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Tietomallien käyttöönotto ja perinteisestä paperisesta dokumentoinnista luopuminen
vaativat tarkkoja yhteisiä tietomallivaatimuksia. Eri rakenneosanimikkeistöt tulee
sisällyttää tietomalliin, jotta niitä voitaisiin hyödyntää eri käytännön sovellutuksissa.
Tämän

tutkimuksen

tavoitteena

oli

kehittää

siltojen

tietomallipohjaisen

rakennesuunnittelun nimikkeistöä yhdistämällä sillan rakenneosien erillisnimikkeistöt
sekä laatia ratkaisu tuottaa siltojen tietomallit avoimessa IFC-muodossa siten, että
mallitieto kytkeytyy nimikkeistöön vakioidulla tavalla.
Tutkimus suoritettiin tutustumalla siltojen tietomallinnukseen ja Suomessa käytettyihin
siltanimikkeistöihin.

Tutkimuksen

aikana

siltasuunnittelussa

käytettävät

erillisnimikkeistöt yhdistettiin rakenneosittain ja tuotettua taulukkoehdotusta testattiin
kahdella aiemmin tuotetuilla siltojen tuotemalleilla. Nimikkeistön lisäys ja tietomallien
muokkaus toteutettiin Tekla Structures 20.0 –ohjelmalla. Siltojen tietomallit
muunnettiin IFC-muotoon ja testattiin tietojen säilyvyyttä tiedonsiirron aikana.
Tutkimuksen tuloksena syntyi nimikkeistötaulukko, joka sisältää sillan keskeisimmät
rakenneosat erillisnimikkeistöineen. Tutkimuksessa esitetään myös kuinka nimikkeistöt
tulisi tietomalliin sitoa standardisoidulla tavalla ja pohditaan syötettyjen tietojen
käytettävyyttä.
Nimikkeistöjen lisääminen malliin yhtenäisellä tavalla helpottaa suunnittelijoiden
välistä yhteistyötä ja suunnitelmien tarkastusta. Tutkimuksen aikana kootut nimikkeistöt

luovat monia uusia mahdollisuuksia niin määrälaskennan, laadunvarmistuksen kuin
ylläpidonkin tarpeisiin.
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ABSTRACT
Integration of separate nomenclatures in bridge information modelling
Niko Rimpiläinen
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Master’s thesis 2014, 66 p. + 12 p. appendixes
Supervisors: Professor, D.Sc. Mikko Malaska, D.Sc. Rauno Heikkilä

Commissioning of an information modelling and abandonment of a conventional paper
documentary requires exact and mutual BIM requirements. Separate nomenclatures of
building elements have to be included in an information model so that they could be
used in various practical applications. The aim of this study was to develop the
nomenclature of information model based bridge design by combining the separate
nomenclatures of building elements of a bridge and draw up a solution to produce
bridge information models in open IFC format so that the model information is linked
with nomenclature in a standard way.
The study was conducted by finding out about information modelling of bridges and the
nomenclatures used in bridges in Finland. During the study the nomenclatures used in
bridge design was integrated and produced proposal were tested with two previously
made product model of a bridge. Nomenclature was added and information models were
edited by Tekla Stuctures 20.0 –program. Bridge information models were converted to
IFC format and preservability of information was tested during the data transfer.
Nomenclaturetable was created as a result of the study. Table consists of the main
building elements of a bridge and their separate nomenclatures. The study also shows
how nomenclatures should be linked to model in standard way and discusses usability
of added data.
Adding nomenclature to a model in a standard way facilitates cooperation between
designers and inspections of designs. During the study collected nomenclatures creates

many new possibilities for the needs of a quantity surveying, a quality verification and
the maintenance.
Keywords: Bridge, information model, nomenclature, BIM, IFC
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
Attribuutti
Attribuutit kuvaavat olioiden ominaisuuksia. Esimerkiksi pituus, leveys, paino, jne.
Avoin tiedonsiirto
Ohjelmistosta riippumatonta tiedonsiirtoa. Kun monialahanketta työstetään eri
suunnitteluohjelmistoja käyttäen, tarvitaan ohjelmien väliseen tiedonsiirtoon yhteinen
tiedonsiirtomuoto. Yleisin käytössä oleva avoin tiedonsiirtoformaatti on IFC.
BIM
Building

Information

Model,

rakennuksen

tietomalli.

Rakennuksen

ja

rakennusprosessin elinkaaren aikaisten tuotetietojen kokonaisuus.
Formaatti
Tallennetun datan esitysmuoto, eli tiedostomuoto. Ilmaisee tallennetun tiedoston
rakenteen. Esimerkiksi IFC ja LandXML.
IDM
Prosessikuvaus siitä, mitä tietoa tietomalleilla siirretään eri toimijoiden välillä eri
käyttötilanteissa.
IFC
Industry Foundation Classes, kansainvälinen tiedonsiirtostandardi oliopohjaisten
tuotetietojen tiedonsiirtoon ja yhteiskäyttöön.

IFD
Kansainvälinen

nimikkeistö,

tietomallikomponenttien

joka

tekemiseen

antaa

avaimet

sekä

helpottaa

ohjelmistoriippumattomien
monikielisten

tuote-

ja

tarvikekirjastojen määrittelyä.
Inframalli
Infra model, infrarakenteen tietomalli. Infrarakenteen rakennusprosessin elinkaaren
aikaisten tuotetietojen kokonaisuus.
LandXML
Infra-alan avoin erikoistettu XML-pohjainen tiedonsiirtoformaatti, joka sisältää
määrittelyt infra- ja maanmittaustiedolle.
Natiiviformaatti
Tietokoneohjelman oma tallennusmuoto. Konvertoitavissa yleisiin siirtoformaatteihin
kuten IFC:hen, mutta siirrossa menetetään yleensä muokattavuus.
Olio
Tiettyä asiaa kuvaavien tietojen kooste, jota sovelluksissa käsitellään yhtenä
kokonaisuutena. Oliopohjaisessa mallintamisessa tai tuotemallintamisessa asioita
kuvataan oliolla, joilla on ominaisuuksia, sekä relaatioita toisiin olioihin. Synonyymi
sanalle objekti.
UDA
User-defined Attributes, Tekla Structures -ohjelmassa oleva ominaisuus, jonka avulla
käyttäjä voi syöttää rakenneosaan liittyvää yksityiskohtaista lisätietoa. UDA-kenttään
syötetty tieto mahdollistaa monipuolisemman tietomallin tiedonhallinnan.
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1 JOHDANTO
1.1 Tausta
Pyrkimys

tuottavampaan

tietomallinnuksen

ja

suureen

laadukkaampaan
kysynnän

rakentamiseen

kasvuun.

Tilaajat

on

johtanut

haluavat

tietää

rakennushankkeista yhä enemmän niiden eri vaiheissa, kiinnostus avointa tiedonsiirtoa
kohtaan on lisääntynyt. Tietosisällön merkityksen kasvaessa suunnittelutyö on
muuttumassa

yhä

enemmän

2D-piirustuspohjaisesta

suunnittelusta

3D-

tietokonemallipohjaiseen suunnitteluun, eli tietomalleihin.
Tietomallinnus on yleistynyt voimakkaasti rakennusteollisuuden kaikilla sektoreilla.
Infrahankkeissa tietomallien hyödyntäminen on tällä hetkellä kuitenkin vähäisempää
kuin talonrakennushankkeissa. Tietomallinnuksen hyödyt ovat yleisesti hyvin tiedossa,
mutta yleisten käytäntöjen puuttuminen hidastaa uuden tekniikan käyttöönottoa.
Tietomallien käyttöönoton vauhdittamiseksi on toteutettu useita tutkimus- ja
kehityshankkeita.

Tuloksia

on

aikaansaatu

erityisesti

Rakennustietosäätiön

koordinoimassa Infra TM – hankkeessa ja sitä jatkavassa RYM Oy:n PREtutkimusohjelman InfraFINBIM-työpaketissa. InfraFINBIM:n tavoitteena onkin, että
suuret infran omistajat tilaavat vuodesta 2014 lähtien vain tietomallipohjaisia palveluja.
(InfraBIM 2014.)
Tutkimuksissa ja rakennusalan toimijoiden kesken on käynyt selväksi, että yleisiä
sääntöjä ja ohjeita vaaditaan, jotta tietomallintaminen olisi tarpeeksi yhtenäistä.
Yhtenäistämällä mallinnuskäytäntöjä mahdollistetaan tietomallien täysimääräinen
hyödyntäminen. InfraFINBIM-työpaketissa laaditaan mallinnusvaatimuksia ja –ohjeita,
laajennetaan infra-alan nimikkeistöä tietomallinnusta tukevaksi sekä kehitetään
tietomallipohjaista tiedonsiirtoa.
Avoin tiedonsiirto tapahtuu tällä hetkellä rakennusten osalta suurimmaksi osaksi IFCmuodossa. Pääosin rakennuksissa käytetyllä IFC-spesifikaation mukaisella määrittelyllä
on mahdollista kuvata lähes kaikki siltojen rakenneosat ja näin ollen toteuttaa siltojen
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rakennussuunnitelma

IFC-muodossa.

IFC:ssä

on

kuitenkin

puutteita

siltojen

rakenneosien osalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että IFC-tietomallin
lisäksi tarvitaan mallitietoa tarkentavaa lisätietoa esimerkiksi laatuvaatimusten, maaston
ja maaperän sekä työohjeiden osalta.
1.1.1 Sillan tietomalli
Tietomalli on rakennuskohteesta tehty kolmiulotteinen tietokonemalli, joka sisältää
kaikki tarvittavat tiedot rakennuskohteesta. Talonrakennusalalla rakennuksen tietomalli
käsitettä vastaava englanninkielinen lyhenne on BIM (Building Information Model).
Vastaavasti infra-alalla käytössä on termi Infratietomalli. Tietomallin pyrkimyksenä on
koota kohteen koko elinkaaren aikaiset tiedot yhteen digitaaliseen muotoon. Tietomalli
käsittää rakennuskohteen koko elinkaaren aikaiset tiedot. Nämä vaiheet on esitetty
kuvassa 1.

Kuva 1. Tietomalli sisältää tietoa koko hankkeen elinkaaren ajalta (InfraBIM 2014).
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Sillan tietomallilla tarkoitetaan sillan mallipohjaista suunnitelmakokonaisuutta, joka
muodostuu lähtötietomallista ja vähintään yhdestä 3D-tuotemallista. Kuvassa 2 on
esitetty sillan tietomallin muodostuminen eri osa-alueista.

Kuva 2. Sillan tietomallin sisältö ja tiedon siirto eri mallien välillä (Liikennevirasto
2014: 12.)
Perinteiseen kaksiulotteiseen, viivoihin ja graafisiin elementteihin, perustuvaan
suunnittelutapaan verrattuna tietomallintaminen eroaa huomattavasti tietosisällöltään.
Perinteinen 2D-suunnittelu ei itsessään sisällä informaatiota vaan ryhmiteltyjä
piirustusobjekteja, jotka käyttäjä tulkitsee tiedoksi. Tietomalli sen sijaan sisältää
digitaalisesti paljon yksityiskohtaista tietoa rakennushankkeen eri rakennusosien ja
rakennusvaiheiden ominaisuuksista. Yksittäiset tiedot tallennetaan malliin vain kerran,
joten tiedot eivät ole hajallaan erillisissä dokumenteissa. Tietoja voidaan muokata
mallissa jolloin ne päivittyvät myös mallista tehtäviin dokumentteihin, kuten
piirustuksiin

ja

raportteihin.

Tietojen

päivittyminen

takaa

dokumenttien

ristiriidattomuuden ja vähentää virheitä. Tiedot mahdollistavat helposti lukuisten eri
analyysien

tekemisen,

esimerkiksi

rakennusvaihesuunnittelun,

energialaskelmat,

simulaatiot, aikataulutuksen ja kustannuslaskelmat. Perinteisessä suunnittelussa nämä
vaativat runsaasti esitiedon hankintaa ja analysointia. (Optiplan Oy 2014.)
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Tietomallinnus hyödyttää hanketta monella eri tavalla. Suunnittelun tueksi on
käytettävissä enemmän tietoa jo aiemmassa vaiheessa verrattuna perinteiseen
suunnitteluun. Lisäksi on helpompaa vertailla erilaisia vaihtoehtoja muokkaamalla
yksittäisiä ominaisuuksia mallista. Mallin automaattinen päivittyminen ominaisuuksien
muokkauksen yhteydessä takaa sen ettei vanhentunutta ja virheellistä tietoa jää
dokumentteihin. Aikataulujen hallintaa on helppo suunnitella mallin avulla, esimerkiksi
työmaan vaiheistus voidaan tehdä suoraan malliin. Tällaista aikataulutettua mallia
kutsutaan 4D-malliksi. Mikäli malliin sisällytetään tämän lisäksi kustannuslaskentaa,
puhutaan 5D-mallista.
Todellinen hyöty saavutetaan kuitenkin hankkeen eri osapuolten yhteistyöllä. Kuvassa 3
on esitetty tietomallista hyötyvät osapuolet. Eri tekniikan alojen suunnitelmia päästään
vertailemaan jo ennen toteutusvaihetta, jolloin vältytään suunnitelmien ristiriitaisuuden
aiheuttamilta viivästyksiltä työmaalla. Malli tuottaa enemmän tietoa tilaajan
päätöksentekoa helpottamaan, jotta saavutettaisiin varmemmin haluttu lopputulos.
Tietomallinnuksella tehtävässä suunnittelussa tiedon määrä lisääntyy projektin edetessä
eikä sitä katoa vaiheesta toiseen siirryttäessä. Tieto hyödyttää eri rakenneosien
valmistajia, esimerkiksi määrätiedot on helppo lukea mallista. Prosessista tuotettava
ylläpitomalli on hyödynnettävissä käytön aikaisessa hoidon ja ylläpidon tehtävissä.
Nykyisin ylläpidossa ei juurikaan vielä hyödynnetä tietomalleja. (Mäläskä Mikko
2013.)

Kuva 3. Tietomalli hyödyttää jokaista hankkeen osapuolta (Tekla Corporation 2013a).
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Tietomallin vaiheet
Nykytilamalli on rakennushankkeen alussa vallitseva tilanne rakennuspaikalla. Se
sisältää maaston, olemassa olevat rakenteet, geotekniset olosuhteet ja kaikki
rakennuspaikan läheiset suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Maaperätiedot mallinnetaan
pintoina ja erilaiset olemassa olevat rakenteet tilavuusobjekteina.

Nykytilamalli ei

sisällä vielä mitään uutta suunniteltua aineistoa vaan se siirtyy sellaisenaan
täydennettäväksi seuraaviin vaiheisiin. (Liikennevirasto 2014: 8.)
Lähtötietomalli sisältää nykytietomallin lisäksi kaikki sillan suunnittelussa oleelliset
lähtötiedot. Se jakaantuu kolmeen erilliseen kokonaisuuteen: Muiden tekniikkalajien
suunnitelmavaiheen suunnitelmat, nykytilamalli ja edellisen suunnitteluvaiheen
viiteaineisto. Tämä on esitetty kuvassa 4. Näistä itsenäisistä kokonaisuuksista
muodostetaan yhtenäinen lähtötietomalli. Mallipohjaisessa suunnittelussa lähtötiedot
kerääntyvät kumulatiivisesti suunnittelun edetessä vaiheesta toiseen. (Liikennevirasto
2014: 15.)

Kuva 4. Lähtötietomallin määrittäminen (Liikennevirasto 2014: 15).
Tuotemalli on rakennettavan kohteen, tässä tapauksessa sillan, digitaalinen suunnitelma.
Se sisältää ja kuvaa rakenteen geometrian, materiaalit ja muut vaaditut tiedot lopputilan
mukaisena.

Myös

tuotemalli

päivittyy

ja

tarkentuu

suunnittelun

edetessä

esisuunnittelusta kohti lopullista rakennesuunnittelua. (Liikennevirasto 2014: 9.)
Yhdistelmämalli kokoaa nimensä mukaisesti kaikki tehdyt suunnitelmat ja tietomallit.
Nämä on esitetty kuvassa 5. Se sisältää päivitetyn lähtötietomallin, sillan tuotemallin,

15

eri tekniikkalajien tietomallit ja siltaan kuuluvien maarakenteiden mallit. Siitä pystytään
näkemään suunnitelmien yhteensopivuus. Suunnittelun edetessä yhdistelyn on syytä
tapahtua tietyin määräajoin, jotta mahdolliset suunnitelmien ristiriitaisuudet nähdään
mahdollisimman aikaisin. Sopiva aikaväli yhdistelyyn on yleensä noin kaksi viikkoa,
joskin tämä on hankekohtaista. Yhdistelmämalli on tärkein hyödynnettävistä malleista.
(Liikennevirasto 2014: 9.)

Kuva 5. Yhdistelmämallin muodostaminen (Liikennevirasto 2014: 31.)
Toteutusmalli on rakenneosien valmistukseen ja työmaan työohjaukseen tuotemallin
pohjalta toteutettu ohjausmalli. Yleensä tämän teettää urakoitsija. Useimmiten
toteutusmalli käsittää työkoneille tehtyjä koneohjausmalleja, mittauksia varten tehtyjä
paikalleen mittausmalleja tai erilaisia työnaikaisia rakenteita, esimerkiksi teline- tai
muottirakenteita. (Liikennevirasto 2014: 8.)
Toteumamalli on toteutuneen rakenteen kuvaus. Se laaditaan rakennustöiden aikana ja
luovutetaan tilaajalle. Toteumamallin avulla voidaan seurata aikataulun toteutumista,
jonka lisäksi sitä voidaan käyttää apuna laaturaportoinnissa. Toteumamallia käytetään
lähtötietona ylläpitomallille. (Liikennevirasto 2014: 35.)
Ylläpitomalli on malli joka sisältää käytön aikaisten hoidon ja ylläpidon tiedot. Tätä
voidaan pitää tulevaisuuden mallinnusvaiheena, sillä tekniset sovellukset eivät vielä
mahdollista ylläpitovaiheen mallipohjaisia menettelyitä. Tästä syystä mallinnuksen
käyttö on tällä hetkellä rajoittunut suurimmaksi osin suunnitteluun. (Liikennevirasto
2014: 36.)
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Esisuunnitteluvaiheessa

tuotetaan

3D-mallintamista

siltapaikkaluokissa

I-II.

Yhdistelmämallin avulla tuotettu esisuunnittelu on luonnostelun tarkkuudella.
Esisuunnittelu on vaihe, jossa tehdään maankäytön ja liikenneväylän tarveselvitys.
Tässä vaiheessa selvitetään eri periaateratkaisujen ja liikenneväylävaihtoehtojen
vaikutusta ympäristöön ja kustannuksiin. (Liikennevirasto 2014: 19.)
Yleissuunnitteluvaiheessa malli tarkentuu. Riittävä tarkkuus on näkyvien pintojen
esittäminen, kuten näkyvissä olevat

rakenteet,

varusteet

ja siltaan liittyvät

maastorakenteet. Lisäksi mallinnetaan tärkeimmät immateriaaliset tiedot, esimerkiksi
liikennetekniset mitat, aukkovaatimukset, väylien mittalinjat ja päätepisteet. Sillasta
laaditaan vaihtoehtoisia luonnoksia esisuunnittelun ja alustavien sillansuunnittelujen
lähtötietojen

pohjalta

sekä

suunnitellaan

sillan

liittyminen

väylämalliin.

(Liikennevirasto 2014: 20.)
Siltasuunnitteluvaiheessa mallinnetaan silta kokonaisuudessaan lukuun ottamatta
raudoituksia ja pieniä yksityiskohtia, eli detaljeja. Siltasuunnitelmasta laaditaan
tilaajalle

yhdistelmämalli,

jonka

avulla

tehdään

sopivuustarkastelu

kohteelle

kaavoituksessa varattuun tilaan. Sillan rakentamiselle haetaan tässä vaiheessa luvat.
Sillasta tuotetaan pääpiirustukset, joten tietomallin sisältövaatimuskin vastaa perinteisen
pääpiirustuksen sisältövaatimuksia. (Liikennevirasto 2014: 22.)
Rakennussuunnitteluvaiheessa

sillasta

tehdään

mittatarkka

tuotemalli

ja

tietomalliselostus. Silta mallinnetaan kokonaisuudessaan varusteineen, laitteineen,
raudoituksineen, maaperätietoineen ja immateriaalitietoineen. Kuvassa 6 on esitetty
tuotemalli

WSP:n

Kittilään

suunnittelemasta

Kaukosen

sillasta.

Rakennesuunnitteluvaiheessa laaditaan myös vaadittavat rakenneosien valmistusta
koskevat

dokumentit,

kuten

konepajakuvat.

Yhdistelmämallilla

tekniikkalajien yhteensovittaminen siltapaikalla. (Liikennevirasto 2014: 23.)

osoitetaan
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Kuva 6. Kaukosen sillan tuotemalli (WSP Finland Oy).
Tietomalliselostus tulee tehdä aina, kun valmistetaan tietomalli rakennushankkeesta. Se
luovutetaan mallin luovutuksen yhteydessä. Selostuksessa kuvataan tietomallin tilanne
mallin luovutushetkellä. Liikenneviraston tietomalliohjeen mukaisesti siitä tulee selvitä
seuraavat asiat:


kohde,



mallin sisältö,



liittyvät tekniikkalajien mallit,



käytetty ohjelmisto ja sen versio ja tiedostomuoto,



koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä,



kuvaus osien nimeämisestä ja numeroinnista,



mahdolliset puutteet ja keskeneräisyydet mallissa suhteessa kyseisen vaiheen,
vaatimuksiin eli osien status-tieto,



mahdollisen väylägeometrian ja muiden liittyvien rakenteiden tarkkuus
tietomallissa,



mallin tarkastuksen tilanne, esimerkiksi törmäystarkastelu,



tuotemallin laadunvarmistus,



mallin tarkastus- ja hyväksymistiedot ja



muut huomioitavat asiat. (Liikennevirasto 2014: 54.)
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Tietomallien hyödyntäminen
Tietomalleja hyödynnetään tällä hetkellä monin eri tavoin, muttei täysimääräisesti.
Kuten jo aiemmin kävi ilmi, tällä hetkellä suurimmat hyödyt saavutetaan eri
suunnitelmien yhteensovittamisella. Tällöin suunnitelmien päällekkäisyydet ja niistä
johtuvat virheet huomataan ennen työmaalla tapahtuvaa rakennustyötä. Tietomallien
hyödyntäminen suunnittelun lisäksi työmaalla on yleistymässä. Työmaa hyötyy mallin
havainnollisuudesta kuvan 7 mukaisissa geometrisesti vaativissa kohteissa, joita
perinteisellä 2D-piirustuksella on vaikea esittää. Mallien avulla suunnitellaan nykyisin
myös työmaan työturvallisuutta ja aikataulutusta.

Kuva 7. Tietomalli auttaa hahmottamaan monimutkaisten rakenteiden suunnittelua ja
toteuttamista (Crusellin silta, WSP Finland Oy).
Yksi suurimmista siltojen tietomallinnuksen pilottihankkeista oli Helsinkiin vuonna
2011 valmistunut Crusellin silta. Sillan suunnittelusta vastasi WSP Finland ja
urakoinnista Skanska Civil. Projektissa sovellettiin tehokasta tietomallipohjaista
suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Hankkeessa silta ja kaikki siihen liittyvät maalle
rakennetut rakenteet mallinnettiin Tekla Structures –ohjelmistolla. Projektissa
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mallinnettiin sillan koko rakenne raudoituksineen ja kaikki väliaikaiset tukirakenteet ja
betonimuotit. Tietomallia hyödynnettiin laajasti teräsristikoiden ja betoniraudoitteiden
valmistuksessa, esivalmistettujen tuoteosien toimitusketjun valvonnassa ja hallinnassa,
muottipiirustusten

laadinnassa,

väliaikaisten

tukirakenteiden

suunnittelussa,

laadunvalvonnan lasermittauksissa ja rakennesuunnittelun työmaan aikataulutuksen
animaatioissa. Työmaalla malli oli ensisijainen tietolähde, rakennesuunnittelun
jatkuessa rakennustöiden jo alettua. Työmaalla mallia hyödynnettiin mitoitukseen, eri
osien rakentamisen visualisointiin, menetelmien määrittämiseen ja materiaalien
toimitusraporttien luomisessa. (Tekla Corporation 2013c.)
Tietomallin hyödyt on huomattu myös rakennusosien tuotannossa. Esimerkiksi useat
betonielementti- ja raudoitusvalmistajat ovat alkaneet kehittämään toimintojaan kohti
tietomallipohjaista tuotantoa. Esimerkiksi Celsa Steel Service on panostanut BIMpalveluihin ja huomannut, että se tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja kilpailukykyä
markkinoilla. Celsa hyödyntää tietomallia monella tavalla: 3D-mallien tuottamiseen
rakennesuunnittelijoiden suunnitelmista, laadunvarmistukseen, oikeiden tuotteiden
valitsemiseen, havainnollistamiseen ja asennusohjeiden tuottamiseen. Hitsaajilla on
helppo työ tulkita tehtävänsä 3D-mallista. (Tekla Corporation 2013d.)
1.1.2 Tiedonsiirto
Perinteisen piirustuspohjaisen suunnittelun tiedonsiirtoon on tähän mennessä käynyt
lähes mikä tahansa tiedostomuoto. Suunnitelmat on aiemmin lähinnä tarkoitettu vain
lukemiseen tai tulostukseen. Tähän on käynyt hyvin esimerkiksi pdf-tiedostomuoto.
Yksittäinen piirustus on kuitenkin aina jotain käyttötarkoitusta varten tuotettu
kompromissi. Tietoa on suodatettu käyttötarkoituksen mukaan ja olennaistakin tietoa
saattaa jäädä puuttumaan. Älykkäin ja eniten tietoa sisältävä tiedonsiirto tapahtuukin
tietomallipohjaisesti. (Micro Aided Design Oy 2013: 1.)
Suunnittelutyö on muuttumassa yhä enemmän mallipohjaiseksi. Monialahankkeissa,
mitä siltahankkeetkin edustavat, on eri tekniikkalajeille omat suunnitteluohjelmistonsa,
joissa tallennus tapahtuu ohjelman omaan natiiviformaattiin. Natiiviformaattien
erilaisuus aiheuttaa ongelmia suunnitelmia yhteen sovitettaessa ja oleellista tietoa
yleensä menetetään tiedonsiirron aikana tai jo tiedoston konvertoinnin yhteydessä.
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Tämä ongelma on pyritty ratkaisemaan avoimen tiedonsiirron avulla. Avoin tiedonsiirto
on ohjelmistosta riippumatonta tiedonsiirtoa. Kun monialahanketta työstetään eri
suunnitteluohjelmistoja käyttäen, tarvitaan ohjelmien väliseen tiedonsiirtoon yhteinen
tiedonsiirtomuoto.

Rakennesuunnitteluohjelmistot

jakautuvat

käyttökohteidensa

mukaisesti kolmeen ryhmään:


Analyysi- ja suunnitteluohjelmat, joilla mitoitetaan rakenneosia. Esimerkiksi
FEM-analyysiohjelmat.



Rakenteiden yleissuunnitteluohjelmat, joiden avulla linkitetään analyysi- ja
arkkitehtiohjelmien suunnitelmia.



Detaljointiohjelmat, joilla luodaan detaljoitu rakenne ja tuotetaan tietoa
valmistukseen. (Micro Aided Design Oy 2011: 1.)

Tietomallipohjainen

suunnittelu

perustuu

oliopohjaiseen

mallintamiseen,

jossa

rakenneosat kuvataan 3D-objekteina sellaisina kuin ne ovat. Objektit, kuten laatat,
palkit ja pilarit, sisältävät tyyppikohtaisia ominaisuuksia. Asianmukaisen tiedonsiirron
varmistamiseksi rakenneosat tulee luoda niiden suunnitteluun tarkoitetuilla työkaluilla,
mikäli tämä on vain mahdollista. (Liikennevirasto 2014: 25.)
Mallien siirto voi tapahtua viitemallia ylläpitämällä tai muuntamalla malli ohjelman
natiiviformaattiin. Viitemallikonseptissa toiselta tekniikkalajilta saatua mallia käytetään
vain viitteenä omalle suunnittelulle. Saatua viitemallia ei siis päästä muokkaamaan.
Toinen tapa siirtää tietoa on muuttaa toiselta suunnittelualalta saatu malli
natiivimuotoon. Tällöin muutosten tekeminen saatuun malliin on mahdollista. (Micro
Aided Design Oy 2011: 1.)
Avoimen

tiedonsiirron

standardeihin

kuuluu

olennaisena

osana

tietosisällön

nimeäminen ja tiedonsiirron tapa. Tietosisällön nimeäminen vaikuttaa oleellisesti siihen,
mitä tietoa siirtyy. Siltahankkeissa käytetään infrarakenteiden osalta LandXMLtiedonsiirtoformaattia ja Inframodel-nimikkeistöä. Siltarakenteiden osalta käytetään
IFC- ja IFD-standardeja. Muita Suomessa käytettäviä tietosisältöstandardeja ovat XMLmuotoinen paikkatiedon GML-formaatti, sekä pohjatutkimustiedoissa käytettävä Infraformaatti. Kuvassa 8 on esitetty siltahankkeessa käytettävä tietosisältö karkeasti.
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Kuva 8. Siltahankkeissa käytettävät tietosisällöt. (Mäkelä 2010.)
Uusitussa

siltojen

tietomalliohjeessa

esitellään

uusi

käsite

tietomalliviestintä.

Tietomallien avulla pyritään parantamaan rakennusprosessia helpottamalla projektin
hahmottamista eri osapuolten välillä. Näin ollen itse tiedon tai informaation
välittäminen ei ole olennaisin osa tiedonsiirtoa, vaan tärkeintä on yhteisen ymmärryksen
tuottaminen.

Tällä

hetkellä

eletään

tietomallintamisen

kehitysvaihetta

ja

tietomalliviestintää tapahtuu monella eri tavalla. Yleisin keino on vielä perinteinen
dokumenttien tulostus, jolloin erillisiä datan muokkauksia ei siirtoa varten tarvita.
Toinen keino on lähettää koko tietomalli toisen osapuolen tarkasteltavaksi joko
natiivissa tai avoimessa formaatissa. (Liikennevirasto 2013b.)
Kun tietomallista luodaan dokumentteja, menetetään tietomallin idea yksiselitteisestä
tiedosta. Suunnitelma-asiakirjojen tulkinta vaatii paljon tiedon vastaanottajalta ja
tulkintavirheet ovat yleisiä. Toisaalta koko tietomallin hyödyntämisessä on myös omat
haasteensa. Tietomalli sisältää valtavasti tietoa rakennettavasta kohteesta, jolloin toisen
osapuolen tarvitsema tieto voi hukkua muun tiedon joukkoon. Käyttäjä joutuu
suodattamaan tarvitsemansa tiedon mallista. Tiedon runsaus luo omat haasteensa
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tiedonsiirrolle,

jonka

lisäksi

käyttäjältä

vaaditaan

laajaa

osaamista

tietomalliohjelmistojen käytöstä. (Liikennevirasto 2013b.)
Kuvassa 9 on esitetty tietomalliviestinnän tehtävät: vaatimusten määrittely, mallien
vaatimustenmukaisuuden validointi, siirtomallin editointi ja siirtomallin toimittaminen.

Kuva 9. Tietomalliviestinnän tehtävät (Liikennevirasto 2014: 38).
Liikennevirasto asettaa siirtomallille vaatimukset, joilla varmistetaan mallin soveltuvuus
käytettäväksi taitorakennerekisterissä. Vaatimukset asetetaan vain siirtomallille, jolloin
suunnittelija

on

vapaa

käyttämään

valitsemaansa

mallinnussovellusta

omien

mallinnuskäytäntöjen mukaan ja täyttämään vaatimukset vasta siirtomallissa. Asetetut
vaatimukset koskevat ainoastaan siirtomallin tietosisältöä ja rakennetta. Siirtomallin on
oltava vaaditussa formaatissa, vaadittujen tietojen on oltava siirtomallissa vaadituissa
paikoissa ja arvojoukkojen on lisäksi oltava asetettujen sallittujen arvojen listojen
mukaisia. (Liikennevirasto 2014: 38.)
Siirtomallien validoinnilla varmistetaan, että ne ovat asetettujen vaatimusten mukaisia.
Siirtomallista tarkastetaan muun muassa, että vaaditut objektityypit ja niiden attribuutit
löytyvät mallista, ja että attribuuttien arvojoukot ovat määrätyn mukaisia. Mikäli
siirtomalli ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, sitä täytyy editoida kunnes vaatimukset
täyttyvät.

Siirtomalli

toimitetaan

taitorakennerekisteriin

IFC-muodossa,

yhteydessä toimitetaan tietomalliselostus. (Liikennevirasto 2014: 39-40.)

jonka
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IFC
IFC-tiedosto on kansainvälisen International Alliance of Interoperabilityn kehittämä
standardi rakennusalalla tuotettavan oliopohjaisen tiedon siirtoon. Nykyään järjestö
toimii nimellä buildingSMART, jonka päätarkoituksena on kehittää IFC:tä kattamaan
yhä paremmin koko rakennusalaa. Lyhenne IFC muodostuu sanoista Industry
Foundation

Classes,

rakennuselementtien

jonka
ja

suomenkielinen

objektien

vastike

luokittelujärjestelmäksi.

voitaisiin
IFC

on

määrittää
suunniteltu

olipohjaisen tiedon siirtoon, eli 3D-geometrian ja parametrien siirtoon. Tavoitteena on
luoda yhteinen perusta rakentamisen tietomallinnuksen tiedonsiirtoon. IFC onkin tällä
hetkellä eniten käytetty avoin tietomallistandardi. Kuvassa 10 on esitetty IFC:n
toimintatapa. (Micro Aided Design Oy 2013: 1.)

Kuva 10. IFC helpottaa eri suunnittelusovelluksilla tehtyjen suunnitelmien yhdistelyä
(Perälä ym. 2007).
BuildingSMART-organisaatio käyttää tiedonsiirron standardien määrittelyyn kolmea eri
osa-aluetta:
1. Tiedonsiirtoformaatti IFC. Avoin standardi tiedon kuvaukseen.
2. Viitekuvaus IFD. Määrittelee nimikkeistön tietosisällölle ja määrittelee
mitä tietoa siirretään.
3. Tietosisältövaatimukset IDM. Missä vaiheessa tietoa jaetaan.
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Tuorein tiedonsiirron IFC-standardin versio IFC4 julkaistiin maaliskuussa 2013. Sitä
kehitettiin 6 vuotta IFC2x3 versiosta, joka on tällä hetkellä käytetyin avoin standardi.
IFC4-standardi sisältää noin tuhat olio- tai tietolajikuvausta. Näiden lisäksi standardi
antaa mahdollisuuden noin kahdelle tuhannelle ominaismäärittelylle. Standardissa
esitettyjä määrittelyjen pääsisältöjä ovat: (buildingSMART 2013.)


Defined Types, 126 kpl, esimerkiksi IfcForceMeasure



Enumeration Types, 206 kpl, esimerkiksi IfcBeamTypeEnum



Select Types, 59 kpl, esimerkiksi IfcColour



Entities, 766 kpl, esimerkiksi IfcBeam



Functions, 42 kpl, esimerkiksi IfcBooleanChoose



Rules, 2 kpl, esimerkiksi IfcSingleProjectInstance



Property sets, 408 kpl, esimerkiksi Pset_DoorCommon



Quantity sets, 91 kpl, esimerkiksi Qto_DoorBaseQuantities



Individual Properties, 1691 kpl, esimerkiksi BoltSize
(P_SINGLEVALUE/IfcPositiveLengthMeasure)

Siltojen rakenneosat ja nimikkeistö eroavat normaalista talonrakentamisesta. Tätä on
pyritty ottamaan huomioon myös IFC:n kehityksessä. BuildingSMART pyrkii luomaan
IFC-standardin, joka kattaisi koko siltojen elinkaaren aikaisen tiedonsiirron ja
tallentamisen. Tämä jatkokehitysprojekti CI-2 Bridge pohjautuu vuonna 2002
aloitettuun IFC-Bridge laajennushankkeeseen, johon on osallistunut buildingSMART:n
edeltäjän IAI:n jäseniä Ranskasta, Japanista, Saksasta, Iso-Britanniasta, Itävallasta ja
Suomesta. Tämän pääosin Ranskassa toteutetun projektin valmistumisajankohta on tällä
hetkellä vielä avoinna. (buildingSMART 2014; Yabuki 2006.)
LandXML ja Inframodel
LandXML on Autodeskin vuonna 2000 käynnistämä hanke infrarakenteiden avoimeen,
XML-pohjaiseen tiedonsiirtoon. Vuonna 2013 LandXML –yhteenliittymässä oli
mukana 664 organisaatiota 41 eri maasta, ja sitä tuki 70 ohjelmistoa. LandXML kuvaa
infratiedon päätasojen ja alitasojen avulla, joka on havainnollistettu kuvassa 11.
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Erilaisia kuvattavia tasoja ovat esimerkiksi perusaineisto kuten maaston pinnat,
liikenneväylät,

vesihuoltoverkostot

sekä

pohjanvahvistus

ja

aluesuunnitelmat.

Pohjatutkimustiedot eivät kuulu LandXML:ään, vaan ne tuodaan Infra-formaattina.

Kuva 11. Infratiedon kuvaus LandXML:n avulla. (Hyvärinen 2007.)
Inframodel on kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin menetelmä
infratietojen tietomallipohjaiseen siirtoon. Uusin julkaistu formaatti on Inframodel3. Se
tukee LandXML-versiota 1.2. Inframodel on kehitetty osana Infra FINBIMkehityshanketta. Sitä voidaan käyttää muun muassa maastomittaustietojen siirrossa,
suunnitteluohjelmien välisessä tiedonsiirrossa, suunnitelmamallien arkistoinnissa,
toteutusmallien tuottamiseen koneohjausta varten tai toteuma- tai tarketiedon siirtoon
työmaalta suunnittelijalle. Inframodel sisältää rakennelaajennuksia, mikä mahdollistaa
LandXML:ää suuremman tietomäärän siirron. Inframodel on dokumentoitu suomalaisen
käytännön tarpeiden pohjalta. (InfraBIM 2013.)
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LandXML

on

XML-tiedostotyypin

mukaisesti

luonteeltaan

dokumentoiva

ja

tekstimuotoinen. Se sisältää runsaasti metatietoa, eli tietoa siinä olevasta tiedosta.
Kuvassa 12 on esitetty esimerkkejä Inframodel3-tiedoston sisällöstä.

Kuva 12. Inframodel3 sisältää monenlaista infratietoa. (InfraBIM 2013.)
Inframodel-formaattia kehitetään koko ajan ja sen tietosisältöä pyritään laajentamaan
uusissa versioissa. Inframodel3 ei vielä sisällä seuraavia infran rakenteita tai tietoja:


Paaluja, paalulaattoja eikä pilaristabilointia,



varusteiden ominaisuustietoja (vesihuoltoa ja kuivatusta lukuun ottamatta),



liikennemerkkejä, viittoja, suunnistustauluja, tiemerkintöjä,



tarkkuus/toleranssitietoja,



määrälaskentatietoja,



materiaalitietoja tai maalajikerrosten ominaisuustietoja,



versiointi tai revisiointia tiedoston sisällä. (InfraBIM 2013.)
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1.1.3 Siltojen ja infran tietomallinnuksen kehitys
Liikennevirasto
Liikennevirasto on jo vuosien ajan edistänyt tietomallinnuksen käyttöönottoa infraalalla. Se on mukana alan muiden toimijoiden kanssa kehittämässä infrarakenteiden
tietomallintamista, jolla tähdätään infra-alan rakennusprojektien tehostamiseen ja
tuottavuuden

parantamiseen.

Tavoitteiden

toteuttamiseksi

on

Liikennevirasto

määritellyt ensimmäisiksi tehtäviksi kohti tietomallien käyttöönottoa viestinnän,
ohjeistuksen ja kouluttamisen. Ohjeistuksiin kuuluu myös Siltojen tietomalliohje, jonka
ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 2011. Tämä tutkimus noudattaa vuoden 2014
uusittua Siltojen tietomalliohjetta. (Liikennevirasto 2013c.)
InfraTM
InfraTM -hanke käynnistyi vuonna 2009 tilaajavetoisena hankkeena. Sitä koordinoi
Rakennustietosäätiö. InfraTM-projektissa jatkettava kehitystyö perustuu aiemmin
toteutettuun INFRA 2010 –ohjelmaan. InfraTM –hankkeen tavoite on luoda infran koko
elinkaaren kattava avoin ja yhtenäinen tuotemallistandardi. Käytännön tavoitteena on
vauhdittaa infra-alaa kohti tietomallien käyttöä. Hankkeen keskeisimpiä toteutuskohteita
ovat tietomallintamisen kehittämisen tiekartan kiteytys ja päivitys, tutkimus-, kehitys- ja
pilottihankkeiden aktivointi ja kehitystyön tulosten käyttöönottoa tukeva viestintä.
InfraTM –hankkeen vastuulla on infra-alan mallinnusohjeiden valmistelu ja
nimikkeistön laajentaminen tietomallintamista tukevaksi. Lisäksi InfraTM –hanke
koordinoi Inframodel3 –tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoa, joka tapahtuu kevään 2014
aikana. (RYM Oy 2014.)
Infra FINBIM
RYM Oy toimii rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymänä.
Yhtiön tarkoituksena on parantaa rakennusalan kansainvälistä kilpailukykyä tutkimalla
ja luomalla uusia innovatiivisia toimintatapoja. RYM Oy:n PRE-ohjelmassa (Built
Environment

Process

Re-engineering)

panostetaan

vahvasti

rakennusalan

tietomallintamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Ohjelma muodostuu kuudesta eri
osa-alueesta, joilla kaikilla on oma veturiyrityksensä. PRE-ohjelman yhtenä osana on
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Infra FINBIM –kehityspaketti, jonka tavoitteena on koko infra-alan muutos siirtymällä
perinteisestä vaiheajattelusta älykkääseen koko elinkaaren ja kaikki osa-alueet, toimijat
ja toiminnot kattavaan tietomalleja hyödyntävään palvelutuotantoon. Hankkeen veturina
toimii VR Track Oy ja tutkimukseen osallistuu kaikkiaan 15 yritystä. Infra FINBIM:n
visio on, että vuonna 2014 suuret infran haltijat tilaavat vain mallipohjaista palvelua.
Tietomallia on tarkoitus hyödyntään kaikissa projektin vaiheissa, alkaen suunnittelun
tilauksesta päättyen kunnossapitovaiheeseen. (InfraBIM 2014.)
Infra FINBIM –kehityshanke koostuu kolmesta alatyöpaketista: hankintamenettelyjen
kehittäminen,

rajapintojen

ja

standardien

kehittäminen

sekä

suunnittelun

ja

rakentamisen uudet prosessit. Työpaketissa laaditaan myös InfraTM-hankkeessa
valmistellut InfraBIM-mallinnusohjeet sekä toteutetaan pilottikohteita, joissa yhteisesti
kehitettyjä ohjeita ja toimintamalleja päästään testaamaan. Kuvassa 13 on esitetty
kehitysprojektin toimintamalli. Infra FINBIM:n tuotoksena saadaan ohjeita ja
vaatimuksia tuotemallinnukselle, jotka Rakennustieto julkaisee InfraTM-hankkeen
kautta. Ennen ohjeiden julkaisua ohjeita työstetään ja testataan pilottikohteissa eri
yritysten toimesta. Tutkimuslaitokset keräävät ja kokoavat yhteen piloteista saadut
palautteet ja antavat päivitysehdotuksia niiden perusteella.

Kuva 13. Infra FINBIM –työpaketin toimintamalli. (InfraBIM 2014.)
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bSF Infra
Kehitystyön jatkoa ajatellen on Rakennustietosäätiön koordinoiman buildingSMART
Finlandin alaisuuteen perustettu uusi infra-toimialaryhmä. Työryhmä kantaa nimeä bSF
Infra. Infra FINBIM – ja InfraTM –työpaketit päättyvät 30.4.2014 ja niissä aikaansaadut
tulokset siirretään bSF Infra -toimialaryhmälle ylläpitoa, edelleen kehittämistä ja
käyttöönottoa varten. Tärkeimmät aikaansaannokset tähän mennessä ovat avoin
Inframodel3-tiedonsiirtoformaatti,

yleiset

mallinnusvaatimukset

ja

yhteinen

nimikkeistö, joita on kehitetty ja testattu kymmenissä pilottikohteissa. Työpakettien
päättyessä laaja tutkimus- ja kehitystyö supistuu ja voimakas inframallintamisen
käyttöönotto alkaa. (Mäkelä 2014.)
BSF Infra –työryhmän tärkeimpiä tehtäviä tulee olemaan:


Infra FINBIM tulosten ja ohjeiden käyttöönotto,



inframallinnukseen siirtyminen,



infra mallinnusohjeiden päivitystyöt,



koulutusaineiston tuottaminen ja koulutuksen käynnistys laaja-alaisesti,



ohjeiden käännöstyöt englanniksi ja



standardointityön jatkaminen (Inframodel, IFC for Infra ja nimikkeistöt).

Infra-toimialaryhmän työ tulee liittymään nimikkeistö- ja laatuvaatimustyön osalta
Rakennustietosäätiön infra päätoimikunnan alaisuudessa tehtävään nimikkeistö- ja
InfraRYL –työhön.
1.1.4 Nimikkeistöt
Sillantarkastuskäsikirja
Sillantarkistuskäsikirja kuuluu taitorakenteiden hallintajärjestelmän ohjeistoon. Sitä
käytetään siltojen tarkastuksissa, kun siltojen tarkastustietoja luokitellaan, kirjataan
tarkastuslomakkeisiin

ja

päivitetään

Silta/Taitorakennerekisteriin.

Sillantarkistuskäsikirjan on julkaissut Liikennevirasto. (Liikennevirasto 2013a.)
Rakenneosaryhmät jakautuvat sillantarkastuskäsikirjassa seuraavasti:

30

-

100, alusrakennne,

-

200, reunapalkki,

-

300, muu päällysrakenne,

-

400, päällyste,

-

500, muu pintarakenne,

-

600, kaiteet,

-

700, liikuntasaumalaitteet

-

800, muut varusteet

-

900, siltapaikka.

Kuvassa 14 on esitetty esimerkki Sillantarkastuskäsikirjan nimeämiskäytännöstä.

Kuva 14. Esimerkkejä Sillantarkastuskäsikirjan käyttämästä nimikkeistöstä.
(Liikennevirasto 2013a.)
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Sillan määräluettelo
Sillan määräluettelo on ohje siltasuunnitelmiin kuuluvien määräluetteloiden laatimiseen.
Sen on julkaissut ennen Tiehallintona tunnettu Liikennevirasto. Se sisältää tavanomaiset
sillanrakentamisessa käytettävät nimikkeet lisäerittelyineen. (Tiehallinto 2008.)
Sillan

määräluettelo

käyttää

nimikkeistönä

INFRA

2006

Rakennusosa-

ja

hankenimikkeistöä. INFRA 2006 –nimikkeistö on laadittu koko alan yhteistyönä, jonka
tavoitteena oli luoda yleisesti hyväksyttävissä oleva nimikkeistö. Nimikkeistö kattaa
kaikki keskeiset lopputuotteet, mahdollistaa organisaatiokohtaisten sovellusten teon ja
on rakenteeltaan systemaattinen sekä yhteensopiva muiden infrarakentamista sivuavien
nimikkeistöjen kanssa. INFRA 2006 nimikkeistö koostuu nelinumeroisesta otsikosta.
Esimerkiksi sillan tukirakenteiden nimikkeistö on seuraava:
4210 Sillan tukirakenteet
4211 Päätytuet
4212 Välituet
4213 Sillan tukirakenteiden eristykset
4214 Sillan tukirakenteiden verhoukset
4219 Muut sillan tukirakenteet
Lisäerittelyt muodostetaan lisäämällä desimaaleja vastaavan ylätason otsikon perään,
esimerkiksi:
4212 Välituet
4212.1 Betonirakenteet välituissa
4212.2 Betonielementtirakenteet välituissa
4212.3 Kivirakenteet välituissa
4212.4 Puurakenteet välituissa
4212.5 Teräsrakenteet välituissa
Tarkemmin tehtävät lisäerittelyt esitetään kaksoispisteellä erotettuna, esimerkiksi:
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4212.1 Betonirakenteet välituissa
4212.1:1 Muotit ja telineet
4212.1:2 Raudoitteet
4212.1:3 Jänneraudoitteet
4212.1:4 Betoni
Sillan määräluettelossa ei yleensä esitetä tätä tarkempia lisäerittelyjä numerokoodein,
vaan ne esitetään seuraavanlaisella tavalla:
4212.1:4 Betoni
Betoni C35, P30
Betoni C40, P30
Harvinaisemmat rakennusosat, joita nimikkeistö ei tunnista, esitetään ”9-loppuisen”
otsikkonumeron alla, esimerkiksi:
4219 Muut sillan tukirakenteet
Siltoihin liittyviä rakennusosia esitetään myös muualla kuin otsikon ”4200 Sillat” alla.
Vain nimenomaisesti siltoja koskevat rakennusosat on esitetty kyseisen otsikon alla.
(Tiehallinto 2008.)
Edellä esitetyn nimeämiskäytännön lisäksi Sillan määräluettelo –ohje määrittelee
kaikille rakennusosille myös sijaintikoodin. Käytettävät sijaintikoodit on esitetty
taulukossa 1. Sijaintikoodi esimerkkejä on esitetty kuvassa 15.
Taulukko 1. Sillan määräluettelon sijaintikoodit. (Tiehallinto 2008.)
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Kuva 15. Sijaintikoodien käyttö kaarisillassa (Tiehallinto 2008).
InfraRYL
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL, on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn
hyvän rakennustavan kuvaus. InfraRYL:in on laatinut Rakennustietosäätiö yhteistyössä
infra-alan asiantuntijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Se sisältää rakenteiden
tekniset vaatimukset sekä vaatimuksia rakennustarvikkeille ja työn suoritukselle.
InfraRYL on laadittu parantamaan koko infra-alan menetelmien ja lopputuotteiden
laatua. Se sisältää kaksi osaa; toimivuusvaatimukset ja tekniset vaatimukset.
Toimivuusvaatimukset ovat vaatimuksia rakenteen käyttäytymiselle sen elinkaaren
aikana, kun taas rakenteen tulee täyttää tekniset vaatimukset sen valmistumishetkellä.
(Rakennustieto 2012.)
Tekniset vaatimukset on jäsennetty INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön
mukaan. InfraRYL:in nimeämiskäytäntö vastaa INFRA 2006:n nimeämiskäytäntöä sillä
erolla, että InfraRYL:in tunnukset ovat viisinumeroisia. Esimerkkejä vastaavuudesta on
esitetty taulukossa 2. Ero johtuu siitä, että vaatimusjärjestelmässä pistettä tarvitaan
jäsentelemään osan vaatimuksia taulukon 3 mukaisesti. Rakennusosa nimikkeistö taas
on päätetty julkaista nelinumeroisena ja siitä tasosta poikkeavat erittelyt on eroteltu
pisteellä.
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Taulukko 2. Infra 2006 – ja InfraRYL –nimikkeistöjen vastaavuudet.

Teknisissä vaatimuksissa esitetään rakentamisessa käytettävien materiaalien, työn ja
valmiin rakenteen vaatimukset toteuttamismenettelyineen. Otsikoiden sanallinen
muotoilu vaihtelee käsiteltävän rakennusosan ja työn mukaan. Taulukossa 3 on esitelty
eritttely päällysrakenteen osalta. Vaatimukset ovat pääosin keskittyneet työmaalla
tehtäviin töihin. (Vettenranta 2007.)
Taulukko 3. Teknisten vaatimusten kiinteä desimaalinumerointi (XX=luvun numero)
XX.1 Materiaalit

42210.1 Päällysrakenteen materiaalit

XX.2 Alusta

42210.2 Päällysrakenteen alusta

XX.3 Työn suoritus

42210.3 Päällysrakenteen tekeminen

XX.4 Valmis rakenne

42210.4 Valmis päällysrakenne

XX.5 Kelpoisuuden osoittaminen

42210.5 Päällysrakenteen
vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen

XX.6 Ympäristövaikutukset

42210.6 Ympäristövaikutukset
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IFC4
IFC määrittelee mallinnetun olion tyypin IFC Entityn mukaisesti. Kuten jo aiemmin
kävi ilmi IFC4 sisältää lähes tuhat erilaista oliokuvausta. Näistä kuitenkin
rakennuselementtityyppisiä on vain pieni osa, esimerkiksi pilarit (IfcColumn), palkit
(IfcBeam) ja laatat (IfcSlab). Jokainen IFC olio sisältää määrätyn määrän IFC
attribuutteja, jonka lisäksi lukuisan määrän muita lisäominaisuusmäärittelyjä. Kuvassa
16 on esitetty esimerkkinä ArchiCAD 17 –ohjelman tukemat IFC entityt.

Kuva 16. Esimerkki ArchiCAD 17:n sisältämistä IFC rakenneosatyypeistä.
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1.1.5 Kansainvälinen tilanne
Vaikka Suomi onkin ollut pitkään edelläkävijä tietomalliasioissa, on myös muissa
maissa tapahtunut paljon kehitystä. Kilpailu tietomalliosaamisessa on kiristynyt.
Esimerkiksi Ruotsin Liikennevirastoa vastaava Trafikverket, on ottanut tavoitteekseen
käyttää tietomallinnusta kaikissa investointihankkeissaan 2015 lähtien. Uuden Röforssin
sillan pilottihankkeessa kohde suunniteltiin täysin tietomallipohjaisesti. Pilottihankkeen
tavoitteena oli, että kaikki suunnittelussa ja rakentamisessa vaaditut tiedot mallinnetaan
malliin eikä perinteisiä kaksiulotteisia dokumentteja toimitettaisi ollenkaan. Malliin
lisättiin laatuvaatimuksia ja työselvityksiä eri rakenneosille. Muun muassa Suomen
InfraRYL:ä vastaava AMA-laatukoodaus suoritettiin manuaalisesti Teklan User
Defined Attributes –kenttiin. (Lundström 2011.)
Norjassa inframallintamista on harjoitettu jo pitkään. Norjan tiehallinto on julkaissut
tietomalliohjeen, HB 138, joka asettaa vaatimuksia mm. lähtötiedoille, malleille ja
luovutusaineistoille. Tietomallinnusta on hyödynnetty myös siltojen mallinnuksessa.
Tästä paras esimerkki on vuonna Norjan pisin riippusilta Hardanger Bridge. Silta oli
arkkitehtuurisesti haastava ja tarkkuutta vaativa, joten sillan mallintaminen nähtiin
kannattavaksi. Siltarakenteiden lisäksi projektissa mallinnettiin kaikki apu- ja
tilapäisrakenteet. Näitä hyödynnettiin haastavan asennustyön suunnitteluun ja
animoimiseen, jotta mahdolliset ongelmakohdat nähtiin ennen asennusta. (Byggvärlden
2012.)
Yhdysvallat on ottanut tietomallinnusta nopealla tahdilla käyttöön. McGraw–Hill
Construction:n teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2008 vain 28 % arkkitehdeistä,
insinööreistä,

rakennusurakoitsijoista

ja

omistajista

käyttivät

tietomallinnusta

projekteissaan. Vuonna 2012 vastaava luku oli jo 71 %. (McGraw–Hill Construction
2012). Yhdysvalloissa on myös kehitetty oma kansallinen tietomalliohje, Suomen
Yleisiä tietomallivaatimuksia vastaava, The National BIM Standard. Tietomallien
käyttö siltakohteissa on lisääntymässä Yhdysvalloissa, kuten muuallakin maailmassa,
huomattavaa vauhtia. Yksi laajasti tietomalleja hyväksikäyttänyt projekti oli
Kaliforniassa sijaitseva Oakland Bay Bridgen itäosan uusiminen. Sillan itäosan
uusimisessa käytettiin mallintamista sekä suunnittelu vaiheessa että rakennusvaiheessa.
Tiukka aikataulu aiheutti erityisiä vaatimuksia suunnitelmille, detaljeille, valmistukselle
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ja asennukselle. Tästä syystä urakoinnista vastaavat tahot päättivät kehittää
suunnitteluvaiheessa siltamallin kaikkine yksityiskohtineen. Mallia käytettiin pääasiassa
rakennusvaiheen simulointiin, sekä mahdollisten virheiden eliminoimiseen jo ennen
rakennusvaihetta. Mallin avulla simuloitiin rakennusvaiheen kriittiset vaiheet, jolla
varmistettiin asennuksille varatun 72 tunnin riittäminen. Tietomallien käyttö projektissa
helpotti ja nopeutti valmistusta ja asennusta huomattavasti. (Abbas 2011).

1.2 Tavoite
Tämän

tutkimuksen

tavoitteena

on

kehittää

siltojen

tietomallipohjaisen

rakennesuunnittelun nimikkeistöä yhdistämällä sillan rakenneosien erillisnimikkeistöt
sekä laatia ratkaisu tuottaa siltojen tietomallit avoimessa IFC-muodossa siten, että
mallitieto kytkeytyy nimikkeistöön vakioidulla tavalla. Tutkimuksessa on tavoitteena
koota

taulukoitu

toteutusmalli,

joka

sisältää

kaikki

sillan

rakennusosat

eri

nimikkeistöineen.
Tietomallien käyttöönotto ja perinteisestä paperisesta dokumentoinnista irtipääseminen
vaativat tarkkoja yhteisiä tietomallivaatimuksia. Eri rakenneosanimikkeistöt tulee
sisällyttää tietomalliin, jotta niitä voitaisiin hyödyntää eri käytännön sovellutuksissa.
Tässä tutkimuksessa esitetään ehdotus erillisnimikkeistöjen yhdistämisestä ja siitä
kuinka se tulisi tietomalliin sitoa, ilman että sitä häviäisi tiedonsiirron aikana. Työssä
arvioidaan ehdotuksen toimivuutta testaamalla tietomalliin sijoitetun informaation
käytettävyyttä.
Tässä tutkimuksessa keskitytään taitorakenteiden osalta vain sillan rakenneosiin.
Tutkimuksessa ei luoda uutta nimikkeistöä, vaan yhdistetään nykyisin sillan
suunnittelussa

käytettävät

erillisnimikkeistöt.

Työn

toteutuksessa

noudatetaan

Liikenneviraston julkaisemaa Siltojen tietomalliohjetta.
Diplomityö koostuu useammasta tutkimusvaiheesta. Tutkimuksen ensimmäinen osio
käsittää siltojen tietomallinnuksen kirjallisuustutkimuksen. Luvussa perehdytään
siltojen tietomallin perusteisiin ja periaatteisiin. Kirjallisuustutkimuksessa käytetään
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lähteinä alan kirjallisuutta sekä jo sillan tietomalleista ja niihin käytetyistä
nimikkeistöistä tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä.
Tutkimuksen

toisessa

osiossa

yhdistetään

siltojen

mallinnuksessa

käytettävät

nimikkeistöt rakennusosittain taulukkoon, ja pohditaan miten nimikkeistötieto tulisi
tietomalliin sitoa, jotta tietoa voitaisiin hyödyntää. Testaus suoritetaan käyttämällä
Tekla Structures 20.0 –mallinnusohjelmaa. Tietomallista luodaan avoin siirtomalli IFCmuotoon, ja testataan tietojen säilyvyys tiedonsiirrossa eri IFC-katseluohjelmilla.
Tutkimuksen lopussa työn tuloksia tarkastellaan erityisesti toimivuuden näkökulmasta.
Lisäksi pohditaan mihin kehitettyä järjestelmää voitaisiin hyödyntää, sekä mahdollisia
jatkotutkimus ja –kehitys mahdollisuuksia.
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2 ERILLISNIMIKKEISTÖJEN YHDISTÄMINEN
SILTOJEN TIETOMALLINTAMISEEN
Tässä kappaleessa käsitellään siltojen rakennesuunnitteluvaiheen tietomallintamista
erityisesti numeroinnin ja nimikkeistön osalta. Tavoitteena on luoda yhtenäinen
standardoitu toimintamalli numerointiin ja nimeämiseen. Tällä hetkellä siltojen
tietomallien numeroinnissa ja nimeämisessä on eroja eri suunnittelutoimistojen välillä.
Tämän

lisäksi

osa

suunnittelutoimistoista

on

siltojen

3D-suunnittelun

käyttöönottovaiheessa ja ovat näin ollen vasta muodostamassa omia käytäntöjään
nimikkeistöjen käytössä. Tämän takia olisi tärkeää muodostaa yhtenäinen nimeämis- ja
numerointikäytäntö mahdollisimman nopeasti, kun konsulttien käytännöt ovat vielä
lähellä toisiaan tai vasta muodostumassa. Yhteiset pelisäännöt nimikkeistön osalta
helpottaisi suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja ulkopuolista tarkastustoimintaa.
Tietomalli sisältää valtavan määrän erilaista tietoa rakennusprojektista. Tietomallien
tietomäärä ja tätä kautta myös tiedostokoko kasvavat koko ajan. Rakennusprojektin eri
osapuolet käyttävät tietomallia hyvin eri tavoin, monesti hyvin rajattuihin tarkoituksiin.
Harva toimija tarvitsee kaikkia tietomalliin syötettyjä tietoja. Mahdollisuus mallin
jäsentelyyn ja suodattamiseen on tällöin ensiarvoisen tärkeää. Tämä toteutetaan
käytännössä numerointien ja nimeämisten avulla. Tässä työssä keskitytään siltamallin
tuottamiseen, Suomessa yleisimmin käytössä olevalla, Tekla Structures –ohjelmalla.

2.1 Nimikkeistöjen yhdistäminen
Tässä työssä keskityttiin Suomessa virallisesti käytettyihin siltanimikkeistöihin, jotka on
esitelty aiemmassa kappaleessa. Näitä nimikkeistöjä ovat: Sillantarkastuskäsikirja,
Sillan määräluettelo, InfraRYL sekä IFC4-standardin mukainen nimikkeistö. Työn
lähtökohtana pidettiin Liikenneviraston Siltojen tietomalliohjetta. Tietomalliohje vaatii
siirtomallin rakenneosien nimiksi käytettävän vain Liikenneviraston määrittelemiä
arvoja. Nimistä ei saa käyttää synonyymejä tai lyhenteitä. Nimet vastaavat
Sillantarkastuskäsikirjan

nimikkeitä

tietyin

lisäyksin.

Nämä

Liikenneviraston

määrittelemät nimet olivatkin tämän työn lähtökohta, joiden perusteella muita näitä
nimiä koskevia nimikkeistöjä etsittiin ja taulukoitiin. Nimikkeistöjen yhdistelyn
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käytännön toteutus toteutettiin osittain generoituvalla Excel-taulukoinnilla. Taulukko
kokonaisuudessaan on liitteessä 1. Taulukossa on yleisimmät sillan rakenneosat. Kaiken
nimikkeistön kattava nimikkeistötaulukko ei ole tämän työn puitteissa mahdollista
toteuttaa. Esimerkiksi tunnelirakenteet on jätetty taulukoinnin ulkopuolelle. Taulukon
ulkomuoto on esitetty kuvassa 17. Taulukointi jaoteltiin rakenneosan sijainnin mukaan
eri välilehdille: Alusrakenne, Päällysrakenne, Varusteet ja laitteet sekä Muut siltapaikan
rakenteet. Lisäksi se sisältää erityismäärittelyjä raudoitukselle ja sijaintikoodien
käytölle.

Kuva 17. Erillisnimikkeistöjen yhdistäminen Excel-taulukossa.
Osa rakenneosista voi sijaita usealla eri sijaintikoodilla, ja voidaan toteuttaa usealla eri
materiaalivaihtoehdolla, näin ollen taulukon muunneltavuus oli välttämätön. Osa
taulukon arvoista on määritettävissä sijainnin ja materiaalin mukaan. Kuvassa 18 on
esitetty taulukossa käytettyjä valintavaihtoehtoja. Alusrakenteissa sijaintikoodi on
määriteltävissä tuen sijainnin mukaisesti. Vaihtoehtoina ovat maatuet 1 ja 2, sekä
yhteensä

9

vaihtoehtoa

välituen

sijainnille.

Materiaaliksi

sillan

alus-

ja
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päällysrakenteille voidaan valita Sillan määräluettelon mukaiset materiaalit: Betoni,
betonielementti, kivirakenteet, puu, teräs ja muut.

Kuva 18. Taulukon arvot ovat muunneltavissa valintojen mukaisesti.

2.2 Nimikkeistöjen sitominen tietomalliin
Tekla Structures -mallinnusohjelmassa tärkeimmät luokittelut suoritetaan tällä hetkellä
Name-, Phase-, Class- ja Prefix-määrittelyillä, joiden on todettu toimivan käytössä
hyvin.

Näiden

olemassa

olevien

määrittelyjen

lisäksi

olisi

tärkeää

saada

rakenneosakohtaisia tietoja esimerkiksi määrälaskennan ja laadunhallinnan tarpeisiin.
Työn aikana oli tärkeää huomioida mallinnuksessa jo käytössä oleva nimeämiskäytäntö,
jotta suurilta muutoksilta käytännön suunnittelutyössä vältyttäisiin. Tällä hetkellä
siltojen

tietomallinnuksen

nimeämiskäytäntö

pohjautuu

useimmilla

suunnittelutoimistoilla WSP:n Teklalle tuottamaan taulukkoon, jota on muunneltu
toimistokohtaisesti soveltumaan suunnittelutoimiston tarpeisiin. Liitteenä 2 on Teklalle
siltasuunnitteluun tuotettu nimeämis- ja numerointiohje. Suurin yhtäläisyys eri
toimistojen välillä on sijaintikoodien käyttö Phase-luokittelussa. Näitä ovat Sillan
määräluettelo –ohjeessa esitetyt sijaintikoodit. Myös Siltojen tietomalliohje vaatii
käyttämään osien numeroinnin päätasona kyseisiä sijaintikoodeja. Immateriaalitiedoille
ja referenssimalleille, jotka eivät sovi määrälaskentaohjeen mukaiseen koodistoon
käytetään sijaintikoodia: 1000 Muu mallinnusteknillinen tieto (Liikennevirasto 2013a:
29.). Liitteessä 1 on määritelty siltojen tietomallinnuksessa käytettävät Phaset. Phasemäärittelyllä sidotaan rakenteen tai rakenneosan sijainti. Teklassa Phase-määrittelyt
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suoritetaan Phase Managerin avulla, jonka arvot ovat vapaasti määriteltävissä kuvan 19
mukaisesti.

Kuva 19. Sijaintikoodien määritys Tekla Structuresilla.
Tällä hetkellä Name- ja Class-määrittelyt perustuvat Teklan nimeämisohjeeseen. Classmäärittely on hyvin tärkeä jo pelkästään mallin visuaalisuuden kannalta. Tekla
Structures -ohjelmassa Class määrittelee mallinnettavan olion luokan, joka näkyy
käyttäjälle luokan mukaisena värinä. Värivaihtoehtoja on 14, ja ne toistuvat joka
neljännentoista numeron välein. Tämä on hyvin tärkeä ominaisuus tietomallin
havainnollisuuden kannalta. Etenkin

monimutkaisten ja tiheiden

raudoitusten

havainnointi helpottuu, kun eri raudoitekerrokset määritetään eri Classeilla, kuten kuvan
20 esimerkistä huomataan.
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Kuva 20. Class-määrittelyllä saadaan tietomalli visuaalisesti helpommin tulkittavaksi.
Aikaisemmissa siltanimikkeistöä koskevissa neuvotteluissa on käynyt ilmi, että Namekenttä on käytännössä vapaamuotoinen, mutta olisi hyvä käyttää yhteisiä vakiintuneita
nimiä. Tietomalliohje siis vaatii siirtomallin rakenneosien nimiksi käytettävän vain
Liikenneviraston määrittelemiä arvoja, joiden perusteella tässä työssä koostettu liitteen
1 nimikkeistötaulukko on koottu. On siis hyvin perusteltua käyttää näitä nimikkeitä
Name-kentässä. Kuvassa 21 on esitelty Tekla Structures -ohjelman perustustyökalun
päämäärittely ikkuna.

Kuva 21. Name- ja Class-kenttien määritys Teklassa.
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Tämän työn tavoitteena on yhdistää sillan suunnittelussa nykyisin käytettävät
erillisnimikkeistöt ja kytkeä ne tietomalliin vakioidulla tavalla. Uusina lisättävinä
nimikkeinä tulee Sillantarkastuskäsikirjan, Sillan määräluettelon ja InfraRYL:in
mukaiset nimikkeet. Teklassa tällaisia yksityiskohtaisempia attribuuttitietoja voidaan
lisätä User-defined attributes –toiminnon kautta. UDA:ssa on useita valmiiksi
määriteltyjä kohtia lisätiedon syöttöön, mutta käyttäjälle on varattu myös neljä User
field –kenttää omien arvojen syöttöön. Tämä on luonnollisesti helpoin tapa lisätä
ylimääräistä tietoa rakenneosasta, mutta ongelmaksi muotoutuu se, että kentät voivat
olla osalla suunnittelijoista jo käytössä johonkin muuhun tarkoitukseen. Tekla tarjoaa
käyttäjälle mahdollisuuden luoda uusia lisälehtiä UDA-valikkoon, joka osoittautuikin
erittäin hyödylliseksi litteroiden syötön kannalta. Lisälehtien luominen vaatii
yksinkertaista koodausta tekstityökaluja käyttäen. Työn tuloksena luotiin Silta-lisäosio
UDA:n sisälle koodaamalla objects.inp –tiedosto tietomallin projektikansioon. Luotu
lisälehti näkymineen on esitetty kuvassa 22.

Kuva 22. Työn aikana luotiin Silta-lisälehti nimikkeiden syöttöä varten.
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Luotu lisälehti mahdollistaa litteroiden syöttämisen omiin kenttiinsä. Näin syötetty tieto
löytyy aina samasta paikasta ohjelman sisällä.
Liitteen 1 siltanimikkeistötaulukossa on rakenneosille myös määritetty IFC4-standardin
mukaiset IFC-oliotyypit. IFC-oliotyyppi määräytyy käytettävän mallinnustyökalun
mukaan, mutta on myös vaihdettavissa jälkikäteen User-defined attributes määrityksistä. Vaihto voidaan suorittaa IFC export –välilehdellä kuvan 23 mukaisesti.
Tässä työssä IFC-siirto testattiin IFC2x3-standardin mukaisella määrittelyllä, sillä
ohjelmistoihin ei oltu vielä implementoitu IFC4-standardin mukaista määrittely ja siirto
mahdollisuutta.

Kuva 23. IFC-määrittelyä voidaan vaihtaa jälkikäteen UDA:n avulla.
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2.3 Tietomallin muunnos avoimen IFC-standardin mukaisesti
Kuten aiemmin tutkimuksessa todettiin, tarvitaan eri tekniikkalajien suunnitelmien
yhdistämiseen

yhteinen

tiedonsiirtomuoto.

Tällä

hetkellä

vallitsevin

avoimen

tiedonsiirron muoto on IFC, joka on tässä työssä tarkasteltava tiedonsiirtomuoto. Tekla
Structures –ohjelmalla malli voidaan muuntaa IFC-tiedostoksi sille suunnitellulla
Export to IFC –työkalulla. Käyttäjä voi itse valita mitä tietoja halutaan siirtää
natiivimallista IFC-tiedostoon. Tiedot määritetään Export to IFC –työkalun Additional
property set-kohdassa kuvan 24 mukaisesti.

Kuva 24. Export to IFC –työkalulla voidaan määrittää halutut tiedot siirtymään IFCtiedostoon.
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2.4 Kehitetyn toimintatavan testaus
Nimikkeistöehdotuksen puuttuvien tietojen lisäys ja virheellisten tietojen korjaus
suoritettiin Tekla Structures 20 –ohjelmalla. Testaus päätettiin suorittaa parilla valmiilla
sillan tuotemallilla, sillä kokonaisen yksityiskohtaisen sillan tuotemallin tuottaminen
olisi vienyt liikaa aikaa eikä olisi antanut lisäarvoa tutkimukselle. Testaus suoritettiin
lisäämällä malleihin niistä puuttuneet tiedot ja muokkaamalla jo syötettyjä tietoja
oikeisiin arvoihin. Tämän jälkeen mallit muunnettiin IFC-muotoon ja tutkittiin tietojen
säilyvyyttä tiedonsiirron aikana eri IFC-katseluohjelmilla. Lisäksi pohdittiin lisätyn
tiedon käytettävyyttä eri sovelluksiin. Työhön valittiin kaksi erityyppistä siltaa, jotta
käytännön testaus voitaisiin suorittaa mahdollisimman monipuolisesti. Työssä käytetyt
siltojen tietomallit olivat WSP:n tuottamat Kaukosen sillan tietomalli ja Bergskärin
sillan tietomalli. Kaukosen silta on kolmiaukkoinen jännitetty teräsbetoninen
laattapalkkisilta ja Bergskärin silta on puukantinen teräsristikkosilta. Kaukosen sillan
tuotemalliin oli mallinnettuna rakenteiden lisäksi raudoitus. Bergskärin sillan
raudoituksia ei oltu mallinnettu.
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3 TULOKSET
3.1 Nimikkeistöjen yhdistäminen
Tämän tutkimuksen tuloksena luotiin liitteen 1 nimikkeistötaulukko, jossa on yhdistetty
kaikki sillan yleisimpien ja tärkeimpien rakenneosien erillisnimikkeistöt. Kaiken kattava
taulukko ei tämän työn puitteissa ollut mahdollista toteuttaa. Työn aikana tuli ilmi
ongelmakohtia eri nimikkeistöjen välillä. Merkittävä ongelma eri nimikkeistöjä
yhdistäessä oli vastaavuuden puuttuminen joidenkin rakenneosien kohdalla. Tästä
syystä nimikkeistötaulukossa on joitakin tyhjiä kohtia. Puutteita nimikkeistöissä esiintyi
eniten sillan varusteisiin liittyvissä rakenneosissa sekä epäselvien ja harvinaisten
rakenneosin kohdalla. Epäselvistä rakenneosista hyvä esimerkki on reunakaista-käsite,
joka terminä oli outo kokeneille suunnittelijoillekin.
Ongelmalliseksi koettiin myös siltojen vahva linkittyminen infrarakenteisiin. Ei ollut
selvää mitkä infrarakenteet ovat siltaa, ja millä ne on järkevää mallintaa.
Lähtökohtaisesti malli tulisi toteuttaa niin, että sillan taitorakenteet mallinnettaisiin
rakennesuunnitteluohjelmilla

ja

siirrettäisiin

IFC-muodossa

yhdistelmämalliin.

Vastaavasti kaikki infrarakenteet tulisi mallintaa niille tarkoitetuilla ohjelmistoilla ja
tuoda

yhdistelmämalliin

Inframodel-

tai

LandXML-muodossa.

Liitteen

1

nimikkeistötaulukossa on kohdassa Muut siltapaikan rakenteet esitetty osalle rakenteista
Inframodel3-koodi, niiltä osin kuin se on mahdollista Inframodel-muodossa tuottaa.
Nimikkeistöjä yhdistettäessä kummastutti InfraRYL:n poikkeaminen Infra2006nimikkeistöstä. Infra2006 nimenomaan luotiin, jotta suunnittelijat ja urakoitsijat
voisivat luopua päällekkäisien järjestelmien käytöstä. Eroa selitetään johtuvaksi siitä,
että vaatimusjärjestelmässä pistettä tarvitaan jäsentelemään osan vaatimuksia. Selitys
kummastuttaa, sillä InfraRYL:n tarkemmat erittelyt on tehty muutenkin useammalla
pisteellä, miksi pääkohdat eivät voisi olla samat kuin Infra2006–nimikkeistössä.
Lisäksi, kun huomioidaan kuinka lähellä nimikkeistöt kuitenkin ovat toisiaan, olisi
perusteltua käyttää yhtenevää numerointia.
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Tällä hetkellä eri käyttökohteita varten on käytössä erilliset nimikkeistöt. Tutkimuksen
aikana käydyissä keskusteluissa rakennusalan toimijoiden kesken kävi selväksi, että
yksi yhtenäinen nimikkeistö kaikkia käyttökohteita varten olisi paras mahdollinen
ratkaisu. Yksi yhtenäinen nimikkeistö poistaisi edellä esitetyt ongelmakohdat
erillisnimikkeistöjen vastaavuusongelmista.

3.2 Nimikkeistöjen sitominen tietomalliin
Tiedon lisääminen malliin ei sinänsä ole itsessään ongelma, vaan se mihin tieto tulisi
kytkeä niin, että se olisi vakioidulla tavalla jokaisessa tietomallissa. Työssä pyrittiin
mahdollisimman pieniin muutoksiin käytännön suunnittelutyössä. Tästä syystä tässä
työssä ei oteta kantaa esimerkiksi Class- ja Prefix- määrittelyihin, jotka ovat tällä
hetkellä tietomallisuunnittelussa jo käytössä olevia merkittäviä määrittelyitä.
Olisi perusteltua käyttää Sillantarkastuskäsikirjan mukaista koodia Class-luokitteluun,
sillä jokaiselle rakennusosalle on oma numeronsa. Sillantarkastuskäsikirjassa ei
kuitenkaan ole raudoitukselle omia numeroitaan vaan ne ovat osa rakenneosaa. Tämä
tarkoittaisi, että tietyn rakenneosan kaikki raudoitukset näkyisivät mallissa samalla
värillä. Tämä taas vaikeuttaa huomattavasti mallin hahmotusta, joten näin ollen
Sillantarkastuskäsikirjan

koodi

ei

sovellu

Class-luokitteluun.

Tämän

lisäksi

suunnittelutoimistoilla on jo omia vakinoituneita toimintatapoja Class-määrittelyihin,
joten muutokset tähän kenttään aiheuttaisi turhan suuria muutoksia suunnittelutyöhön.
Tässä työssä parhaaksi ratkaisuksi koettiin kuvassa 22 esitetty uusi välilehti siltaa
koskevia lisätietoja varten. Tiedon tallentaminen uudelle siltalisälehdelle oli helppoa,
joskin aikaa vievää. Uusien tietojen manuaalinen syöttö käsin lisää suunnitteluun
kuluvaa aikaa, eikä ole näin ollen paras mahdollinen ratkaisu. Ongelmana kyseisessä
tiedonsyötössä on automatiikan puuttuminen. Tämä lisää suunnittelijan työmäärää
valitettavan paljon ja syötetyn tiedon oikeellisuus vaarantuu inhimillisten virheiden
vuoksi. Ongelma voitaisiin ratkaista automaattisesti generoituvilla UDA-kentillä, mutta
tämä vaatisi ohjelmistotalolta toimenpiteitä eikä tämä ole mahdollista tämän työn
puitteissa. Toinen vaihtoehto on tuottaa niin sanottu lähtömalliprojekti, jossa olisi
rakenneosakohtaisesti

tallennettu

kaikki

tarvittavat

attribuutit

valmiisiin
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rakenneosapohjiin.

Tekla

mahdollistaa

mallinnetun

rakenneosan

kaikkien

attribuuttitietojen, mukaan lukien User-defined attributes –arvojen, tallennuksen
myöhempää käyttöä varten kuvassa 25 esitetyllä työkalurivillä. Nämä tiedot tallentuvat
tekstitiedostoon, jotka ovat helposti siirrettävissä projektikansiosta toiseen. Tällä tavalla
nimikkeistön syötöltä kerta toisensa jälkeen vältyttäisiin ja ainoastaan projektikohtaisia
arvoja jouduttaisiin modifioimaan. Rakenneosapohjilla luodut rakenneosat olisivat myös
automaattisesti oikeilla työkaluilla tehtyjä, joten IFC-entity määrittelykin olisi valmiiksi
oikea.

Kuva 25. Tekla mahdollistaa rakenneosapohjien tallennuksen.
Taulukossa 4 on määritelty kaikkien tässä työssä liitteessä 1 määriteltyjen
nimikkeistöjen sijoitus Tekla Structures -ohjelmassa.
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Taulukko 4. Nimikkeistöjen sitominen tietomalliin Tekla Structures –ohjelmalla.

3.3 Tietomallin tietosisällön hallinta
Tiedostomuodon muuntaminen natiivimuodosta IFC-muotoon sujui ongelmitta.
Muunnon kesto vaihteli mallin laajuuden mukaan. Kaukosen sillan muuntaminen IFCmuotoon kesti raudoituksen vuoksi huomattavasti kauemmin kuin Bergskärin sillan.
Tietojen säilymistä tutkittiin eri IFC-tiedostojen katseluun erikoistuneilla ohjelmistoilla.
Tässä työssä käytettiin Tekla BIMSight, Solibri Model Viewer, simplebim 3 ja
Autodesk Navisworks Manage –ohjelmistoja. Ohjelmistoja testattiin sekä Kaukosen että
Bergskärin silloista tuotetuilla IFC-malleilla. Molemmissa tapauksissa tulokset olivat
yhteneviä, joten kummankin tuloksia ei ole tarpeellista käsitellä erillisinä tapauksina.
Seuraavissa kuvissa on esitetty Kaukosen sillan IFC-malli eri ohjelmistoissa esitettynä.
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Kuva 26. Kaukosen sillan IFC-tuotemalli Tekla BIMSight –ohjelmassa.

Kuva 27. Kaukosen sillan IFC-tuotemalli Solibri Model Viewer –ohjelmassa.
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Kuva 28. Kaukosen sillan IFC-tuotemalli simplebim–ohjelmassa.

Kuva 29. Kaukosen sillan IFC-tuotemalli Autodesk Navisworks Manage –ohjelmassa.
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Pääosin kaikissa testatuissa ohjelmissa oli mahdollista saada näkyviin IFC-malliin
tallennetut tiedot, eikä tietoa hävinnyt tiedonsiirron aikana. Poikkeuksena oli Solibri
Model

Viewer,

jossa

osa

IFC-tiedostoon

tallennetusta

tiedosta

ei

näkynyt

katseluohjelmassa. Oudoksi ongelman teki se, että osassa rakenneosista tiedot näkyivät
oikein ja osassa eivät ollenkaan. Huomion arvoista oli myös se, että Tekla Structures –
ohjelmalla mallinnettu koordinaatisto eli Grid näkyi vain Tekla BIMSight ja
Navisworks Manage –ohjelmistoilla. Kaikissa ohjelmissa käytettiin samoja IFCtiedostoja.
Ohjelmien välillä oli lisäksi merkityksettömiä esitystavan eroavaisuuksia. Suurimmat
eroavaisuudet ohjelmien välillä oli tiedon suodatuksessa, joka on tiedon käsittelyn
kannalta

oleellisin

työkalu.

Mikään

katseluohjelma

ei

pystynyt

vastaamaan

natiiviohjelman suodatusmahdollisuuksiin, mikä on ohjelmien tarkoituksen huomioiden
ymmärrettävää. Helpoiten katseluohjelmista suodatus onnistui Tekla BIMSight –
ohjelmalla, jossa suodattamista voitiin suorittaa päätason ja yhden alitason avulla kuvan
30 mukaisesti. Muissa ohjelmissa tiedon suodatus oli heikompaa, mutta halutut tiedot
oli kyllä mahdollista saada näkyviin. Solibri Model Viewer –ohjelmalla suodatusta ei
voinut toteuttaa halutuilla nimikkeillä. Huomion arvoista oli, että simplebim 3 –ohjelma
mahdollisti IFC-tiedoston sisältämien tietojen muokkaamiseen. Tämä mahdollistaa
Liikenneviraston vaatimien tietojen validoinnin ja editoinnin jälkikäteen. Alla esitetty
näkymiä katseluohjelmista.
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Kuva 30. Tiedon suodattaminen Tekla BIMSight –ohjelmalla.

Kuva 31. Simplebim 3 –ohjelma mahdollistaa IFC-mallin tietojen muokkauksen.
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Kuva 32. Näkymä Autodesk Navisworks Manage –ohjelman valintapuusta.

Kuva 33. Näkymä Solibri Model Viewer –ohjelman valintapuusta.
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Tässä työssä esitetty toimintamalli lisää rakenneosatietoihin vain sitä koskevan litteran.
Esimerkiksi laatuvaatimuksia koskeva InfraRYL-littera osoittaa, mikä InfraRYL:n
kohta rakenneosaa koskee. Itse laatuvaatimuksia ei näin ollen malliin tule. Tässä onkin
selvä jatkokehittelyn paikka ohjelmistovalmistajille. Tekla kuitenkin tarjoaa pari
mahdollisuutta lisätä osakohtaisia hyperlinkkejä, jotka mahdollistavat esimerkiksi
laatuvaatimusdokumenttien linkityksen rakenneosalle. Samaa toimintoa voidaan
hyödyntää esimerkiksi laskelmien linkityksessä.
Natiivimalliin voidaan tehdä osakohtaisia kommentteja Teklan Comment Tool –
työkalulla. Työkalun Link-kohtaan voidaan lisätä joko tiedoston lähdepolku tai
nettisivun osoite kuvan 34 osoittamalla tavalla. Näin osakohtaisesti voidaan linkittää
juuri tiettyä osaa koskevia dokumentteja. Tehdyt kommentit ovat myös jaettavissa Tekla
BIMSight –katseluohjelmaan, johon ne on tuotavissa kuvan 35 mukaisesti.

Kuva 34. Hyperlinkkien luonti Tekla Structures –ohjelmalla.
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4 PÄÄTELMÄT
4.1 Tulosten arviointia
Diplomityön tavoitteena oli kehittää siltojen tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun
nimikkeistöä yhdistämällä sillan rakenneosien erillisnimikkeistöt sekä laatia ratkaisu
tuottaa siltojen tietomallit avoimessa IFC-muodossa siten, että mallitieto kytkeytyy
nimikkeistöön vakioidulla tavalla. Tutkimus toteutettiin tutustumalla siltasuunnittelussa
Suomessa käytettyihin nimikkeistöihin ja siltojen tietomallinnukseen. Tutkimuksen
aikana erillisnimikkeistöt yhdistettiin rakenneosittain työn tuloksena syntyneeseen
liitteen 1 nimikkeistötaulukkoon. Lisäksi tutkittiin kuinka nimikkeistö tulisi tietomalliin
lisätä vakioidulla tavalla ja kuinka se säilyy tiedonsiirron aikana.
Tietomallintamisen tavoitteena on parantaa suunnittelun ja rakentamisen tuottavuutta ja
tehokkuutta. Nämä ovat ensisijaisen tärkeitä arvoja myös tämän tutkimuksen taustalla.
Pitkän tähtäimen pyrkimyksenä on päästä paperittomaan suunnitteluun pohjautuen
pelkästään tietomalleihin. Tämä vaatisi paljon lisätietoa malleihin, joista yksi tärkein
osa on eri nimikkeistöt. Nimikkeistöjen yhdistäminen ja nimikkeistöjen käytön
yhtenäistäminen

tarjoaa

monenlaisia

hyötyjä

sekä

rakennesuunnittelu-

että

rakennusvaiheeseen.
Nimikkeistöjen lisääminen malliin yhtenäisellä tavalla mahdollistaa paremman
suunnittelijoiden välisen yhteistyön. Suunnittelutyö nopeutuu, kun tiedetään missä
tiedon tulisi mallissa sijaita. Mallin käsittely on nopeampaa ja johdonmukaisempaa.
Tämä korostuu isoissa projekteissa, joissa työskentelee samaan aikaan useampia
suunnittelijoita. Samaan tiedon vakioituun syöttötapaan perustuen myös suunnitelmien
ulkopuoliset ja viranomaistarkastukset helpottuvat, kun haluttuja tietoja ei tarvitse etsiä
eri paikoista.
Tässä työssä liitteessä 1 yhdistetyt ja malliin lisättävät uudet nimikkeistöt luovat monia
uusia mahdollisuuksia. Määrälaskentaohjeen mukaisten litteroiden lisäys mahdollistaa
määrälaskennan teon suoraan mallista. Tämä voidaan toteuttaa luomalla uusia
raporttipohjia määrälaskennan tarpeisiin.
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Laatuvaatimusten
laadunhallinnan

eli

InfraRYL

projektissa.

litteroiden

Esimerkiksi

lisäys

työmaalla

mahdollistaa
voidaan

nopeamman

nopeasti

katsoa

mallitiedoista mikä laatuvaatimus rakenneosaa koskee. Lisäksi Sillantarkastuskäsikirjan
mukaista koodausta voidaan käyttää ylläpidon tarkoituksiin ylläpitomallissa.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että uudet lisättävät nimikkeistöt on helppo sisällyttää
malliin, joskin tietojen syöttö vie aluksi aikaa. Rakenneosapohjien avulla tietojen syöttö
saadaan nopeammaksi ja automaattiseksi. Tehdyt testit myös osoittavat, että uusien
nimikkeistöjen avulla on mahdollista suodattaa mallin sisältämää tietoa ja käyttää tietoja
hyödyksi käyttötarkoituksen mukaan. Tietomallin rakenneosien sitominen yhtenäiseen
nimikkeistöön vakioidulla tavalla on erityisen tärkeää, jotta mallintamisen täysi
potentiaali pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

4.2 Jatkokehitystarpeet
Tutkimuksen aikana huomattiin erillisnimikkeistöjen aiheuttavan ylimääräistä työtä
suunnittelijoille. Eri käyttötarkoituksiin tuotetut nimikkeistöt eivät palvele parhaalla
mahdollisella tavalla rakennusprojektia. Jatkossa tulisikin panostaa yhä enemmän yhden
yhtenäisen nimikkeistön luomiseen monen hajanaisen sijaan. Näin saataisiin poistettua
eri nimikkeistöjen välillä olevat vastaavuusongelmat.
Tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia ohjelmistotuottajille. Ohjelmiston luominen
etenkin litteroiden automaattista generoimista varten olisi tarpeellinen. Tietojen
manuaalinen syöttäminen on hidasta ja riskialtista. Tällä hetkellä litteroiden lisäys on
helpoin hoitaa valmiiden rakenneosapohjien avulla.
Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää saada laatuvaatimukset entistä paremmin osaksi
mallia niin, että muita sovelluksia tai erillisiä paperisia dokumentteja ei tarvittaisi. Tässä
tutkimuksessa malliin lisätään vain laatuvaatimusta koskeva littera, joka voidaan tulkita
erikseen julkaistusta laatuvaatimusdokumentista. Myös laatuvaatimusdokumentin
liittäminen rakenneosan tietoihin on mahdollista tällä hetkellä, kuten tutkimuksen
tuloksissa on esitetty. Olisi kuitenkin tarve tutkia kuinka malliin voidaan sisällyttää itse
vaatimuksia, jotta arvot voitaisiin lukea suoraan mallista ilman laatudokumenttia.
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Tutkimuksen tulosten ja jatkon kannalta olisi tärkeää testata tutkimuksessa tuotettua
toimintamallia myös käytännön rakennusprojektissa, jotta saataisiin myös urakoitsijan
näkökulma

menetelmän

toimivuudesta.

Lisäksi

erityisen

tärkeää

on

suunnittelutoimistojen ja –toimijoiden välinen yhteistyö yhtenäisen järjestelmän
aikaansaamiseksi ja käyttöönottamiseksi. Tutkimuksen aikana käydyistä keskusteluista
päätellen halua yhteistyöhön paremman järjestelmän luomiseksi onneksi löytyy.
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