa Aktiivinen  

Muistikirja + valokuvaus Tarvittaessa Aktiivinen Aktiivinen Aktiivinen 

GNSS tukiaseman tila Tarvittaessa Tarvittaessa Aktiivinen  

Määrätietoseuranta Kaikki Kaikki Kaikki / 

omat 

suodattime

lla 

Kaikki / omat 

suodattimella 

Materiaalivaraston 

seuranta 

Kaikki Kaikki Kaikki / 

omat 

suodattime

lla 

Kaikki / omat 

suodattimella 

Työmaaliikenteen 

ohjaussuunnitelma 

Tarvittaessa Tarvittaessa Aktiivinen  
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Kuva 14. Ehdotus dynaamisen johtojärjestelmän käyttöliittymäksi. Laitealustana iPad. 

Tablet-tietokoneilla voidaan ajaa monenlaisia sovelluksia. Useimmat dynaamisessa 

johtamisessa tarvittavat komponentit tai osatoiminnallisuudet ovat jo olemassa eri 

toimijoiden järjestelmissä tai omina sovelluksinaan. Tässä kuvattuna toiminnallisuuksia, 

jotka ovat tarpeen dynaamisen johtamisen kannalta (kuva 14), lisäksi kunkin 

toiminnallisuuden kohdalla on mainittu minkä järjestelmän osa kyseinen komponentti 

on (kuvat 14a-h). 

Kuva 14a. Koneiden ja autojen sijainti ja aktiivisuustila esitettynä 

karttapohjalla. Koneiden aktiivisuus, niiden käyttämä 3D-

ohjausmallitiedosto. Kuljettajan nimi ja puhelinnumero saatavissa 

klikkauksen takaa. Kuuran ominaisuus. 

Kuva 14b. Aikataulunäkymä, valittavissa Gantt-kaavio tai 

vinoviivakaavio tai niiden yhdistelmä. Projektinhallintaohjelmista 

MS-Project tai Planet saa helposti näkyville projektin 

aikataulunäkymän valitulla tavalla. Käyttäjä voi määritellä itselleen 

sopivan näkymän tehtävien ja käyttötarkoituksen mukaan. 

Kuva 14c. Tehtävien hallintaikkuna, tehtävien muokkaus aikataulun, 

resurssien, kustannusten, materiaalien tai riippuvuuksien suhteen. 

Projektinhallintaohjelmien MS-Project ja Planet perustoimintoja. 
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Kuva 14d. Dokumenttiarkisto, joka sijaitsee palvelimella. 

Internetyhteyden kautta kaikki palvelimella olevat projektiin liittyvät 

dokumentit, suunnitelmat, sopimukset, rakennusohjeet ym. tieto on 

helposti ja nopeasti saatavilla hakutoimintojen avulla. Yleinen 

ominaisuus, käytössä mm. Kuurassa. 

Kuva 14e. Liikenteenohjaussuunnitelma, karttapohjalla esitettynä 

liikenteenohjaussuunnitelma, missä näkyvillä työmaatiet, 

liikennemerkit ym. rajoitus- ja varoitusmerkit. Työmaateiden nopea 

lisäys tasauksineen ja rakenteineen. Tekla Civil työmaaliittymän 

ominaisuus. 

Kuva 14f. Varastonhallintaliittymä, näyttää varastoidut massat ja 

materiaalit ja varaston tilan. Ohjelmoinnilla voidaan asettaa halutut 

hälytysrajat, esimerkiksi reunakivien automaattinen lisätilaus määrän 

laskiessa tietyn rajan alle. Työnjohdon kuittaus luonnollisesti 

tilaukseen. 

Kuva 14g. Murtoviivaikkuna, helppolukuinen visualisointi joko 

tehtävien edistyminen suhteessa aikaan ja suunnitelmaan tai 

kustannusten määrä suhteessa aikaan ja budjettiin. Laskennalla 

saadaan mukaan myös ennuste, mihin senhetkisellä työnteolla ollaan 

menossa. 

Kuva 14h. Rakenneikkuna, karttapohjalla olevasta suunnitelmasta 

voi valita poikkileikkauksen halutusta kohdasta. Poikkileikkaus 

piirretään suunnitellun mallin ja maapohjamallin perusteella. Kuuran 

ja Tekla Civilin työmaatoiminnon ominaisuus.  

 

Muita toiminnallisia ikkunoita voi olla esimerkiksi: Sääennuste ja sadetutka, valo- ja 

videokuvaus muistiinpanoineen, nämä toimivat millä tahansa internetselaimella 

varustetulla mobiililaitteella jo nyt. Älykäs hakutoiminto perustuu semanttiseen 

tietokantaan, yhdellä hakusanalla, esimerkiksi Reunakivi, saa hakutuloksena kaikki 

dokumentit, missä kyseinen hakusana esiintyy, sekä tehtäväluettelo päivittyy hakusanan 

sisältäviin tehtäviin ja aikataulunäkymä tehtävän mukaan. Varastotilanne näyttää 

kyseisen hakusanan varastotilanteen. 

Järjestelmän kehityksessä on kolme vaihetta: Ensimmäisessä vaiheessa ajetaan useita 

erillisiä sovelluksia yhdellä alustalla, sovellukset ovat pääosin jo olemassa. Toisessa 

vaiheessa saadaan eri sovellukset vaihtamaan tietoa keskenään. Tämä edellyttää 

yhteisten tiedonsiirtoformaattien kehitystä, joko yleisesti tai kahden osapuolen kesken. 

Kolmannessa vaiheessa kaikki toiminnallisuudet on integroitu siten että sovellusten 

toiminta on saumatonta ja nopeaa. Mahdollisesti kaksi tai useampi toimintoa on 

integroitu yhden järjestelmän alle.  
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2.5 Dynaamisen johtamisen protojärjestelmä 

 

DigiINFRA-projektissa määritelty DSCC on eri järjestelmien integrointiin pyrkivä 

tutkimusväline. Projektisuunnitelman mukaan kehitettävän järjestelmän pääperiaatteet 

ovat alustariippumattomuus, standardit, dynaamisuus sekä älykäs tiedon keruu, 

jalostaminen ja visualisointi. Järjestelmän on tarkoitus toimia testialustana 

tiedonsiirrolle, projekti- ja aikatauluhallinnalle, paikannusjärjestelmälle, työkoneiden 

seurannalle ym. Järjestelmällä tutkitaan työmaan dynaamista ohjausta, seurantaa ja 

dokumentointia.  

Protojärjestelmässä on kolme käyttöliittymärajapintaa, järjestelmän hallinta, työpöytä ja 

liikkuva-alusta. Järjestelmä ohjaa käyttöliittymätyyppiin automaattisesti selain- ja 

sisäänkirjautumistietojen perusteella. Järjestelmän hallinta-liittymässä on mahdollista 

hallinnoida järjestelmän tietoja, tiedostoja, resursseja ym. Työpöytä-käyttöliittymä on 

projektinhallinnan työkalu, jossa on kuusi erilaista ikkunaa projektitietojen tarkasteluun 

ja muokkaukseen. Liikkuva-alusta-käyttöliittymässä on erikseen lisänä 

valmistumisnäkymä, missä on mm. mahdollista merkitä sen hetkistä sijaintia vastaava 

tehtävä suoritetuksi. Yleisesti kaikissa käyttöliittymissä voidaan: Luoda ja hallita 

projekteja (kuva 15) ja niiden tehtäviä (kuva 16), esittää projektiaikataulu tehtävien 

valmiusasteet visualisoituna Gantt- ja tie-aikakaavioihin, tutkia karttapohjaa ja siinä 

näkyviä resurssien sijainteja (kuva 17). Resurssien hallinta kuuluu myös 

käyttöliittymien ominaisuuksiin. Käyttöliittymäkuvissa näkyvää chat-ikkunaa ei oltu 

aktivoitu. 

Projektissa ei pystytty toteuttamaan kaikkia mahdollisia osa-alueita, joten siinä 

keskitytään yhden käyttöliittymätyypin, yhden kaivinkoneen ja muutaman kuorma-

auton hallintaan. Aikataulu- ja tehtävienhallinnan osalta pyrittiin yksinkertaistettuun 

tehtävärakenteeseen (1-2) tasoa tehtäviä. Tehtävät syötetään järjestelmään käsin tai 

lukemalla yleisimpien projektinhallintaan käytettyjen ohjelmistojen, (MS-Project ja 

Planet), yhteensopivaa tiedostoa. Tehtävien välisiä riippuvuussuhteita ja niihin liittyvää 

aikataulun laskentamatematiikkaa ei toteutettu tässä projektissa.  
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Kuva 15. Projektin luonti-ikkuna. (Viljamaa et. al. 2013) 

 

Kuva 16. Projektin tehtävät (Task) listattuna. (Viljamaa et. al. 2013) 
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Kuva 17. Karttanäkymä, pohjana Bing karttapalvelu. (Viljamaa et. al. 2013) 

Karttaikkuna (kuva 17) tarjoaa tietoa käyttäjän alasvetovalikosta valitsemasta 

projektista ja koko projektin tielinjasta. Tielinja on jaettu paaluväleittäin ja 

tehtäväkohtaisiin alayksiköihin. Tielinjaa klikkaamalla aukeaa dialogi-ikkuna, mistä 

tehtävien etenemistä voi seurata kerroksittain ja paaluväleittäin. Värien käyttäminen 

helpottaa seuraamista, punainen tarkoittaa tehtävän olevan kesken, vihreä suoritettua 

tehtävää. Tehtävien valmiusastetta voi myös muokata käsin. Resurssia klikkaamalla saa 

dialogi-ikkunaan tietoa resurssin aktiviteeteista, statuksesta ym. Karttanäkymän 

reunasta voi valita käyttääkö ilmakuvia, maasto- vai tiekarttoja.  

Mobiililiittymää käytetään esimerkiksi kuorma-autossa tehtävien suorituksen 

ilmaisemiseen. Liittymästä kuitataan kuorman kyytiin otto ja purku (kuva 18), 

ajomatkan paikkatietojen tallentuessa järjestelmään halutulla aikavälillä.  
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Kuva 18. Kuorma-auton mobiililiittymä, kuorman purku juuri kirjautunut järjestelmään. 

(Viljamaa et. al. 2013). 

Dynaamisen johtamisjärjestelmän yksi ominaisuus on esitettävien asioiden, tehtävien, 

koneiden aikataulujen ym. visualisointi. Visualisoinnin merkitys jää helposti 

vähemmälle huomiolle toiminnallisuuksien rinnalla. Toiminnan reaaliaikainen 

visualisointi tarjoaa kuitenkin työnjohdolle nopean ja helpon keinon havainnoida mitä 

työmaalla tapahtuu, ilman kameroita tai tarvetta käydä paikanpäällä katsomassa. 

Visualisoinnin apuna käytettävät 3D-animaatiot, karttapohjien käyttö vaativat sekä 

laitteiston, että tiedonsiirron nopeutta. 3D-animoinnissa on käytetty pelimoottorien, 3D-

engines, apua. Niiden avulla pystytään esittämään virtuaalimaailmaa reaalimaailman 

kuvan mukana, tällöin puhutaan lisätystä todellisuudesta (Augmented Reality, 

Woodward ja Hakkarainen 2011) tai simuloimaan todellista maailmaa virtuaalisena, 

kuten DigiINFRA-projektissa on tehty. Tässä projektissa on käytetty Panda3D 

pelimoottoria, jota ohjelmoidaan Python ohjelmointikielellä, myös C++ voidaan käyttää 

(kuva 19). 

Visualisointi voidaan toteuttaa monella tavalla ja tasolla. Yksinkertaisimmillaan 

näytetään karttapohjalla koneen sijainti ja hiirellä aktivoitaessa saadaan 

aktiivisuustietoja esille. Näin toteutus on tehty mm. Kuura-järjestelmässä ja DSCC:n 

rajoitetun toiminnallisuuden kehitysversiossa. Useimpiin käyttösovelluksiin tämä on 

riittävä taso työnjohdon tarpeisiin. 

 

Kuva 19. Tiehöylä, pyöräkuormaaja, varasto, välivarasto ja suunniteltu tie 

visualisoituna satelliittikuvapohjalle. Kerrosrakentamisen suoritetut vaiheet näkyvät 

vihreällä, työn alla oleva alue punaisella ja koskematon alue valkoisella. (Makkonen & 

al. Oulun yliopisto 2013). 



39 

 

2.6 Empiiriset kokeet 

2.6.1 Johtamishavainnointi nykyisillä työmailla 

 

Työnjohtamista tutkittiin työmaavierailuilla ja työnjohdon sekä asiantuntijoiden 

haastatteluilla. Näillä selvitettiin nykyistä työmaan johtamista, siinä käytettyjä työkaluja 

ja automaatiojärjestelmiä. Vierailuja tehtiin VR Trackin työmaalle Ervelään, Destian 

työmaille Oulun Raitotielle ja Kt51:lle Kirkkonummelle. Näillä työmailla käytetään 

tämän hetken uusimpia automaatiojärjestelmiä, näin ollen ne sopivat erinomaisesti 

vierailukohteiksi. Havainnoitiin myös mahdollisia kehittämiskohteita eri järjestelmissä. 

 

2.6.2 Asiantuntijahaastattelut 

 

Asiantuntijana käytettiin erittäin kokenutta projektipäällikköä, jonka kiinnostuksena on 

ollut vuosien ajan väylärakentamisen koneautomaation kehittäminen. Työkokemusta 

haastateltavalla ollut vuosikymmeniä, mm. suurten tietyömaiden työ- työmaa- ja 

projektipäällikkönä, kotimaassa ja ulkomailla. 

 

2.6.3 Työmaan johtohenkilöiden haastattelututkimus 

 

Haastateltiin työpäällikköä, työmaapäälliköitä, kaivinkonekuljettajaa ja kehitysjohtajaa 

sekä projektin tutkijoita. Tarkoituksena oli selvittää käyttöliittymän toiminnallisuuksien 

prioriteettia ja tarvetta työnjohdolle, sekä kyseisten toiminnallisuuksien todellista 

päivitystarvetta. Kysely suoritettiin kaavakkeella (Taulukko 3).  
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Taulukko 3. Kyselytutkimus käyttöliittymän toiminnallisuuksien prioriteeteista. 

Käyttöliittymän ominaisuus / toiminnallisuus Tärkeys 

1-5 

Päivitysväli / 

kuinka usein 

tarvit  

min, h, d, vk, kk 

Perustelut 

    

Koneohjausmallien (suunnitelman pinnat) 

näyttäminen karttapohjalla. 

   

Näyttää halutusta kohdasta rakenteen 

poikkileikkauskuvan (maastomalli ja 

koneohjausmalli). 

   

Näyttää työkoneiden (3D-ohjausjärjestelmällä) 

paikkatiedon. 

   

Näyttää työkoneiden aktiivisuustiedon.    

Näyttää työkoneiden käyttämän 

koneohjausmallitiedoston. 

   

Näyttää koneenkuljettajan nimen ja 

puhelinnumeron. 

   

Näyttää koneiden aktiivisuushistorian 

kalenterimuodossa. 

   

Aktiivisuus, tieto siitä, ovatko kaikki koneet ja 

autot töissä? 

   

Paikkatieto - tieto siitä, missä koneet ja autot 

ovat? 

   

Tehtävien edistyminen (kriittinen polku), 

tehtävien valmiusaste / aika tilanteen 

seuraaminen vs. suunniteltu aikataulu? 

   

Taloustilanteen seuraaminen, kustannukset / aika 

vs. budjetoitu? 

   

Koko projektin tehtävälistauksen helppo 

saatavuus? 

   

Yksittäisen tehtävä projektissa, aikataulutus, 

muutokset? 

   

Dokumenttiarkiston helppo saatavuus (kaikki 

projektiin liittyvä dokumentaatio)? 

   

Varastotilanteen näkymä (massat, materiaalit, 

tarvikkeet)? 

   

Liikenteenohjaussuunnitelma, liikennemerkit 

karttapohjalla? 

   

Sääennuste, (mm. sadealueet)?    

Muistiinpanot ja valo- tai videokuva 

paikkatiedolla? 

   

Älykäs hakutoiminto?    

Työkone päivittää automaattisesti toteutuneen 

rakenteen 3D-ohjausjärjestelmän kautta? 

   

Joku muu, mikä?    
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2.6.4 Dynaamisen johtamisen protojärjestelmän kokeet kampuksella 

 

Kampustestauksella pyritään varmistamaan DSCC-järjestelmän pääkomponenttien 

toiminta ja järjestelmän soveltuvuus laajempiin työmaatesteihin. Pääkomponentit ovat: 

Semanttinen tietokanta ja sen rajapintakomponentit, pääkäyttöliittymä, kuorma-

autokäyttöliittymä ja XMPP-rajapintasivusto kaivinkoneen tietojen lukemiseen. 

Järjestelmän ensimmäinen toiminnallinen testaus suoritettiin kampuksen TestSitella ja 

lähiympäristössä. Käytössä oli kaivinkone, jossa koneohjausmalli ja Topconin Vision 

3D-ohjausjärjestelmä, kolmea kuorma-autoa simuloitiin henkilöautolla ja neljällä 

erillisellä tablet-tietokoneella: iPad1 ja 2, Samsung Galaxy tab 10.1 ja 7.7. Järjestelmään 

ohjelmoitiin tarvittavat resurssit ja testattiin niiden toimivuutta.  

Kuorma-autojen havainnointi DSCC-järjestelmään testattiin simuloimalla autot ja 

kuormien lastaukset ja purkamiset. Kuorma-autot simuloitiin siten, että järjestelmään 

ohjelmoitiin neljä tablet-tietokonetta vastaamaan kukin yhtä resurssia. Tietokoneet 

otettiin mukaan ja ajettiin autolla pieni lenkki samalla testaten paikannusta ja kuorman 

purkua ja lastaamista sekä näiden rekisteröitymisviiveitä. Testilaitteet olivat: iPad1 ja 2, 

Samsung Galaxy tab 10.1 ja 7.7.  

Kaivinkoneresurssin päivitys tapahtui XML-viesteillä. Näillä viesteillä on mahdollista 

välittää seuraavat tiedot: aika, käytetty koordinaatisto, latitude ja longitude lukuarvot, 

korkeus, sijaintitiedon tarkkuus, koneen suuntima ja nopeus.  Tässä testissä käytössä 

olivat: sijainti, aikaleima ja käytetty koordinaatisto. Käytössä ei ollut 

virtuaalitukiasemaa, eikä asentotunnistimia käytetty koneen toiminnan visualisointiin. 

TestSiten maasto mallinnettiin mittaamalla pistejoukko Trimblen takymetri- ja GNSS 

mittauksilla (kuva 20). Saadut pisteet tuotiin excel-taulukkoon ja siitä edelleen Tekla 

Civiliin, missä pisteistä muodostettiin maastomalli. Mallin päälle suunniteltiin 

yksinkertainen tierakenne, joka vietiin muistitikulla kaivinkoneen 3D-

koneohjausjärjestelmään (kuva21). 
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Kuva 20. TestSite maastomalli Tekla Civilissä. 

 

Kuva 21. Suunniteltu tiepinta 3D-koneohjausmallina TestSiten kaivinkoneella. 
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3 TULOKSET 
 

3.1  Havainnot nykyisistä johtamismenetelmistä 
 

Väylärakennustyömaan pääurakoitsija tekee osan töistä itse ja teettää osan 

alihankkijoilla. Hankkeen alussa tehtävät ositellaan tasapainoisiksi urakkaosuuksiksi. 

Massatasapainon hallinta on tärkeää, kun leikkaukset ja pengerrykset ovat tasapainossa, 

tulee siirrettävää matkaa mahdollisimman vähän ja vältetään monimutkaisuutta ja 

hukkaa. Työsuunnittelu käynnistetään pääurakoitsijatasolta, alihankkijat tekevät oman 

työsuunnittelunsa itse. Aikataulutus tulee mukaan jo tarjouspyynnöissä, yleensä projekti 

on sidottu tiukkaan aikatauluun. Aikataulussa määräävänä voi olla esimerkiksi jonkun 

sillan tai tieyhteyden valmistuminen, seuraavaa tehtävää ei voida aloittaa ennen 

edellisen valmistumista tms. Aikataulumuutosten arviointi on vaikeaa, koska muutoksen 

aiheuttaja tulee yleensä yllätyksenä. Aikataulusuunnittelu tehdään pääosin Planetilla, 

MS Projectilla ja Excelillä. Käytössä on työnjohtajilla 2 viikon ja työkoneilla 1 viikon 

jaksot. 

Leikattavat maa-ainekset pyritään käyttämään työmailla hyödyksi niin hyvin kuin 

mahdollista. Tämä tuo paljon pieniä muutoksia työmaan päivittäiseen rytmiin. Kokeneet 

työnjohtajat hoitavat nämä muutokset ”lennosta”, eivätkä ne päädy aikatauluihin tai 

kirjaudu välttämättä mihinkään. Työnjohtajien ammattitaidolla on suuri merkitys, 

millaista taloudellista hyötyä näistä on. Hukan poistoon pyritään jokaisessa 

työvaiheessa. Uusien järjestelmien kokeiluista saadut kokemukset vaihtelevat. Toiset 

kokevat helpoiksi ja työtä selvästi parantaviksi, kun taas toiset eivät tykkää. Työnjohdon 

innokkuus tässä on selvästi merkityksellistä.  

VR Track Oy Ervelän työmaalla tilaajana oli Liikennevirasto, rakentajakonsulttina 

CMN Oy ja suunnittelun toteutti Ramboll Oy. Työmaan koko oli 1850 raidemetriä. 

Rataosa on yksiraiteinen, jossa jatkuva junaliikenne käynnissä (kuva 22). 

Turvajärjestelyihin oli jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota, mm. junille oli 

asetettu alempi nopeusrajoitus työmaan kohdalle. 
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Kuva 22. VR Track, Ervelän työmaa. Jatkuva junaliikenne oli huomioitu 

turvajärjestelyissä. 

Työmaalla oli käytössä opastavia (kaivinkone ja seula) ja ohjaavia (tiehöylä ja 

puskukone) järjestelmiä. Maastoon merkintä vähenee. Pimeällä, sateella, sumussa ja 

veden alla kaivaminen on helpompaa. Työteho, laatu ja saavutukset kasvavat ja samalla 

materiaalihävikki pienenee. Kun rakennetaan kerralla oikein, läpimenoajat ovat myös 

nopeampia. Automaatiojärjestelmien käyttö sopii moneen työvaiheeseen, työmaalla 

aktiivisesti mietitään, missä niitä voisi hyödyntää enemmän. 

Työmaalta saatujen tietojen mukaan joidenkin työtehtävien rakennusaika oli lyhentynyt 

52 %, polttoainetta oli säästynyt 43 %, ei tarvittu apumiestä, saatiin parempi ja 

tasalaatuisempi tarkkuus: maaleikkaus parannus 35 % -> 86 %, rakennekerros parannus 

45 % -> 98 %. Kerrospinta on ollut tasaisempaa, mistä on seurannut että kiskojen 

asennus pölkkyihin on ollut helpompaa ja edelleen radan rakentaminen on nopeutunut. 

Koneohjauksella on ollut suuri merkitys sepelin menekin pienenemiseen. Kuljettajalla 

on yhä suuri merkitys työn laatuun. Kuljettajat ovat omaksuneet koneohjausjärjestelmän 

hyvin ja työnjälki ollut laadukasta. 80 % tarkistusmittauksista tuli välille +- 1 cm ja yli 

95 % +1 … -2 cm, perinteisesti hajonta on ollut -5 … +3 cm, kun +- 1 cm osuus on ollut 

n. 40 %. 

Koneohjausjärjestelmä osaa varoittaa mm. kaapeleista. Saadaan automaattisesti 

toteumatieto (seulalta). Jälkituennan tarve on mitätöntä koneohjauksella toteutetuissa 

kohteissa. Työnjohdon työnseuranta vaikeutuu tikkujen poistumisen myötä, haluttiin 

myös työnjohdolle paikannin, jossa malli taustalla. Koneohjausmallin tekeminen 

virheettömäksi vaatii yhteistyötä mittauksen, suunnittelun ja rakentajan välillä. 

Aikataulutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, että saadaan mahdollisimman 

hyvin hyödyt irti. Henkilöstöä on koulutettava uusiin laitteisiin ja järjestelmiin. 
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Vastuuhenkilöt ja rajapinnat on määritettävä suunnitteluvaiheessa. (VR Track Oy: 

Ervelän työmaan esityskalvot, 2012). 

Koordinaatistojärjestelmät on tehtävä ensin yhtenäisiksi. Suunnittelun nopeus vs. 

perinteisempään on suuri etu. Koneohjausmalli päivitettävissä nopeasti suoraan 

työkoneisiin uplinkillä, käytössä Topconin järjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa myös 

etäkäytön ja konekonsolin näytön seuraamisen omalla tietokoneruudulla missä tahansa. 

Dynaroadin järjestelmää käytettiin myös työmaan logistiikka-apuna dumpperien 

ajojärjestyksen ohjaamiseen kapealla tiellä (kuva 23).  

 

Kuva 23. Dumpperi matkalla Ervelän työmaalla. Ajojärjestystä ohjattiin autojen GPS-

paikkatietojen perusteella. 

Kt 51 työmaalla Kirkkonummella jyrsintäkoneen ohjauksessa (kuva 24) konesäätö on 

nopeampi ja tarkempi kuin käsikäyttö yhdistettynä jatkuvaan mittaukseen. Jyrsimellä 

käytössä 3D-koneohjausmalli. Ilman koneohjausta tarvitaan jyrsintäkoneen mukaan 1-2 

mittamiesryhmää, toinen kulkemaan edellä ja mittaamaan pintaa 5 m välein 4 pisteen 

ruudukkoon, perässä tuleva mittaryhmä todentaa jyrsityn pinnan tason. 

Mittamieskulujen säästö oli huomattava. Työn jälki on tasaisempaa koneohjatulla, kuin 

mittamiehiä käytettäessä korkeuden käsisäädöllä. Kun tähän yhdistetään ennen jyrsintää 

tapahtunut pinnan skannaus, tiedetään tarkasti mistä ja kuinka paljon pitää jyrsiä. 

Hukkatyön määrä vähenee huomattavasti.  
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Kuva 24. Jyrsintäkone ja sen ohjauspaneeli Kt 51 työmaalla. 

Hohtolabsin Kuura järjestelmän koekäyttöön oltiin erittäin tyytyväisiä. Järjestelmästä on 

apua jo työnsuunnittelussa työmaakoppien paikkojen, tilapäisteiden, läjitys- ja 

varastointialueiden määrittämisessä. Järjestelmän paikannustarkkuus koettiin riittäväksi 

työnjohdon tarpeisiin, vaikka käytössä on aGPS tason paikannus.  

Suurin hyöty työpäällikön mielestä oli, että tietää oman sijaintinsa työmaalla, mitä siinä 

kohtaa ja muualla työmaalla kyseisellä hetkellä tehdään. Poikkileikkauskuvan saaminen 

mistä tahansa työmaan kohdasta koettiin käteväksi, joskin kuvan luettavuutta ja 

skaalattavuutta voisi parantaa. Lisäksi varmasti ajantasaisten suunnitelmien helppo 

saatavuus tabletille näkyviin koettiin hyväksi.  

Isommassa mittakaavassa todettiin, että järjestelmästä saadaan pienellä työllä paljon 

lisäarvoa. Tiehöylät eivät näkyneet Kuurassa, vaan olivat takymetriohjauksessa. 

Kaivinkonekuljettajat olivat aluksi liian tarkkoja koneohjausmallien kanssa 

työskennellessään, mutta oppivat olemaan tuijottamatta näyttöä liikaa ja luottamaan 

omiin silmiin. 

Pienemmälle työmaalle tehtiin kaksi vierailua, ensimmäinen hieman aloituksen jälkeen 

ja toinen kun työmaa oli saatu päätökseen. Työmaa oli pieni, lähes kaiken näki 

työmaakopin luota yhdellä silmäyksellä. Koneautomaatio oli helpottanut työmaan 

johtamista selvästi, työmaapäällikkö toivoi että kaikki työmaat olisivat yhtä helposti 

johdettavissa. Tämä oli hänelle kolmas koneautomaatiota hyödyntävä työmaa. Selkeä 

etu: työkoneen voi vaihtaa ”lennosta” toiseen tehtävään, vaihdetaan vain paikkaa 

mallissa / mallia. Pääurakoitsijalla on kustannusseurantajärjestelmä, joka perustuu 

laskutuksen seuraamiseen -> viive 1-2 vko. Leikkaustyön seuranta oli silmämääräinen 

ja arvio pohjautuen yhtiön tietoihin aikaisemmista. Massansiirtoa seurataan 

kuormakirjojen avulla, laput hukkuvat helposti. Arkistona toimii kopiopaperilaatikko 

(kuva 25). Tunteja seurantaan menee 1-5 viikossa. 



47 

  

Kuva 25. Massansiirron kuormakirja ja niiden arkistointi työmaalla. 

Useasti samasta kohdasta tulee olla näkösällä tai käsillä helposti saatavilla neljät 

piirustukset (kuva 26), joiden kesken pitää suorittaa ristiinvertailua. (Liikennevalojen 

ohjaus, hulevesiputket, vesi- ja lämpöputket, sähköjohdot.) 

 

Kuva 26. Päällekkäisiä piirustuksia samasta kohdasta. 

Työmaapäällikkö vastaanotti puhelun vierailun aikana: Oli havaittu turvetta siellä, 

missä piti olla kaivannon pohja, oli tarve kaivaa ainakin 50 cm lisää. Ensimmäinen 

kysymys oli että millä paalulla, eli missä paikassa kyseinen kohta on työmaalla? Ei 

tarkkaa tietoa ollut, paikka kuitenkin selvisi. Tullaan ottamaan kuva. Korot saadaan 

koneohjausjärjestelmän avulla pohjasta. Työmaapäällikkö kirjaa tapahtuman 
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työmaapäiväkirjaan, pikakeskustelu tilaajan kanssa lisätöistä puhelimitse. Näitä 

puheluita tulee työmaapäällikön arvion mukaan ehkä 20 kpl / työpäivä. Tästä heräsi 

kysymyksiä: Miten muistikirja ja valokuvaus voidaan tehdä paremmin? Miten tehdään 

muutos malleihin? 

Työmaa oli pieni katuosan perusparannus, tasausviivaa pudotettiin n. 1m alaspäin, 

reunoille muotoiltiin meluvallit ja liittymiä parannettiin. Katuosuus on lähiöalueen 

pääkatu ja vilkkaasti liikennöity osuus kaupunginosien välillä. Suurin leikkaussyvyys 

oli 2,5 m. Katuosuudelle tehtiin kaikki rakennekerrokset koko työmaan alueelle. 

Suunnitelmat tulivat Rambollilta, joiden pohjalta pääurakoitsijan oma väki teki 3D-

ohjausmallit.  

Aikatauluun vaikuttavia muutoksia oli tullut noin 10 kpl. Muutokset ovat tulleet 

koneenkuljettajien ja työnjohdon havaitsemista epäkohdista suunnitelman ja varsinaisen 

maaston eroissa. Pääosin nämä muutokset johtuivat sivuteiden liittymistä. Työmaa 

pysyi aikataulussa erittäin hyvin, valmistuminen 2 päivää etuajassa, työhön käytettiin 44 

työpäivää kahdessa vuorossa, vain kahtena yönä tehtiin töitä. 

Koneohjauslaitteisto oli Novatronilta. Massansäästö ja samalla myös kustannussäästö 

varsinkin masuunihiekan osalta oli huomattava käytettäessä koneohjausta ja 

pyöräkuormaajaa huippukuskilla, verrattuna enemmän käytettyyn tiehöylälevitykseen. 

Työmaapäällikkö oli laskenut ennakkoon pyöräkuormaajan kannattavammaksi ja 

nopeammaksi tavaksi tehdä masuunihiekan levitys. Tiivistyskoneissa ei käytetty 

koneohjausta tällä työmaalla, työmaan koon puolesta siihen ei nähty tarvetta, 

tiiviysmittaus yhdistettynä työohjeisiin ja koneenkäyttäjän kokemukseen on riittävä 

halutun laatutason saavuttamiseen. 

Takymetritarkistuksia tehtiin vain yksi, rakennekerrosten päältä. Muita mittauksia ei 

katsottu tarpeelliseksi koneohjauksen käytöstä saatujen kokemusten myötä. 

Tarkistusmittaus osoitti rakennekerrosten olleen halutuissa mitoissa, joten käytäntö on 

hyvin perusteltu. Koneiden kuljettajat sitoutuneita massankäytön optimointiin, 

kaivinkonekuljettajat osallistuvat myös kuorma-autoresurssointiin 

leikkausennakoinnilla, joka päivä arvioitiin seuraavan päivän autotarve. 

Paperityön määrä on selvästi vähentynyt työmaalla koneohjaukseen siirtymisen myötä. 

Mittakeppejä tarvittiin kaiteille, reunakiville, asfaltointiurakoitsijalle ja yksittäiseen 

pieneen kohteeseen pyöräalustaiselle kaivinkoneelle. 3D mallin teko viimeisen 

tapauksen yhteydessä olisi ollut liian kallista suhteessa työkohteen kokoon. 

 

3.2  Työnjohdon haastattelun tulokset 

 

Haastattelun aiheena oli toteutetun moottoritiehankkeen työn suunnittelu ja toteutus. 

Yleisaikatauluna oli tilaajan kanssa sovittu 3.5 vuoden aikajänne. Urakkaosuudet oli 
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limitettävä kokonaisaikatauluun.  Työsuunnittelun aikataulu piti jaotella tilaajan 

määrittelemään vuosirahoituksen mukaan. 

Alan yleinen toimintatapa on että yksi iso pääurakoitsija, joka teettää alihankkijoilla ja 

mahdollisesti tekee osan myös itse. Hanke ositellaan ensin tasapainoisiksi 

urakkaosuuksiksi, massatasapaino (leikkaukset ja pengerrykset) huomioidaan. Pyritään 

tekemään yksinkertaisesti, välttämään turhaa monimutkaisuutta. Käynnistetään 

pääurakoitsijataholla työnsuunnittelu, alihankkijat tekevä itse omat työnsuunnittelunsa. 

Aikataulutus tulee jo tarjouspyynnöstä, laitettu tiukkaan pakettiin. Kiinnekohtina tai 

pakkopisteenä esimerkiksi jonkun sillan valmistuminen tai joku tieyhteys oltava 

valmiina, jotta seuraava urakoitsija voi alkaa omaa urakkaosaansa tekemään. 

Aikataulutuksen lähtötietoina tarjousvaiheessa tehty yleisaikataulu, kevennetty 

rakennussuunnitelma, tässä vaiheessa tarkkuus ei kovin hyvä. Massamäärät ovat 

lähtötietona, massansiirtosuunnitelma suunniteltava tehtävätarkkuudella. 24 km pitkällä 

moottoritiellä n. 200 erilaista urakkaosakohtaista tehtävää, 54 siltaa, kolme eri 

rakennesuunnittelijaa ja kuusi siltasuunnittelijaa. Massansiirtosuunnittelun lähtötietona 

tien yleissuunnitelma ja pituusleikkaukset, sekä 20 m välein poikkileikkaukset. Lisäksi 

karkealla tasolla kuivatussuunnitelma, sähköistys, valaistus, liikennevalot, 

siltasuunnitelmat, telematiikka, pohjanvahvistus jne. 

Työsuunnittelussa huomioitava myös talviolosuhteet, aina jossain joku monttu joen 

takana, talvitie tehtävä ja pidettävä auki, jäätyneen suon päällä voidaan myös ajaa 

talvella. Talvella työhön tarvitaan eri kalusto ja hinnasto kuin kesällä. Kun talvella 

otetaan pintamaat pois, leikkaus ei saa jäätyä. Metsäpätkien työsuunnittelu on erilainen 

kuin taajama-alueen. 

On tärkeää miettiä ja suunnitella huolellisesti mistä materiaalit ostetaan ja mitä maksaa 

kuljettaminen. Toisinaan on kustannustehokkaampaa siirtää maata pyöräkuormaajalla, 

jos matka on lyhyt. Esim. korkea mäki, 28000 m
3
 maaleikkausta, kannettiin 

pyöräkuormaajalla 7-8000 m
3
 100 m matka, kustannus oli kolmasosa vs. jos olisi 

käytetty kuorma-autoja. Yhden työsuunnitelman sisään 1-2 kaivinkonetta, 1-2 

pyöräkuormaajaa kolmella työvuorolla. Päätehtävien (kriittinen polku) työkoneiden 

kapasiteetit määrittävät tehtävien kestot. Jos kesto liian pitkä, lisätään koneita tai 

siirrytään vuorotyöhön. Työn ohessa toteutettavia pieniä tehtäviä ei välttämättä kannata 

seurata niin tarkasti, ne toteutetaan muiden tehtävien ohessa. 

Aikataulu ja kustannusseuranta ovat vahvassa yhteydessä keskenään, jos koneita ja 

resursseja lisätään saadaan nopeammin valmista, mutta kustannukset karkaavat ja 

päinvastoin. Kustannus-aikakaaviossa (kuva 27) nopeasti käsin piirrettynä kustannus- ja 

aikatauluseuranta käytännössä.  
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Kuva 27. Käsin hahmoteltu esimerkki aikataulu/kustannusseurannasta. 

Asfaltoinnin laatuvalvonta ei nykytilanteessa toimi parhaalla mahdollisella tavalla, 

(tässä urakoitsijalla on vilunkimahdollisuus mm. bitumimäärän säätelyssä), 

mittauspisteet tiedetään etukäteen, satunnaisuutta tai jatkuvaa mittausta ei ole. 

Työmaiden laatuvalvonta ylipäänsä pielessä, valvojilla ei ole tarvittavaa koulutusta ja 

kokemusta. Valvojille pitäisi saada todellisen osaamisen perustuva sertifiointi. 

Millainen liittymä valvonnalle (Tilaajalle) tulisi saada käyttöliittymä dynaamiseen 

ohjausjärjestelmään? 

Miten todennetaan tarkistusmittaukset, työn tekeminen ja materiaalien laadun tarkistus? 

Tien kaltevuus muotoillaan tiivistyksen jälkeen, viimeinen tarkistusmittaus täryltä juuri 

ennen päällystystä. Muotoilun jälkeen yksi kevyt (10%) tärykierros pinnan 

tasaamiseksi. Miten varmistetaan alempien rakennekerrosten laatu? Ennen päällystystä 

tehdään Droxler-testi tai kaikille kerroksille tehty menetelmäjyrä. 

Mittaustulokset pitäisi pystyä tuomaan mallipohjaan ja edelleen dynaamiseen 

johtamisjärjestelmään. Laatuvaatimukset ja laatudokumentit pitäisi niinikään pystyä 

tuomaan dynaamiseen johtamisjärjestelmään mukaan. Miten todennetaan mallien 

muutokset koneohjauksen yhteydessä? Miten varmistetaan että käytetty malli on sama 
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kuin sovittu? Voidaanko malli lukita jollain tavalla? Kerrospaksuuksien 

suunnittelumetodi mahdollistaa ”liian ohuiden” kerrosten käyttämisen. Kerroksien 

mitoitus voidaan tehdä osissa. Esimerkiksi jakava kerros voidaan mitoittaa 

tarjousvaiheessa kolmena osakerroksena, jolloin päästäisiin vaikkapa 36 cm 

kokonaiskerrospaksuuteen. Yhtenä kerroksena mitoittamalla saataisiin jopa 45 cm 

kerrospaksuustarve. Voidaan kysyä, että saavutetaanko kerroksen päältä 

tavoitekantavuus, jos se tehdään yhtenä kerroksena ja 36 cm vahvuisena? 

Massansiirtosuunnitelma tulisi myös pystyä siirtämään dynaamiseen 

johtamisjärjestelmään. Miten kirjataan muutokset? Kustannusarviojärjestelmää 

hahmoteltiin paperille, tietokoneella vastaavan laskelman tekeminen ja jatkuva 

päivittäminen on helppoa. (Auto, kone, aika, kustannus, kokonaissummien seuranta). 

Kriittisen polun aktiivinen erityisseuranta, tämä on tärkeää! Voidaanko paikannustietoa 

käyttää seuraamaan työmaan autoliikennettä? Työmaan johtohenkilöstön tehtävien 

kuvaus esitetty luvussa 2.1 

 

3.3 Työpaja johtamisjärjestelmän toiminnallisuuksista 

 

Haastattelun tuloksena saatiin dynaamisen johtamisjärjestelmän toiminnallisuuksien 

tärkeysarviointi työmaan eri roolien näkemyksenä. Lisäksi arvioitiin kunkin 

toiminnallisuuden päivitystarvetta tai sitä, kuinka usein kyseistä ominaisuutta arvioitiin 

tarvittavan. Tärkeys arvioitiin asteikolla 1…5, missä 1 on vähiten tärkein ja 5 tärkein. 

Päivitystarvetta ja kuinka usein arvioitiin aikamääreillä minuutti, tunti, päivä, viikko ja 

kuukausi. Työpajan tulokset ovat taulukossa 4 (Liite 1). 

 

3.4  Dynaamisen johtamismenetelmän kokeilun tulokset 

 

Testauksen aikana huomattiin, että ensimmäinen iPad versio ei toiminut järjestelmän 

internet-liittymän kanssa ja se jouduttiin jättämään saman tien huomiotta. IPad2:n 

paikannus toimi hyvin ja kuorman lastaus ja purku myös kohtuullisesti. Samsungin 7.7 

tuuman tabletti ei toiminut kunnolla, mutta 10.1” toimi kuorman lastaamisen ja 

purkamisen osalta. Purku ja lastaus päivittyi noin 30-60 sekunnin viiveellä 

järjestelmään. Paikkatieto hitaammin, paikkatiedon päivitykseen vaikutti suuresti se, 

että laitteet olivat autossa sisällä, ei käytetty virtuaalitukiasemia eikä erillisiä GPS 

antenneja. Toimintaongelmaksi arvioitiin käytettyjen internetselaimien erot. Jatkotestit 

selventävät asiaa. 

Kaivinkonekomponentin testissä käytössä olivat sijainti, aikaleima ja käytetty 

koordinaatisto. Edellä mainitut päivittyivät järjestelmään ja ne saatiin visualisoitua 

suunnitelman kanssa satelliittikuvapohjalle (kuva 28). Käytössä ei ollut 
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virtuaalitukiasemaa, joten kaivinkoneen liikkeet päivittyivät hitaasti ja sijainnissa oli 

selvää epätarkkuutta. Asentotunnistimia ei käytetty koneen toiminnan visualisointiin 

tässä testissä. Järjestelmä toimi pääosin kuten odotettiin, joskin viiveitä ja epätarkkuutta 

esiintyi. 

 

Kuva 28. Järjestelmätestaus kampuksen TestSitellä. Kaivinkoneen sijainti 

reaaliaikainen. 
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4 PÄÄTELMÄT 

4.1 Analyysi perinteisestä johtamisesta 

 

Perinteinen johtaminen on nykyään myös varsin dynaamista. Vuosien varrella hyväksi 

havaitut käytännöt ja erityisesti kokeneen työmaajohdon ja koneenkuljettajien 

vaikutuksesta työmaan toiminnot ovat varsin sujuvia. Työt ja urakka saadaan tehtyä 

varsin hyvin suunniteltuun aikatauluun ja budjettiin huolellisella etukäteissuunnittelulla 

ja reagoimalla paikanpäällä eteen tuleviin muutoksiin. Työtehtävät ja niiden järjestys 

voivat vaihtua useita kertoja viikon mittaan, tämä on ihan normaalia. Työnjohto hoitaa 

muutokset ja työjärjestyksen muutokset sujuvasti lennosta kokemuksen avulla.  

 

4.2 Työnjohdon haastattelun arviointi 

 

Yhtenä asiantuntijana mukana ollut kokenut työmaapäällikkö välitti paljon arvokasta 

kokemusta ja tietoa työmaan johtamisesta ja johtamisen suunnittelusta. Vuosien tuomaa 

kokemusta ei nuoremmilla työmaapäälliköillä ole. Työnjohtajien vanhetessa osa ns. 

hiljaisesta tiedosta on poistumassa, mikä on normaali prosessi kaikissa työyhteisöissä. 

Jatkuvasti lisääntyvien kustannuspaineiden ja nopeutuneiden koulutusaikojen myötä 

pitkät harjoitteluajat kokeneiden työnjohtajien matkassa ovat vähentyneet. Nuoremmat 

eivät välttämättä muista tai tiedä kaikkea tarpeellista. Työmaan valvojien puutteellinen 

koulutus ja sertifioinnin puute huolestutti myös asiantuntijaa. Tämä näkyy laadun 

heikkenemisenä, väylärakentamisessa kärsijänä on loppukäyttäjä. Seurauksena on 

huonontuneina ajo-olosuhteina, epätasaisuutta tai jopa vaaratilanteina. Dynaaminen 

johtamisjärjestelmä voi tasoittaa kokemuksen puutetta tuomalla työmaajohdon käyttöön 

laajan tietoaineiston, mutta mikään järjestelmä ei voi korvata käytännössä hankittua 

kokemusta. 

 

4.3  Toiminnallisuuksien työpajan tulosten arviointi 

 

Toiminnallisuuksien priorisointi ja tarpeen arviointi riippuu loppukäyttäjästä. 

Työpäällikön tarpeet ovat erilaiset kuin työmaapäällikön tai alihankkijoista vastaavan 

mestarin. Tärkeimmät ominaisuudet ovat aikataulun, taloustilanteen ja tehtävien 

seuranta suunniteltuun nähden, koneiden ja autojen paikkatiedon ja aktiivisuuden 

esittäminen karttapohjalla, käytetyn koneohjausmallin esittäminen karttapohjalla ja 

mallipohjasta saatava poikkileikkauskuva halutulla kohdalla. 

Koneiden ja autojen paikkatiedon esittäminen karttapohjalla reaaliajassa arvioitiin 

tärkeimmäksi ominaisuudeksi (4,5). Päivitystarve tälle tiedolle on minuuttiluokassa eli 
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lähes reaaliajassa. Paikkatietoon lisätään myös aktiivisuus, jolloin voidaan esimerkiksi 

aamulla nähdä ovatko kaikki autot ja koneet töissä, aktiivisuustieto arvioitiin tärkeäksi 

(4), aktiivisuustieto päivittyy samalla kuin paikkatieto, joten päivitys minuuttiluokassa. 

Aktiivisuustietojen päivittyminen kalenterinäkymään ei ollut niin tärkeää (2,5) käyttö 

lähinnä työpäällikkö ja kehitysjohtajille viikko – kuukausi tarkastelujaksolla. 

Aktiivisuushistoria tallentuu palvelimelle minuuttitarkkuudella.  

Työpäällikön mielestä ehdottomasti tärkein ja kokonaisuutena toiseksi tärkeimmäksi 

(4,3) ominaisuudeksi arvioitiin tehtävien valmiusasteen, varsinkin kriittisen polun 

tehtävät, seuraaminen suhteessa suunniteltuun aikatauluun. Tehtävien etenemisen 

seurannan tulisi päivittyä tunnin tarkkuudella ja tätä ominaisuutta arvioitiin tarvittavan 

useita kertoja päivässä. Taloustilanteen seuraaminen on työpäällikölle erittäin tärkeää 

(5), mutta työmaapäällikölle vähiten tärkeää (1). Tässä näkyy kyseisen työmaan 

tehtävien jako, työmaapäälliköllä ei ollut talousseurantavastuuta. Taloustilanteen 

päivitykseen riittää päivä tai jopa viikkotaso, riippuen henkilön tarpeista. 

Koneohjausmallien ts. suunnitellun rakenteen pintojen näyttäminen karttapohjalla ja 

mallista poikkileikkauskuvan saaminen halutusta kohdasta arvioitiin myös tärkeäksi 

(4,2), tätä ominaisuutta tarvitaan päivittäin tai useita kertoja päivässä.  

Selvästi tärkeiksi (4,2) arvioitiin myös dokumenttiarkiston helppo saatavuus 

palvelimelta päätelaitteelle ja työkoneiden toteumatietojen automaattinen tallennus. 

Toteumatieto haluttiin tallentuvan päivätarkkuudella, joskin järjestelmä päivittää tiedon 

palvelimelle 3D-ohjausjärjestelmän kautta tiheämmin. Dokumenttiarkistoa arvioitiin 

käytettävän useita kertoja päivässä. Älykäs hakutoiminto arvioitiin tärkeäksi (3,8) ja sitä 

tarvitaan useita kertoja päivässä. Projektin yksittäisten tehtävien muutokset arvioitiin 

melko tärkeiksi (3,7) ja ominaisuutta arveltiin tarvittavan päivittäin. Koko projektin 

tehtävälistauksen saatavuus arvioitiin keskitasolle (3.2) ja tarvittavuus päivä – 

viikkotasolle.  

Keskitasolle tärkeydessä (3.3) arvioitiin: Varastotilanteen näkymä, 

liikenteenohjaussuunnitelma ja muistiinpanomahdollisuus. Tarve näiden käytölle 

vaihtelee, muutamasta kerrasta päivässä viikkotasolle. Säätilanteen seurannan tärkeys 

riippuu luonnollisesti käyttäjästä, työmaapäällikölle tieto on tärkeä (4) kun taas työ- ja 

kehityspäällikölle vähemmän (2). Sääennusteet päivittyvät tarjoajilla jopa 15 min 

välein, mutta tarve työmaalla on tuntiluokassa. Koneen kuljettajan nimi ja 

puhelinnumerotietoa ei pidetty juurikaan tärkeänä (2) ja tarve tälle tiedolle on harvoin. 

 

4.4  Dynaamisen johtamismenetelmän arviointi ja jatkokehitystarpeet 

 

Mallipohjaisen suunnittelun looginen jatke on työmaan dynaaminen ja digitaalinen 

ohjaaminen. 3D-mallinnus, mallien käyttäminen suunnittelussa, työnaikaisessa 

koneohjauksessa ja työnjohtamisessa sekä toteumamittauksissa on välttämätöntä, jotta 

hyödyt saadaan täysin käyttöön. Hyödyt ovat selkeät, säästyy aikaa, työ sujuu 
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nopeammin ja laadukkaammin. Työnjohtaminen on jo helpottunut vaikka käytössä on 

vasta osia suuremmasta kokonaisuudesta. Tulevaisuudennäkymät osoittavat selkeästi 

että integroinnin tarve on olemassa ja että siitä saadaan suurta hyötyä. Lopullisena 

hyötyjänä on yhteiskunta ja väylien käyttäjät, laadukkaampien ja turvallisempien 

liikenneväylien muodossa. 

Tietomallinnus ja geometrian mittaus voidaan kytkeä toisiinsa.  Tällä hetkellä on jo 

käytössä keino yhdistää takymetrillä tai laserkeilaimella mitattu toteumatieto suoraan 

tietomalliin. Malli saadaan näin päivitettyä vastaamaan todellisuutta ja vastaavasti 

pystytään todentamaan rakentamisen tavoitteet tarkasti (Heikkilä, 2008). Suunnitelman 

ja toteuman vertailu helpottuu huomattavasti kun käytössä on hyvin visualisoidut mallit 

molemmista päällekkäin esillä. Vertailun avuksi käytetään värejä tai muita visuaalisia 

keinoja osoittamaan rajoja ja poikkeamia niistä. 

Automaatiota tulee lisätä siten, että järjestelmät kuten massansiirtojen seuranta, 

toimisivat täysin tai lähes automaattisesti, ilman että kuljettajalla on tarvetta näpelöidä 

jotain laitetta. Vähintäänkin toiminta pitää saada paina yhtä nappia – tasolle, tällöin 

järjestelmän käyttökynnys on tarpeeksi matala. Samoin laitteiston toimintavarmuuteen 

ja käyttöliittymään tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

Kaivinkoneiden ja tiehöylien koneohjausjärjestelmät ovat yleisesti käytössä ja niiden 

taloudelliset, laadulliset ja aikataululliset hyödyt ovat selkeät. Toimivuus dynaamisen 

johtamisjärjestelmän kanssa on hyvässä kehitysvaiheessa. Koneiden aktiivisuutta 

mittaavat anturit antavat jatkuvaa tietoa paikasta ja siitä mitä koneet ovat tekemässä. 

Tämän tiedon hyödyntämistä voidaan edelleen kehittää, älykkäät analyysimenetelmät 

pystyvät kertomaan, mitä koneella tehtiin ja yhdistää tiedot toteumamalliin ja edelleen 

aikataulujärjestelmään tehtävien valmiusasteina.  

Massansiirtojen suhteen on vielä tarve kehitykselle, järjestelmiä on kokeiltu, mutta 

suurempi tärkeä askel integroinnin suuntaan on vielä ottamatta. Massansiirron koko 

työprosessi suunnittelusta seurantaan ja toteumamittauksiin tulisi saada dynaamisen 

johtamisjärjestelmän piiriin. Tällöin järjestelmän aikataulu- ja talousseuranta saa tärkeät 

tiedot suoraan käyttöönsä ja työnjohto hyötyy nopeammasta tilannepäivityksestä. 

Massansiirron seurannan toteuttaminen ns. mallipohjaisella tavalla, missä 

työmaapäällikkö käy päivän päätteeksi toteamassa toteutuneen kerrosrakenteen paikan 

päällä ja sen kirjaaminen paikkatiedon perusteella yhdellä painalluksella on hyvä 

lähtökohta täysin automaattisen kirjauksen ollessa vielä kehitysasteella. Mallipohjainen 

kirjaaminen on helppo toteuttaa nykyisiin järjestelmiin.  

Työmaan logistista ohjausta osataan jo suorittaa kuorma-autojen paikkatietoa 

hyödyntämällä. Tätä hyödyntämistä voidaan kehittää myös edelleen ahtailla työmailla, 

kuten esimerkiksi kaupunkien keskustoissa tai kaivoksissa, sekä myös muuten hankalan 

yhteyden päässä olevilla työmailla. Tiivistyskoneissa on paikannusjärjestelmät ja 

koneohjaukset käytössä, järjestelmä rekisteröi tietyn kohdan yli ajettujen kertojen 

määrän ja anturit pinnan kaltevuuden ja korkeuden. Pienellä kehitystyöllä nämä saadaan 

liitettyä dynaamiseen johtamisjärjestelmään mukaan. Tiivistyskoneilla voidaan myös 



56 

luoda toteumamalli eri kerroksista, palvelemaan prosessin eri vaiheita suunnittelusta 

ylläpitoon.  

Onko organisaation kypsyys sellainen, että tämän tasoisia järjestelmiä voidaan ottaa 

käyttöön? Kaikissa organisaatioissa ei välttämättä vielä olla sillä tasolla, että laajan 

digitalisoidun työnjohtojärjestelmän käyttöönotto sujuisi ongelmitta. Uusien käytäntöjen 

sisäänajo vaatii koko organisaation sitoutumista ylimmästä johdosta urakan 

alihankkijaan asti. Rahallisista investoinneista huolimatta digitaalisesta integroinnista 

on pitkällä aikavälillä selvää taloudellista hyötyä. Tästä VR Trackin Oy ja Destia Oy 

työmaat ovat hyvänä esimerkkinä.  

Toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla työnjohdon hyödyksi, aikataulu- ja 

talousseurantajärjestelmän tulee saada jatkuvaa tietoa koko työmaan prosessien 

etenemisestä. Tämän vuoksi koko työprosessi tulee saattaa digitaalisen 

ohjausjärjestelmän sisään. Semanttinen tietokanta tarjoaa täysin uudenlaisia 

mahdollisuuksia hyödyntää ja käsitellä koko työmaalla syntyvää valtavaa tietomäärää. 

Älykkäät haut tuovat tarpeellisen tiedon työnjohdon saataville nopeasti, käytännössä 

lähes reaaliajassa. Työnjohto pystyy näin tarvittaessa reagoimaan eteen tuleviin 

muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti, säästäen aikaa ja resursseja laadun pysyessä hyvänä. 

Dynaaminen johtamisjärjestelmä tarjoaa lisäarvona myös paljon käytännön työtä 

helpottavia asioita. Tekniikka mahdollistaa kaiken paperilla ja digitaalisena olevan 

materiaalin, suunnitelmien, piirustusten, dokumentoinnin, sopimusten, muistilappujen, 

valokuvien ym. saatavuuden missä tahansa työmaalla kätevästi suoraan päätelaitteeseen. 

Omien huomioiden ja muistiinpanojen teko helpottuu ja tiedon välittyminen 

tarpeellisille osapuolille nopeutuu ja monipuolistuu, mukaan saadaan helposti 

hyvätasoista liikkuvaa kuvaa reaaliaikaisena tai tallennettuna, valokuvia, muistiinpanoja 

ja puheyhteys. 

Kuura järjestelmä on osoittautunut hyväksi työnjohdon apuvälineeksi nykyisellään. 

Järjestelmä on oikea askel dynaamisen johtamismenetelmän suuntaan. Järjestelmässä on 

tärkeäksi arvioituja ominaisuuksia ja käyttäjät ovat niitä myös työssään arvostaneet. 

Koneohjausmalli, siitä saatava poikkileikkauskuva ja koneiden paikannus 

aktiviteettitietoineen ovat hyödyllisiä ominaisuuksia työmaajohdolle. Myös valtaisan 

dokumenttiarkiston helppo saatavuus ja luettavuus tableteilla osoittautui erittäin 

hyödylliseksi käytännön työssä. Koneiden aktiivisuustilastot auttavat pidemmällä 

aikavälillä työnsuunnittelua tekeviä ihmisiä. Kuuran kehityskohteita voisi olla 

aikataulu- ja projektinhallintaohjelmistojen tuottamien aikataulujen integroiminen 

mukaan järjestelmään. Helppo tiedonsiirtomahdollisuus tehtävien edistymisestä riittää 

aluksi. Samoin koneiden aktiivisuustilastoja voinee hyödyntää resurssienhallinnassa.  

Dynaamisen johtamisen protojärjestelmä DSCC on puutteellinen dynaamisessa 

ohjauksessa. Testaukset osoittivat protojärjestelmään ohjelmoitujen perustoimintojen 

toimivan suunnitellusti, joskin viiveitä ja katkoksia esiintyi. Aikatauluhallinta on erittäin 

rajoittunut, mm. tehtävien riippuvuudet puuttuvat kokonaan, näin ollen dynaamisia 

aikataulumuutoksia ei pystytty kokeilemaan suoraan DSCC:llä. Testausalustoina 
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käytetyt tablet-tietokoneiden toiminnassa on eroja, erityisesti niiden internetselainten 

toiminta on keskenään erilaista, vaikka alustan pitäisi olla laiteriippumaton. 

Jatkokehitys ja testaus ovat tarpeen toimintojen saamiseksi joustavammiksi ja viiveiden 

pienentämiseksi. Tärkeä kehitysaste on saada aikataulun-, tehtävien- ja 

kustannustenhallinta dynaamisuuden vaatimalle tasolle, tehtävien riippuvuudet toisiinsa 

ja kustannusvaikutuksiin kuuluvat tähän olennaisesti.  

Yleisesti integrointi tapahtuu tällä hetkellä helpoiten siten, että ensin saadaan käytössä 

olevat eri sovellukset toimimaan samalla alustalla, tabletilla tai pöytäkoneella. 

Seuraavassa vaiheessa sovellukset saadaan vaihtamaan tietoja keskenään ja viimeisessä 

vaiheessa kaikki tarvittavat sovellukset toimivat yhdessä sulavasti, aivan kuten käyttäisi 

yhtä ainoaa tarkoitukseen suunniteltua ohjelmistoa. Seuraava tulisi integroida valitulle 

alustalle (tabletille tms.) mahdollisimman paljon olennaisia toimintoja, testata niiden 

käyttöliittymät ja toiminnallisuudet, ensin laboratoriossa ja jatkossa oikeassa 

työmaaympäristössä. Tällä hetkellä suurin osa tarvittavista komponenteista on jo tehty 

ja käytössäkin eri sovellusten osana. Käyttöliittymän toiminnallisuuksien kartoitus 

osoitti hyvin tarvittavien osien tärkeysjärjestyksen ja päivitystarpeen käytännön työssä. 

On myös erilaisia tapoja integroida ominaisuuksia mukaan, näiden tutkiminen 

tapahtunee samalla kun integrointi etenee. Myös alustoina käytettyjen laitteiden 

teknologia kehittyy, tutkimuksen on hyvä pysyä tämän kehityksen mukana.   
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