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Abstract 

Target of this thesis was to explore the geotechnical design of infrastructure construction, and find out how it could be 

developed so that the design process would obey the principles of infrastructure information modeling as comprehen-

sively as possible. Railway and geotechnical designers were interviewed about the problematics of design process and 

the applicability of infrastructure information modeling in geotechnical design. A key issue of the research was a 

software comparison between the design and geotechnical calculation software products used in VR Track Ltd (Tekla 

PLC’s Tekla Civil, Vianova Systems Finland Ltd’s Novapoint and GeoCalc, and GEO-SLOPE International Ltd’s 

GeoStudio), where the purpose was to find out, how suitable they are in infrastructure information model based de-

sign. Within the research, also VR Track Ltd’s projects using methods similar to infrastructure information modeling 

were explored. Additionally, the applicability of the ground survey register maintained by Geological Survey of Fin-

land to support infrastructure information model based design, was observed. 

 

For the present, geotechnical design has been conducted with document based methods, which causes several prob-

lems regarding inter alia data transfer, projects’ data management, and efficiency in the life cycle (design, construction 

and maintenance) of the product. While the data is transferred between designers and design phases, information 

breaks occur easily, which is followed by inter alia errors in designs. The data management is hard, when the designs 

are scattered in several separate documents. Additionally, two-dimensional, non-intelligent design documents are not 

the most efficient methods to communicate between the design, construction and maintenance phases of product and 

the customer. 

 

In the interviews of designers, half-structured interviewing method was used, which is applicable in research, where 

the subjective experiences of the interviewee about the target of research are explored. Analyzing the answers was 

based on theory-based content analysis, where the analysis is founded on an existing model or theory, which is de-

scribed in the research. 

 

Key problem in infrastructure information model based geotechnical design was discovered to be the restrictions of 

geotechnical calculation softwares. For the present, geotechnical calculation softwares do not enable processing soft-

ware-independent data transfer format (Inframodel), which is a vital part of infrastructure information modeling. 

Therefore a compromise regarding the used data transfer format in infrastructure information model based process was 

made. Because of this, the focus of the software comparison was set to find out the features in design softwares, which 

a geotechnical designer could utilize in infrastructure information model based design. 

 

In the case observations there were no results, which could be utilized in the raw in order to develop the infrastructure 

information model based design process. Instead, the methods used in those projects can be utilized in developing the 

previous design phases (for example schematic design phase). The open ground survey register maintained by Geolog-

ical Survey of Finland still requires development, but has potential to become a good register to support the construc-

tion design phase. 

 

While the greatest owners of infrastructure are switching to use infrastructure information model based procurement 

methods, VR Track Ltd should ensure the technological development by implementing infrastructure information 

modeling also in geotechnical design. There are still great restrictions in geotechnical calculation softwares, but with 

cooperation of both parties (consultancies and software houses) these restrictions can be removed. Additionally, VR 

Track Ltd’s infrastructure information model strategy should also in future include ability to use more than one design 

software. This ensures as wide know-how in separate sectors of design, and maintaining the competitiveness in future. 

 

Keywords: infrastructure information model, infrastructure information modeling, geotechnology, infrastructure 

design 
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KÄSITTEET 

ATTRIBUUTTITIETO Kuvaa objektin ominaisuuksia (esimerkiksi 

koko, sijainti, materiaali). 

DOKUMENTTIPOHJAINEN Tiedonkäsittelyn soveltamistapa, jossa tietoa 

käsitellään ja siirretään dokumentteina, jonka 

sisältöä ihminen pystyy tulkitsemaan subjektii-

visesti, mutta tietokonesovellus ei. 

DWG Autodeskin tiedostoformaatti, johon voidaan 

tallentaa kolmiulotteista geometria- ja attri-

buuttitietoa. 

DXF Autodeskin avoimen lähdekoodin tiedostofor-

maatti, johon voidaan tallentaa kolmiulotteista 

geometria- ja attribuuttitietoa. 

INFRAMODEL Kansallinen XML-pohjainen tietomäärittely, 

joka perustuu kansainväliseen LandXML-

määrittelyyn. 

KOLMIOINTI Tapa, jolla muodostetaan yksittäisistä pisteistä 

kolmiulotteinen pinta yhdistämällä pisteet vii-

voilla kolmioverkoksi. 

LANDXML XML-pohjainen formaatti, joka sisältää määrit-

telyt infra- ja maanmittaustiedolle, jota käyte-

tään yleisesti maarakennuksessa ja väylien ra-

kentamisessa ja ylläpidossa. 

LÄHTÖTIETOMALLI Eri tietolähteistä saadut tuotteiden, toiminnan 

ja palveluiden suunnittelua varten hankitut läh-



 

 

tötiedot mallinnettuna digitaalisessa muodossa. 

Lähtötietomalli täydentyy hankkeen edetessä. 

MAAPERÄMALLI Digitaalinen maaperän malli. Sisältää maalaji-

kerrosten likimääräiset (tulkitut) rajapinnat se-

kä mahdollisesti myös materiaaliominaisuustie-

toja. 

MAASTOMALLI  Digitaalinen maaston pintamalli. 

NATIIVIFORMAATTI Tietokoneohjelmiston tuottama oma tallennus-

muoto. 

RAKENTAMISSUUNNITTELU Suunniteltavan kohteen toteuttamiseen tähtää-

vää suunnittelua, jonka tuloksena saadaan ra-

kentamissuunnitelma, mikä tarkkuustasoltaan 

vastaa toteutusmallia. 

TEKNIIKKALAJI Teknisen osa-alueen muodostama kokonaisuus. 

Infrahankkeissa tekniikkalajeja ovat mm. geo-

tekniikka, siltatekniikka ja väylätekniikka. 

Termi on yleisesti käytössä rakennusalalla mm. 

eri tekniikkalajien rooleja selventämiseksi. 

TIETOKANTA Jäsennetty ja hallittu tietojen kokoelma, jota 

yksi tai useampi sovellus voi käyttää ja päivit-

tää. 

TIETOMALLI Tiettyä kohdetta määrittelevät tiedot tietomallin 

sisältövaatimusten mukaisesti jäsennettynä, ja 

tallennettuna tuotetietona, tietokonesovelluksil-

la tulkittavissa olevassa muodossa. 

TIETOMALLINNUS  Tietomallin luomiseen tähtäävää suunnittelua. 



 

 

TIETOMALLIPOHJAINEN Tiedonkäsittelyn soveltamistapa, jossa tuotetta 

kuvataan tietokonesovelluksissa mallina ja sen 

muodostavina osina, ja sovellukset pystyvät au-

tomaattisesti tulkitsemaan mallin sisältämiä 

tuotetietoja. 

TOTEUTUSMALLI Rakentamistöiden ohjaukseen käytettävä tieto-

mallista jatkojalostettu toteutuksen ohjausmalli, 

työkoneohjauksessa käytettävä toteutusmalli 

muodostuu jatkuvasta kolmiulotteisesta raken-

nepintojen kokonaisuudesta, jonka muodosta-

vat rakennekerrokset, maa- ja kallioleikkauk-

set, pengerrakenteet, verhoilurakenteet, kuiva-

tusrakenteet ja muut pintarakenteet. 

XML eXstensible Markup Language. Rakenteellinen 

kuvauskieli, joka auttaa jäsentämään laajoja 

tietomassoja selkeämmin. 
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1 JOHDANTO 

Infrarakentamisen geotekninen suunnittelu on perinteisesti toteutettu dokumenttipohjai-

silla suunnittelumenetelmillä. Siinä tietoa käsitellään ja siirretään ns. ei-älykkäinä do-

kumentteina ohjelmistoriippuvaisissa tiedostoformaateissa, joka sisältää tiedon kuvail-

tavan kohteen geometriasta. Tämä tieto on kuitenkin subjektiivista, eli tietokonesovellus 

ei ihmisen lailla pysty tulkitsemaan sitä (1.1.1Kuva 1). Dokumenttipohjaisessa geotek-

nisessä suunnittelussa on lukuisia piirteitä, joista seuraa mm. suunnitteluvirheitä, yli-

määräisiä kustannuksia sekä tiedonhallintaan liittyviä ongelmia. 

 

Kuva 1. Ihmisen ja tietokoneen tulkinnat suunnitelmista eri formaatissa (Hietanen 

2005, s. 30). Taulukon yläpäässä on täysin dokumenttipohjaisen suunnittelun 

tuote ja alhaalla täysin tietomallipohjaisen suunnittelun tuote. 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan geoteknisen suunnitteluprosessin etenemistä nykyisel-

lään; kartoitetaan sen hyvät puolet, huonot puolet, sekä etsitään siinä ilmeneviä kehi-

tysmahdollisuuksia. Työn rajaus on tehty siten, että ensisijaisesti on keskitytty rakenta-

missuunnitteluvaiheessa tapahtuvaan geotekniseen suunnitteluun. Tavoitteena on selvit-

tää, miten geoteknistä suunnitteluprosessia voitaisiin kehittää siten, että se etenisi tieto-

malliajattelutavan mukaisesti. 

Tarve geotekniseen suunnitteluun kohdistuvalle tietomalliselvitykselle on tullut RYM 

Oy:n käynnistämän PRE-ohjelman Infra FINBIM-työpaketin visiosta, jonka mukaan 

vuonna 2014 suuret infranhaltijat tilaavat pääasiassa tietomallipohjaista palvelua. Lisäk-

si infra-alalla on jääty jälkeen talonrakennusalan kehityksestä, jossa tietomallinnuksen 

käyttöönotto on edennyt jo pidemmälle. Infra- ja maanmittaustiedolle on myös kehitetty 

ohjelmistoriippumaton tiedonsiirtostandardi, LandXML, johon perustuva kansallinen 
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Inframodel-formaatti mahdollistanee kehitystyön myötä myös geoparametrien älykkään 

siirron ohjelmistojen välillä tulevaisuudessa.  

Koneohjausmallien käyttöönotto työmailla on myös lisännyt painetta tuottaa suunnitte-

lun lopputuotteena kolmiulotteisia, jatkuvia pintoja perinteisten, 2D-piirustusten sijaan 

(Kuva 2). Ideaalitilanteessa suunnittelun lopputuotteena olisi toteutusmalli, joka olisi 

sellaisenaan sopiva koneohjausmalliksi. Tällöin tarve suunnitelmapiirustusten tulkinnal-

le työmaalla vähenisi, ja toteutuksesta tulisi varmemmin suunnitelmien mukainen. 

 

Kuva 2. Suunnitelmatiedon siirto työmaalle dokumenttipohjaisessa ja 

tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa. 

 

Tietomallinnuksen pilotoinnista infra-alalla on esimerkkejä Suomesta ja Suomen ulko-

puolelta. Kehitystyössä pisimmällä on Norja, jossa jo nyt lähes kaikki tiehallinnon pro-

jektit toimitetaan digitaalisesti työmaalle. Tämän lisäksi infratietomallia ollaan vahvasti 

kehittämässä Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Talonrakennuspuolella tietomallinnusta käy-

tetään laajalti myös Singaporessa ja Yhdysvalloissa. (RYM Oy 2013, s. 10) 

Tutkimuksessa kerättiin dataa teettämällä kyselyhaastatteluita VR Track Oy:n sekä 

muiden Infra FINBIM-tutkimuskonsortiossa mukanaolevien yritysten infrasuunnitteli-

joille (geo- ja väyläsuunnittelijat) sekä tietomallinnuksen asiantuntijoille. Kyselyssä 

kartoitettiin geoteknisen suunnitteluprosessin etenemistä nykyisellään, mielipiteitä tie-
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tomallinnuksen hyödyntämisestä geoteknisessä suunnittelussa, sekä mahdollisuuksien 

mukaan kokemuksia tietomallipohjaisesta suunnittelusta. 

Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin tilaajaosapuolen edustajia (Liikennevirasto, Helsin-

gin kaupungin rakennusvirasto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus). Tilaajakyselyssä kar-

toitettiin dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin hankinnan etenemistä, sekä tilaajan 

valmiuksia tietomallipohjaiseen hankintamalliin. 

Työn aikana tehtiin ohjelmistotarkasteluja selvittäen VR Track Oy:ssä käytettävien väy-

läsuunnitteluohjelmistojen ja geolaskentaohjelmistojen (Tekla Oyj:n Tekla Civil, Via-

nova Systems Finland Oy:n Novapoint ja Novapoint GeoCalc, sekä GEO-SLOPE Inter-

national Ltd:n GeoStudio) soveltumista tietomallipohjaiseen käyttöön. Tietomallipoh-

jaisen geoteknisen suunnitteluprosessin kehittämisen tueksi tutustuttiin VR Track Oy:n 

hankkeisiin, joissa on käytetty työskentelytapoja, joita voisi soveltaa tietomallipohjai-

sessa suunnittelussa. 

Tutkimuksessa selvitettiin täydentävien pohjatutkimusmenetelmien soveltumista kaira-

usta tukevaksi pohjatutkimustavaksi. Tavoitteena tässä oli selvittää, voidaanko kairauk-

sista saatua maalajirajadataa kehittää pistedatasta jatkuviksi pinnoiksi tietomallin vaati-

musten mukaisesti.  

Työn tavoitteena oli pyrkiä tunnistamaan ongelmakohtia infrakohteiden geosuunnitte-

lussa nykyisellään, luoda ohjeistus tietomallipohjaiselle geotekniselle suunnittelulle, 

sekä parantaa suunnittelutyön interaktiivisuutta suunnittelijoiden välillä. 

Aiemmat tutkimukset Suomessa tietomallinnuksen hyödyntämisestä infra-alalla on pai-

nottunut vahvasti toimijoiden käynnistämiin hankkeisiin, kuten tilaajaosapuolen Inf-

raTM, tutkijaorganisaatioiden InfraTimantti, sekä nyt käynnissä oleva yritysvetoinen 

Infra FINBIM. Kuitenkin tietomalliaiheiset tutkimukset infra-alalla ovat toistaiseksi 

melko vähissä, joten selvityksessä käytettiin referenssiaineistona talonrakennusalan tie-

tomalliaiheisia tutkimuksia eri maista, joiden löydöksiä sovellettiin työssä infra-alalle. 

Työn teoriaosuus esitellään luvuissa 2-3, jossa esitellään geoteknisen suunnitteluproses-

sin eteneminen dokumentteihin perustuvassa suunnittelussa sekä tietomallipohjaisen 
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suunnittelun erityispiirteet. Kappaleessa 4 esitellään tarkemmin työssä käytetyt tutki-

musmenetelmät, kappaleessa 5 tutkimustulokset ja niiden tarkastelu, ja lopuksi kappa-

leessa 6 esitetään johtopäätökset, yhteenveto, sekä mahdollisten jatkotutkimusten tarve. 



 

 

14 

2  DOKUMENTTIPOHJAINEN SUUNNITTELU 

GEOTEKNIIKASSA 

Perinteisessä, dokumentteihin pohjautuvassa suunnittelussa rakennushanke on sirpaloi-

tunut pieniksi osaprosesseiksi. Eri alojen suunnittelijoiden (esimerkiksi väylä-, geo- ja 

siltasuunnittelijat) tulee odottaa edellisen suunnitteluvaiheen piirustuksia ennen oman 

työnsä aloittamista, jolloin muutosehdotukset suunnitteluprosessin edelliseen vaihee-

seen on työläämpää toteuttaa. Lisäksi suunnittelutietoa jaetaan muille vain pyydettäessä, 

jolloin ajantasaisimman suunnittelutiedon saanti muilta suunnittelualoilta on työlästä. 

(Rakennustieto Oy 2010, s. 2) 

Tästä voi seurata virheistä ja puutteellisista suunnitteludokumenteista johtuvia ei-

toivottuja kustannuksia ja viivästyksiä työmaalla, sekä jopa käräjöintiä hankkeen eri 

osapuolten välillä. Aiemmin näitä ongelmia on pyritty välttämään vaihtoehtoisilla orga-

nisaatiojärjestelyillä (kuten ST-urakkakokonaisuudet), reaaliaikaisen teknologian hyö-

dyntämisellä (projektin intenetsivut, jossa jaetaan suunnitelmia ja muita dokumentteja), 

ja kolmiulotteisten CAD-työkalujen käyttöönotolla. Vaikka nämä toimenpiteet ovat 

parantaneet aikaa vievää tiedonsiirtoa, eivät ne ole vähentäneet merkittävästi dokument-

tipohjaisen suunnittelun ongelmien vakavuutta tai ilmaantumistiheyttä. (Eastman et al. 

2011, s. 2) 

Mäkelän (2010) mukaan tietoa siirretään eri toimijoiden, eri ohjelmistojen ja eri elinkaa-

rivaiheiden välillä, jolloin siirto tapahtuu kuva- ja tekstitiedostojen välillä. Ominaisuus-

tietojen siirto perustuu koodaukseen, ja vain murto-osa olemassa olevasta tiedosta saa-

daan siirrettyä toimijoiden välillä. Näin ollen oleellista tietoa jää käyttämättä ja häviää 

tiedonsiirtoprosessin aikana. Lisäksi kommunikaatio perustuu kaksiulotteisten piirustus-

ten toimittamiseen osapuolten välillä (Rakennustieto Oy 2010, s. 2). InfraBIM:n (2007) 

mukaan suunnittelija tuottaa omat suunnitelmansa tietokoneavusteisesti, jolloin suunni-

teltava kohde on mallinnettu suunnittelujärjestelmän tietomallin mukaisesti. Tästä voi-

taisiin toimittaa eteenpäin tietomallimuotoinen esitys kohteesta, mutta dokumenttipoh-

jaisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti tuotetaan sähköisiä ja paperisia piirustuksia, 

siirtotiedostoja, luetteloita ja muita dokumentteja (InfraBIM 2007). 
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Eastmanin et al. (2011, s. 2) mukaan eräs kaksiulotteisen suunnittelun yleisimmistä 

kommunikaatio-ongelmista on piirrosten tulkintaan käytettävä aika ja kustannukset. 

Kustannusarvioiden, rakenteellisten yksityiskohtien, ja monien muiden parametrien 

tulkinta vie paljon aikaa, ja ne tehdään normaalisti viimeisenä ennen suunnitelmien to-

teuttamista, jolloin on jo liian myöhäistä tehdä mahdollisesti tarvittavia muutoksia. Li-

säksi tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset ovat tässä vaiheessa jo selkeästi 

korkeampia, kuin aiempien suunnitteluvaiheiden aikana toteutettavat muutokset (Strafa-

ci 2008). 

Dokumenttipohjaisessa suunnittelussa tiimit ovat hajautuneita, joka estää suunnittelu-

alojen välisen mutkattoman yhteistyön. Tämänkaltaisessa tiimijaossa toisille tiimeille on 

totuttu toimittamaan ainoastaan tarkasti määriteltyä pyydettyä tietoa, eli toimimaan niin 

sanotusti pienimmän vaivan periaatteella. Tällöin on olemassa riski, että suunnittelussa 

mahdollisesti hyödyksi olevaa tietoa jää toimittamatta toisille suunnitteluosapuolille. 

Nämä tiimit ovat hierarkkisesti johdettuja, ja ne perustuvat eriytyneeseen ammattitai-

toon, jossa jokainen suunnittelija vastaa vain oman alansa osakokonaisuudesta. (Raken-

nustieto Oy 2010, s. 2) 

Dokumenttipohjaisessa suunnittelussa sopimussisällöt kannustavat yksipuoliseen toi-

mintaan, ja pyrkivät kohdentamaan riskejä. Riskit kohdistuvat yksittäisiin osapuoliin, 

eikä niitä jaeta, joka aiheuttaa epätasaisesti jakautuneen riskin eri osapuolille. Eriytyneet 

tiimit pyrkivät saamaan mahdollisimman paljon hyötyä itselleen mahdollisimman pie-

nellä vaivalla, ja toiminta perustuu yleensä lyhyellä aikavälillä saavutettaviin voittoihin. 

(Rakennustieto Oy 2010, s.2) 

2.1 Lähtötiedot 

Geoteknisen suunnittelijan vastuulla on hankkia kaikki tarvittava lähtötieto rakentamis-

suunnitteluvaiheen geoteknistä suunnittelua varten, ellei muusta käytännöstä ole erik-

seen sovittu. Tie- tai ratasuunnitteluvaiheessa (myöhempänä väyläsuunnitteluvaihe) on 

hankittu pääosa rakentamissuunnittelussa tarvittavista lähtötiedoista, mutta usein vielä 

rakentamissuunnitteluvaiheessa tulee tehdä täydentäviä lähtötietotutkimuksia, sekä tar-

kistaa aiemmin hankittuja lähtötietoja. (Liikennevirasto 2013b, s. 25) 
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Geoteknisen suunnittelun lähtötiedot hankitaan maastomittauksilla, maaperätutkimuksil-

la sekä karttatarkastelulla. Aluksi määritetään käytettävä koordinaatti- ja korkeusjärjes-

telmä, jonka mukaan väyläsuunnitteluvaiheen maastomalli, pohjakartat ja maaperätiedot 

siirretään suunnittelujärjestelmään. Näiden lähtötietojen kattavuus ja riittävyys rakenta-

missuunnitteluvaiheen suunnittelulle tarkistetaan, jonka perusteella tarvittaessa laadi-

taan täydentävä lisämittaus- tai pohjatutkimusohjelma tai hankitaan muu puuttuva lähtö-

tietoaineisto. Kun tarvittavat lisämittaukset ja –pohjatutkimukset on tehty, tulokset niis-

tä siirretään suunnittelujärjestelmään. (Liikennevirasto 2013b, s. 25) 

Hankittujen lähtötietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja tarkkuustaso tulee analysoida ja 

varmistaa heti suunnittelun alkuvaiheessa, koska ne luovat perustan koko suunnitelmalle 

ja sen hyväksyttävyydelle. Väyläsuunnitteluvaiheessa tehtyjen suunnitteluratkaisujen 

ajantasaisuus tulee tarkistaa suhteessa voimassaoleviin suunnitteluohjeisiin, koska jois-

sain hankkeissa väyläsuunnitteluvaiheella ja rakentamissuunnitteluvaiheella voi olla 

ajallisesti merkittävä väli. Geoteknisen aineiston osalta tulee myös varmistaa väylä-

suunnitteluvaiheen maastomallin ja maaperätietojen riittävyys ja paikkansapitävyys. 

Maaperätietojen riittävyys tarkistetaan ottaen huomioon Liikenneviraston ’Maastotieto-

jen hankinta’-ohjeen osat MT 120-210 (Liikennevirasto 2013b, s. 37). Ennen suunnitte-

lun aloittamista tulee lisäksi varmistaa, että kaikki aineistot ovat samassa, rakentamis-

suunnittelussa käytettävässä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä. Tarvittaessa tehdään 

muutokset edellä mainittuihin järjestelmiin, mikäli eri lähtötiedot ovat eri järjestelmien 

mukaan laadittuja. Hankittujen lähtötietojen oikeellisuudesta vastaa lähtökohtaisesti 

niiden luovuttaja tai toimittaja. (Liikennevirasto 2013b, s. 25-26) 

Rakentamissuunnitteluvaiheen lähtötietojen laadunvarmistustoimenpiteinä maastomal-

lin, pohjakarttojen ja maaperätutkimusten riittävyys tulee tarkistaa, ja tarvittaessa tilaa-

jan kanssa on sovittava mahdollisista lisämittaus- ja tutkimustarpeista. Laadunvarmis-

tuksen tärkeyttä korostaa se, että hyvät ja ajan tasalla olevat maastotiedot ovat edellytys 

laadukkaan rakentamissuunnitelman laatimiselle (Liikennevirasto 2013b, s.37). Kerätty 

lähtötieto tulee dokumentoida esimerkiksi luetteloon, jotta niiden attribuuttitiedot (han-

kittu lähtötieto, lähtötiedon hankkija, lähtötiedon alkuperä, lähtötiedon ajankohta, lähtö-

tiedon toimittajan yhteystiedot, lähtötietojen muokkaustoimenpiteet, sekä lähtötiedon 

hankintaan liittyvät muut seikat) ovat jälkeenpäin jäljitettävissä mahdollisia suunnittelun 
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ongelmatilanteita varten. Lisäksi hankkeen keskeisistä lähtötiedoista tulee laatia luotet-

tavat analyysit, sekä niistä tehdyt johtopäätökset tulee hyväksyttää. (Liikennevirasto 

2013b, s. 26) 

Lähtöaineistoluettelo, lähtöaineisto ja niistä tehdyt analyysit tallennetaan suunnitteluai-

neistoon Liikenneviraston ’Suunnitelmatiedon hallinta’-ohjeen mukaisesti. Tiedot maa-

perästä, pilaantuneista alueista ja maastosta, sekä maastomalli, analyysien tulokset ja 

karttapohjat liitetään suunnitteluaineistoon. Lähtöaineiston pohjatutkimustiedot viedään 

lisäksi GTK:n pohjatutkimusrekisteriin (Liikennevirasto 2013b, s. 37). (Liikennevirasto 

2013b, s. 27) 

2.2 Dokumenttipohjainen suunnitteluvaihe 

Rakentamissuunnitteluvaiheessa määritetään lopulliset tarvittavat pohjanvahvistusmene-

telmät sekä niiden laajuus, käyttämällä aiempien suunnitteluvaiheiden pohjatutkimusten 

sekä rakentamissuunnitteluvaiheen täydentävien pohjatutkimusten tuloksia. Geoteknisiä 

ratkaisuja suunniteltaessa tulee tehdä yhteistyötä muiden tekniikkalajien (väylätekniik-

ka, siltatekniikka) kanssa, jotta geotekniset suunnitteluratkaisut kohtaisivat suunnitellun 

väylän linjauksen, tasauksen sekä kuivatuksen. (Liikennevirasto 2013b, s. 37) 

Rakentamissuunnitteluvaiheessa tehdään maaperätietojen tulkinta pohjatutkimusaineis-

tosta siinä laajuudessa, että se palvelee suunnittelu- ja rakentamisvaiheita. Perustamista-

van ja pohjanvahvistusten valinnan tueksi tutkitaan tarvittaessa aiemmissa suunnittelu-

vaiheissa ehdotettuja vaihtoehtoja, ja suunnitellaan lopulliset pohjanvahvistustoimenpi-

teet perustuen laskelmiin ja mitoituksiin. Suunniteltujen päällysrakenteiden mitoituslas-

kelmat tehdään yhteistyössä väyläsuunnittelijan kanssa. Lisäksi yhteistyössä kuivatus-

suunnittelijan kanssa laaditaan kuivatukseen liittyvät geotekniset ratkaisut ja kuivatus-

ratkaisujen vaikutus pohjanvahvistuksiin, sekä rakenne- ja ympäristösuunnittelijan 

kanssa meluesteisiin, tukimuureihin, siltoihin ja muihin taitorakenteisiin liittyvä geotek-

niikka. Työnaikaisista järjestelyistä ja vaiheittain rakentamisen vaikutuksista aiheutuvat 

vaikutukset pohjanvahvistuksiin (esimerkiksi työnaikaiset kaivannot ja rakenteet) tulee 

tarkistaa yhdessä muiden tekniikka-alojen kanssa, sekä suunnitella putkien ja johtojen 

sekä niiden siirtojen vaatimat pohjanvahvistukset. Suunniteltavalle alueelle tulevien 
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liikenteenohjauslaitteiden perustaminen tulee suunnitella. (Liikennevirasto 2013b, s. 37; 

Ratahallintokeskus 2008, liite 1, s. 66-67) 

Hankkeessa saatavien ja siinä käytettävien maa- ja kiviainesten laatu ja määrä, sekä 

leikkausmateriaalien rakentamisominaisuudet tulee selvittää geoteknisessä suunnittelus-

sa. Pyrkimyksenä on käyttää rakentamisessa uusiomassojen sijaan kierrätysmateriaaleja 

mahdollisuuksien mukaan, jonka vuoksi selvitetään niiden käyttömahdollisuudet hank-

keen sisältä ja sen ulkopuolelta. Tärinävaikutuksista väyläsuunnitteluvaiheessa tehdyt 

selvitykset ja niiden lieventämiseksi esitetyt toimenpiteet tulee tarkistaa, ja suunnitella 

ne sellaisella tarkkuudella, että ne voidaan toteuttaa rakentamisvaiheessa. (Liikennevi-

rasto 2013b, s. 38; Ratahallintokeskus 2008, liite 1, s. 67) 

Laadittuihin suunnitelmiin tulee tehdä laadunvarmistus, jossa tarkistetaan suunnittelussa 

käytettyjen pohjatutkimustietojen riittävyys, kattavuus ja yksityiskohtaisuus, tehtävälis-

tan tarkistus, suunnitelmien asianmukaisuus, suunnitelmaratkaisujen ohjeidenmukai-

suus, törmäystarkastelu muiden tekniikkalajien kanssa, sekä rakenteiden ja rakentami-

sen vaikutukset ympäristöön. (Liikennevirasto 2013b, s. 38) 

2.3 Lopputuote 

Geoteknisen suunnittelun lopputuotteena saadaan pohjanvahvistussuunnitelma ja työse-

lostus, geotekninen suunnitelmaselostus pohjatutkimusraportteineen, sekä alueella ole-

vien rakenteiden perustamissuunnitelmat. Pohjanvahvistuksista tulee luovuttaa niistä 

tehdyt mitoituslaskelmat ja laskentaselostukset, määräluettelot rakennusmateriaaleista, 

sekä mahdollisten työnaikaisten tuentojen ja pohjaveden alennusten suunnitelmat. Ra-

kentamissuunnitteluvaiheessa tarkennetut suunnitteluperusteet tulee myös esittää luovu-

tettavassa materiaalissa. Toimenpiteistä tuotetaan poikkileikkaus-, pituusleikkaus- ja 

karttakuvia, joissa esitetään geotekniset laskelmat selostuksineen. (Liikennevirasto 

2013b, s. 38; Ratahallintokeskus 2008, liite 1, s. 67) 

Rakenteista tulee esittää routalevyjen asennuskaaviot ja pengerpaalutuksen paalukartat. 

Suunnitellut maanotto- ja läjitysalueet, painuma- ja siirtymätarkkailut, tärinäseurannat 

sekä pohjavesiseurannat tulee esittää luovutettavissa materiaaleissa. Rakentamisen ai-
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kaisista turvallisuusasioista tulee tehdä raportti, sekä arvio rakentamisen kustannuksista 

perustuen määrälaskentaan. (Liikennevirasto 2013b, s. 38; Ratahallintokeskus 2008, 

liite 1, s. 67) 
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3 TIETOMALLIPOHJAINEN SUUNNITTELU 

INFRARAKENTAMISESSA 

The Associated General Contractors of America (myöhempänä AGC) (2005, s. 3) mää-

rittelee tietomallinnuksen ja tietomallin seuraavanlaisesti: tietomallinnus on mallin ke-

hittämistä ja käyttöä tietokoneohjelmistolla, jolla simuloidaan rakennuskohteen raken-

tamista ja toimintaa. Siitä muodostettava tietomalli on runsaasti dataa sisältävä, objekti-

painotteinen, älykäs ja parametrinen digitaalinen kuvaus kohteesta, josta voidaan tuottaa 

ja analysoida erilaisia näkymiä ja dataa eri käyttäjiä varten muun muassa päätöksenteon 

apuvälineeksi. Lisäksi tietomalli sisältää tietoattribuutteja kohteesta (kuten rakennusma-

teriaalien parametrit), joka tekee tietomallista ns. ”älykkään” (AGC 2005, s. 15).  

Tuote- ja tietomalliin pohjautuvat toimintatavat hyödyntävät suunnittelu- ja rakennus-

prosessin eri tahoja läpi koko kohteen elinkaaren: lähtien tilaajista ja omistajista, päätty-

en suunnittelijoille, toteuttajille, sekä yleisesti ottaen koko infra-alalle. Tilaajien näkö-

kulmasta tärkeät työn tuottavuus ja laatu paranevat, joiden lisäksi syntyy myös kustan-

nussäästöjä. Prosessit hankkeen sisällä nopeutuvat, ja niitä on helpompi hallita. Verrat-

tuna aiempaan, dokumenttipohjaiseen toimintatapaan, tietomallinnus mahdollistaa te-

hokkaamman, ns. sähköisen kilpailuttamisen hankkeen tarjouskilpailuvaiheessa. Tavoi-

teltaessa yhtenäistä tietomallistandardia tuote- ja ohjelmistoriippuvuus vähenee. Lisäksi 

käytön ja ylläpidon aikaiselle johtamiselle annetaan paremmat tiedonhallintatyökalut, 

sekä infra-alan vetovoimaisuus kasvaa uuden teknologian myötä. (Rakennustietosäätiö, 

2013) 

Suunnittelijat ja toteuttajat hyötyvät tietomallinnuksesta, kun saadaan kansainvälisesti 

yhteensopiva toimintamalli. Konkreettisimmillaan hyötyjä saadaan myös siitä, että 

suunnittelutarkkuus paranee, resurssien käyttö tehostuu, sekä virheiden määrä vähenee, 

jolloin työn tehokkuus paranee. Tehokkuuden paranemisesta puolestaan seuraa kannat-

tavuuden kasvu. Työmaalla työskentelevät hyötyvät työmaa-automaation kehittyessä, ja 

ohjelmistotaloja edustavat tahot hyötyvät heille laajenevista markkinoista. (Rakennus-

tietosäätiö, 2013) 
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Yksittäisten edellä mainittujen sidosryhmien lisäksi yhteisellä tuotemallistandardilla 

olisi merkitystä myös laaja-alaisesti koko infra-alalle. Rakennustietosäätiö mainitsee 

näistä mm. kolmiulotteisuuden hyödyntämisen: tietomallinnuksessa 3D-lähtötietojen 

hallinta paranee, sekä suunnittelu 3D-avaruudessa mahdollistuu, jolloin suunnittelu lin-

kittyy rakentamiseen ja ylläpitoon saumattomammin. Tuotannon ohjaus rakentamisessa 

kehittyy, sekä koneautomaatiolle saadaan näin luotettavammat lähtötiedot, kun tuotettu 

lähtötietomalli on datan keräämisen ja muodostamisen osalta läpinäkyvämpi. Toteutu-

neen tiedon tallennus (toteumamalli) rakentamisen aikana ylläpitoa varten tehostuu, 

jolloin saadaan paremmin näkyviin suunnitellun ja toteutuneen rakenteen erot näkyviin. 

Tällöin tieto siitä, onko suunnittelu ollut onnistunutta vai epäonnistunutta, välittyy pa-

remmin suunnittelijoille. (Rakennustietosäätiö, 2013) 

2000-luvulla mobiiliverkkojen ja –laitteiden kehitys on mahdollistanut niiden käyttöön-

oton ja hyödyntämisen työmaatyöskentelyssä (Tiitinen 2013, s. 14-18). Vaikka mobiili-

laitteiden toimivuudessa on vielä parantamisen varaa (Tiitinen 2013, s. 51-52), voidaan 

niiden ominaisuuksia hyödyntää mm. työmaan reaaliaikaisessa seurannassa. Työmaalla 

tietomallinnus mahdollistaa Rakennustietosäätiön mukaan myös modernin laadunval-

vontateknologian käytön. Schönbergin (2012, s. 72) mukaan tierakentamisessa malli-

pohjainen laadunvalvontamenetelmä on soveltuva käyttöön, kunhan koko työkoneilla 

toteutettava tuotantoprosessi on työkoneautomaatiota hyödyntävä. On kuitenkin otettava 

huomioon, että mallipohjainen laadunvalvontamenetelmä asettaa tietyt rajoitteet sille, 

mitä alusrakennetöitä on tehty maanrakentamisprosessissa. (Schönberg 2012, s. 72) 

Rakennustietosäätiön mukaan rakennushankkeen elinkaaren loppuvaiheessa olevassa 

ylläpitovaiheessa saavutetaan myös hyötyjä tietomallinnuksen käytöllä. Perttulan (2013) 

mukaan tavoitteena onkin, että kun malli on suunniteltu, tietoa ei häviä eikä sitä tule 

muuntaa eri formaattiin hankkeen missään vaiheessa, jolloin esimerkiksi toteumatieto 

olisi hyödynnettävissä vielä ylläpitovaiheessa. 
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3.1 Infra FINBIM-hanke 

Infra FINBIM on Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän 

(myöhemmin RYM Oy) käynnistämän PRE-ohjelmaan (Built Environment Process Re-

engineering) kuuluva työpaketti, jonka visiona on, että vuonna 2014 suuret infranhaltijat 

tilaavat pääasiassa tietomallipohjaista palvelua, joita hyödynnetään kaikissa projektin 

vaiheissa, alkaen suunnittelun tilauksesta päättyen kunnossapitovaiheeseen (Laatunen, 

2013). Vertailun vuoksi, Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti) 

hallituksen rakennusstrategian mukainen tavoite on siirtyä kolmiulotteisen tietomallin-

nuksen täysimittaiseen hyödyntämiseen vuoteen 2016 mennessä (Philp 2012, s. 4). 

Ruotsissa Liikennevirasto (Trafikverket) on päättänyt siirtyä eriasteisten tietomallien 

käyttöön investointihankkeissaan vuodesta 2015 lähtien (Trafikverket 2013). 

Työpaketin tavoite on tunnistaa, tutkia, määrittää sekä kehittää yhteistyössä infra-alan 

toimijoiden kesken sellaiset asiakokonaisuudet, joissa vähäinen yhteistyö on aiemmin 

jarruttanut yritysten mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää tietomallinnukseen pohjautu-

via liiketoimintaprosesseja. Kyseessä on systeeminen muutos, jossa siirrytään perintei-

sestä vaiheajattelusta älykkääseen, koko rakennuskohteen elinkaaren ja kaikki osa-

alueet, toimijat ja toiminnot kattavaan tietomalleja hyödyntävään tuotantoon. Tämän 

muutoksen seurauksena infra-alan toimintatavat, yhteistyö, sidosryhmien keskinäinen 

ymmärrys, ja suunnittelun, rakentamisen sekä ylläpidon tuottavuus paranee olennaisesti. 

Työpaketin tuotoksena saadaan ohjeita ja vaatimuksia tuotemallinnukselle. (Saksi & 

Laatunen, 2011) 

Laatusen (2013) mukaan Infra FINBIM:n puitteissa neljä eri sidosryhmää on tehnyt 

omalta osaltaan kehitystyötä: rakentajat, suunnittelijat, tilaajat ja ohjelmistojen toimitta-

jat. Rakentajat ovat osaltaan määritelleet mallinnukseen liittyvät tarpeensa, ja tehneet 

ohjeluonnokset, jotka mahdollistavat koneohjausjärjestelmien tuottavan käyttämisen 

rakentamisessa ja laadunvarmistuksessa. Suunnittelijat ovat määritelleet suunnitteluun 

liittyvät tarpeensa, ja tehneet ohjeluonnokset, jotka mahdollistavat suunnittelutyön to-

teuttamisen tuottavammin, sekä mahdollistavat mallipohjaiseen suunnitteluun siirtymi-

sen. Lisäksi suunnittelijat opettelevat suunnittelemaan toteutusmallit jatkuvina, jotta 

niitä voisi käyttää sellaisenaan hyödyksi koneohjausmalleina. Infran tilaajat ovat tilan-
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neet puolestaan hyvin kohteita, jossa tietomallinnuksen hyödyntämistä on pilotoitu. Oh-

jelmistojen toimittajien puolesta Inframodel3-tiedonsiirtoformaatti on implementoitu, ja 

se on kirjoitushetkellä testivaiheessa. Lisäksi väylärakentamisessa ollaan menossa 

avoimen tiedonsiirtoformaatin käyttöön. (Laatunen 2013) 

3.2 Lähtötietomalli 

Virtasen (2012b, s. 2, s. 16) mukaan lähtötietomallilla tarkoitetaan tietyllä tavalla koot-

tua, muokattua ja dokumentoitua suunnittelun lähtöaineistoa, joka on harmonisoitu tie-

tomallipohjaista suunnittelua tukevaan formaattiin. Kaikkea lähtötietomallin sisältämää 

dataa ei välttämättä käytetä tietomallipohjaisessa suunnittelussa, mutta lähtötietomallin 

tarkoituksena on se, että aineistosta (tai sen osasta) voidaan koota tietomalli. Lähtötieto-

aineistosta lähtötietomalliin kerätty aineisto on jaoteltu viiteen ryhmään (A-E): Maas-

tomalli (A), maaperämalli (B), rakenteet ja järjestelmät (C), kartta- ja paikkatietoaineis-

tot (D), sekä muu aineisto (E). Lähtötietomalli sisältää vain alueen nykytilatietoa (Lii-

kennevirasto 2013a, s. 9) 

Maastomalli kuvaa maaston pintaa nykyisessä tilassaan, ja koostuu mitatuista ja luoki-

telluista pisteistä ja viivoista, joista muodostetaan kolmioitu pintamalli. Maaperämalli 

kuvaa maanpinnan alapuolisia maakerroksia ja kalliopintaa. Kerrokset kuvataan niiden 

välisinä rajapintoina, jotka tulkitaan hyödyntäen muun muassa maastomallia ja erilaisia 

maaperätutkimuksia. Maalajien väliset rajat ja kalliopinta esitetään myös kolmioituna 

pintamalleina. Rakenteisiin ja järjestelmiin on kuvattu kaikki suunnittelualueella sijait-

sevat nykyiset rakenteet ja järjestelmät, riippumatta siitä, sijaitsevatko ne maan päällä 

tai maanpinnan alapuolella. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi sillat, johdot, kaa-

pelit, vesihuoltoverkostot, valaistus, viitoitukset sekä opasteet. Kartta- ja paikkatietoai-

neistoihin kuuluvat suunnittelualueen kartta-, kaava- ja paikkatietoaineistot, jotka ovat 

pääsääntöisesti kaksiulotteisessa muodossa. Lisäksi tämä aineisto on esitettynä useissa 

eri tiedostoformaateissa, sekä ne on koottu lukuisista eri lähtöaineistoista. Lopulta mui-

hin aineistoihin kuuluu kaikki se aineisto, jotka eivät kuulu muihin edellä mainittuihin 

kategorioihin. Esimerkkinä muusta aineistosta ovat sähköpostit, lupadokumentit, lau-

sunnot, sekä ilma- ja ortokuvat. (Virtanen 2012, s. 2-3) 
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Ideaalitilanteessa lähtötietomallin muodostus on prosessissa oma vaiheensa, joka toteu-

tetaan hyvissä ajoin ennen itse suunnittelutyön alkua. Tällä vältetään tilanne, jossa 

suunnittelutyötä jouduttaisiin tekemään puutteellisin lähtötiedoin. Tavoitteena olisi, että 

suunnittelija pääsisi välittömästi tekemään itse suunnittelua, eikä aikaa tarvitsisi käyttää 

lähtöaineiston analysoimiseen ja muokkaamiseen. (Virtanen 2012, s. 3) 

Lähtötietomallin muodostusprosessi koostuu Kuva 3 mukaisista vaiheista. Aluksi tilaaja 

tilaa lähtötietomallin valitsemaltaan taholta. Tässä toimeksiannossa sovitaan hankekoh-

tainen mallinnettavien lähtötietojen hankintatapa, tarkkuustaso, käsittely ja tehtävänjako 

niin, että lähtötiedot ja lähtötietomalli palvelevat optimaalisesti hankkeen edistymistä. 

Mikäli tässä vaiheessa tiedetään hankkeen seuraavan suunnitteluvaiheen toteuttaja, on 

tämä hyvä kutsua mukaan sopimaan lähtötietomallin muodostamisesta. Kun edellä mai-

nituista yksityiskohdista on päästy yhteisymmärrykseen, lähtötietomallin laatija tilaa 

lähtöaineistot ja kirjaa saadut aineistot ylös lähtöaineistoluetteloon mallikohtaisesti. 

Saatuihin lähtötietoaineistoihin tehdään laadunvarmistus, joka dokumentoidaan. (Virta-

nen 2012, s. 5) 

 

Kuva 3. Lähtötietomallin suunnitteluprosessi (Virtanen 2012, s. 5). 
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Tämän jälkeen lähtöaineisto muokataan lähtötietomalliksi sellaiseen muotoon, joka tu-

kee tietomallipohjaista prosessia. Muokkaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi koordinaatti- 

ja korkeusjärjestelmien yhdenmukaistaminen, tiedostoformaattien yhdenmukaistaminen, 

sekä aineistojen leikkaaminen tietyillä, aineistokohtaisilla aluerajauksilla. Virtanen 

(2012, s. 10-12) on laatimassaan ohjeistuksessa määritellyt vaatimukset koordinaatti- ja 

korkeusjärjestelmille, formaateille, tarkkuustasolle, ja nimikkeistölle, sekä mallikohtai-

set vaatimukset, jotka on täytyttävä harmonisoinnin seurauksena. (Virtanen 2012, s. 5) 

Kun muodostetulle lähtötietomallille on tehty laadunvarmistus dokumentointeineen, 

luovutetaan se tilaajan tarkastettavaksi. Päävastuu itse lähtötietomallin laadunvarmis-

tuksesta on mallin laatijalla, jolloin tilaajan tehtäväksi tässä jää lähinnä laadunvarmis-

tusdokumentaation läpikäyminen. Laadunvarmistusdokumentaation perusteella tilaaja 

joko hyväksyy lähtötietomallin, tai palauttaa sen täydennettäväksi mallin laatijalle. Kun 

tilaaja on hyväksynyt mallin, on se valmis luovutettavaksi prosessissa eteenpäin seuraa-

van suunnitteluvaiheen konsultille. Tällöin vastuu mallin päivityksestä siirtyy lähtötie-

tomallin laatijalta seuraavan suunnitteluvaiheen konsultille. (Virtanen 2012, s. 5-6) Läh-

tötietomalliin voi tulla päivityksiä vielä suunnittelun aikana, kuten esimerkiksi uusien 

pohjatutkimusten ja tätä kautta laaditun uuden maaperämallin osalta. (Liikennevirasto 

2013a, s. 11) 

3.3 Tietomallinnusta tukevat pohjatutkimusmenetelmät 

Infra FINBIM:n (2013, s. 20) mukaan rakentamissuunnitteluvaiheen toteutusmallissa 

kaikkien taiteviivojen ja niistä muodostettavien pintojen on oltava jatkuvia kauttaaltaan. 

Geoteknisessä suunnittelussa tämä aiheuttaa geotekniikalle muista tekniikkalajeista 

poikkeavia haasteita, koska kairaustuloksista tulkitut pohjaolosuhteet ovat pistemäistä 

dataa, ja maalajirajojen geometria on mittauspisteiden välillä epäeksaktia, tulkittua da-

taa. Lisäksi esimerkiksi laboratoriokokeilla määritetyt geotekniset parametrit kuvaavat 

tilannetta ainoastaan näytteenottopisteessä, jolloin parametrien arvo muissa kohdissa 

täytyy määrittää arvioiden. 

Suomessa käytössä olevia (Liikennevirasto 2011, s. 62) geofysikaalisia tutkimuksia ovat 

maatutkaluotaus, sähköinen maavastusluotaus, seisminen luotaus ja gravimetrinen mit-
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taus. Seuraavassa on tehty lyhyt kirjallisuuskatsaus maatutkaluotaukseen ja sähköiseen 

maavastusluotaukseen, sekä niiden soveltuvuuteen jatkuvien maalajirajojen tulkitsemi-

sessa. 

3.3.1 Maatutkaluotaus 

Maatutkaluotaus perustuu korkeataajuisten sähkömagneettisten aaltojen lähettämiseen 

tutka-antennista maaperään. Kun aalto osuu rajapintaan, jossa väliaineen sähköiset omi-

naisuudet muuttuvat, osa energiasta heijastuu takaisin osan läpäistessä rajapinnan. Hei-

jastavia pintoja ovat luonnossa mm. pohjaveden pinta, kalliopinta ja savi. Maatutka-

luotauksesta saatava raakadata perustuu väliaineen dielektrisyysarvoon, joka on voi-

makkaasti riippuvainen sen vesipitoisuudesta. Luonnollisten maalajirajojen lisäksi myös 

ihmisen rakentamat rakenteet, kuten tien rakennekerrokset ja maanalaiset putket, aiheut-

tavat aallon heijastumista ja vaimenemista. (Suomen geoteknillinen yhdistys 1993, s. 

25-26) 

Tuloksena maatutkaluotauksesta saadaan yksittäisten pulssien heijasteaalloista jatkuva 

profiili dielektrisyysarvoiltaan erilaisista maalajeista tai maanalaisista rakenteista. Pro-

fiilista hahmotettavat rakenteen kerrosrajat erottuvat materiaalien sähköisten rajapinto-

jen avulla. Maatutkaluotauksesta saatavan raakadatan tulkintaa avustamaan tarvitaan 

kuitenkin referenssiksi esimerkiksi kairausdataa kohteesta, joka helpottaa valitsemaan 

oikeat signaalin heijastuskohdat lopullista tulkintaa varten (Saarenketo & Scullion 2000, 

s. 123). (Passi 2007, s. 14) 

Maatutkien syvyysulottuvuus on antennin tyypistä riippuen noin alle metristä (ilmavas-

teantenni, lähettävä antenni ei kiinni suoraan rakenteessa) jopa noin kolmeenkymme-

neen metriin (maavasteantenni, lähettävä antenni kiinni rakenteessa). Syvyysulottuvuu-

teen vaikuttavat myös lähetettävän signaalin taajuus ja tutkattavan rakenteen ominai-

suudet. (Passi 2007, s.14-15, s.18) 

2D-maatutkaluotausmenetelmien rinnalle kehitetyissä 3D-maatutkaluotausmenetelmissä 

on mahdollistettu kattavampien luotausprofiilien muodostaminen, sekä helpotettu väli-

aineen läpäisevyyteen liittyviä ongelmia. 3D-menetelmällä tutkalaitteisto koostuu use-

ammista erikokoisista antenneista, jotka lähettävät eritaajuista signaalia tutkattavaan 
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kohteeseen. Signaalin erotuskyky paranee taajuuden kasvaessa, mutta syvyysulottuvuus 

paranee taajuuden pienetessä (Pirttijärvi, 2013). Eritaajuisista signaaleista saatavien 

hyötyjen lisäksi 3D-tutkalla saadaan dataa yhden mittauslinjan sijaan myös linjalta poi-

kittaissuunnassa. (Passi 2007, s.15-17) 

Maatutkaluotauksella on helppo erottaa karkearakeinen sora, hiekka, moreenimaalajit, 

sekä turvemaat. Maatutkan signaaleilla on suhteellisen hyvä läpäisevyys myös useim-

missa silttimaalajeissa, mutta esimerkiksi skandinaavisissa hyvin sähköä johtavissa sa-

vissa läpäisevyys on normaalisti parin metrin luokkaa (Suomen geoteknillinen yhdistys 

1993, s. 27). Edellä mainittujen maalajirajojen tunnistamisen lisäksi maatutkaluotauk-

sella voidaan määrittää kalliopinnan sijainti tietyin rajoituksin. Maatutkasta saadun da-

tan tulkitsemisessa tarvitaan kuitenkin referenssitietoja maalajirajoista muilla pohjatut-

kimusmenetelmillä, kuten porauksella tai koekuopilla (Suomen geoteknillinen yhdistys 

1993, s. 27). (Saarenketo & Scullion 2000, s. 123-124) 

Maatutkaluotaus sopii erinomaisesti myös maaperän kosteuden arviointiin, koska väli-

aineen dielektrisyysarvo on voimakkaasti riippuvainen sen vesipitoisuudesta. Lisäksi 

sillä voidaan arvioida erinomaisesti routaantuneen maaperän syvyyttä talvella, koska 

routaantuneen maaperän dielektrisyysarvo on lähellä jään dielektrisyysarvoa. (Saarenke-

to & Scullion 2000, s. 124-127) 

3.3.2 Sähköinen maavastusluotaus 

Sähköisellä maavastusluotauksella voidaan kerätä jatkuvaa dataa maaperän sähköisestä 

rakenteesta, kuten maatutkaluotauksella. Mittaustuloksista voidaan laskea sähköisiin 

ominaisuuksiin perustuva rakennemalli, josta referenssidatan perusteella saadaan malli 

maaperän geologisesta rakenteesta. Mallissa on kuitenkin epävarmuustekijöitä johtuen 

siitä, etteivät maalajien sähköiset ja geologiset rakenteet vastaa aina toisiaan. Sähköisel-

lä maavastusluotauksella saadaan parhaiten erotettua maaperän kerrosten rajat, routara-

ja, pohjavedenpinta, kallioperän sijainti, eri kivilajien väliset rajat sekä kohdat, jossa 

ehyt kallio vaihtuu rapautuneeseen tai ruhjoutuneeseen kallioon. (Silvast 1999, s. 1, s. 4) 

Yleisellä tasolla maavastusluotaus tapahtuu luomalla virtapiiri suljettu (joko tasa- tai 

matalataajuinen vaihtovirta) kahden maahan työnnetyn elektrodin avulla. Tämän virta-
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piirin potentiaalieroa mitataan kahdella eri elektrodilla. Mitatun potentiaalieron, syöte-

tyn virran, ja elektrodijärjestelmän geometrisen kertoimen avulla saadaan määritettyä 

näennäinen ominaisvastus. (Silvast 1999, s. 10) 

Edistyneempi tekniikka mitata maaperän sähköisiä ominaisuuksia on sähköinen mo-

nielektrodimittaus, jonka avulla voidaan mitata maaperän sähkönjohtavuuden vaihtelua 

syvyyden ja paikan funktiona. Monielektrodimittauksessa maahan asetetaan joukko 

elektrodeja, joista muodostetaan suljettu virtapiiri kaapelin avulla. Mittauslaitteistoon 

kuuluvan elektrodivalitsimen ja tietokoneen avulla aktivoidaan vuorollaan tietyt elekt-

rodit virtaelektrodeiksi ja tietyt potentiaalieroa mittaaviksi elektrodeiksi. Vastusmittaril-

la mitattu data tallennetaan tietokoneelle, ja eri elektrodivalinnoilla saatuja vastusarvoja 

käyttämällä voidaan luoda pituusleikkausprofiili maaperän sähköisistä ominaisuuksista. 

(Silvast 1999, s. 12) 

Sähköisen maavastusluotauksen etuna pidetään Silvastin (1999, s. 1) mukaan sitä, että 

maatutkaluotauksessa läpäisemättömien hyvin sähköä johtavien maalajien rakenne saa-

daan selville. Merkittävin heikkous maavastusluotauksessa on Pirttijärven (2013) mu-

kaan teknologian hitaus; yhden työpäivän aikana mittauksia saadaan tehtyä parinsadan 

metrin alueelta, ja datan tulkinta malliksi vie myös aikaa.  

3.4 Tietomalleihin perustuva suunnittelutyö 

Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi sisältää pääpiirteittäin samankaltaisia vaiheita, 

kuin dokumenttipohjainen suunnitteluprosessi. Singaporen rakennusvirasto on määritel-

lyt rakennusten tietomalliohjeessaan (Singapore BIM Guide) tietomallipohjaisen suun-

nitteluprosessin etenemisen, jossa prosessi on jaoteltu neljään vaiheeseen. Kuva 4 esite-

tään prosessin lohkokaavio sovellettuna infra-alan tietomallipohjaiseen suunnittelupro-

sessiin. Tämä nelivaiheinen prosessi toistuu periaatteessa kaikissa suunnitteluvaiheissa 

(yleis-, väylä- ja rakentamissuunnittelu), mutta suunnitelmien tarkkuus on eri vaiheissa 

eri tasolla. (Building and Construction Authority 2012, s. 16) 
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Kuva 4. Tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin eteneminen (Building and 

Construction Authority 2012, s. 16). 

 

Ensimmäisen vaiheen (Tekniikkalajien itsenäinen mallintaminen) aikana kukin hank-

keessa mukanaoleva tekniikkalaji luo oman tekniikkalajinsa mallin, hankkeen tietomal-

lin sisältövaatimusten mukaisesti. Mallia ja sen sisältämää dataa kerätään ja kehitetään 

kunkin tekniikkalajin ryhmän sisällä. Tietomallista vastuussa olevan henkilön tulisi jo 

tässä vaiheessa laatia luotavan tietomallin vähimmäisvaatimukset, ja seurata, että ne 

täyttyvät hankkeen toteuttamisessa. (Building and Construction Authority 2012, s. 

17) 
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Hankkeen alussa määritellään lisäksi mallinnusohje, jota tulee noudattaa kohteen suun-

nittelussa. Siinä on eritelty tekniikkalajeittain objektit ja niiden tarkkuustasovaatimus eri 

suunnitteluvaiheissa, jotka tulee mallintaa. Hankkeen alkuvaiheissa objektien parametrit 

on määritelty yleisemmällä tasolla, ja ne ovat vasta arvioita, mutta ne tarkentuvat hank-

keen edetessä rakentamissuunnitteluvaihetta kohti. Yleisesti ottaen, kohteen kaikki ob-

jektit tulisi lopulta mallintaa siten, että sen koko, muoto, sijainti, asema ja määrä kävisi-

vät ilmi mallista. (Building and Construction Authority 2012, s. 17) 

Suunniteltavan kohteen koosta ja/tai hankkeen vaiheistuksesta (esim. yksi- tai monivai-

heinen hanke) riippuen, tietomallin jakaminen eri osiin tai tasoihin voi olla tarpeellista. 

Päätös tietomallin osittamisesta tulisi hyväksyä ja dokumentoida mahdollisimman aikai-

sessa vaiheessa hanketta, jotta suunnittelu etenisi sujuvasti. (Building and Construction 

Authority 2012, s. 17) 

Koska tietomalli kehittyy nopeasti hankkeen aikana, tulisi malliin tehtäviin päivityksiin 

kiinnittää huomiota erityisesti silloin, kun mallin luominen on jaettu useampaan pie-

nempään osaan ja sen käsittelyyn osallistuu useampi eri ihminen. Jotta suunnitelmien 

tarkentuminen olisi hyvin hallittua, tulisi muutosten olla jäljitettävissä ja luetteloituna. 

Tietomallin muutosten hallintaan on kehitetty tietokoneohjelmistoja, joita käyttämällä 

jokaisen tekniikkalajin tietomallikoordinaattori voisi ylläpitää rekisteriä luetteloidakseen 

tietomalliin sisällytetyt ajantasaisimmat tiedot. (Building and Construction Authority 

2012, s. 17-18) 

Ennen toista vaihetta (Tekniikkalajien välinen mallikoordinointi) tekniikkalajien omat 

tietomallikoordinaattorit tarkistavat oman lajinsa mallit, jonka jälkeen hyväksytyt tek-

niikkalajimallit jaetaan muiden tekniikkalajien kanssa. Osamalleista tehdään yhdistel-

mämalli, josta voidaan havaita yhteentörmäykset tai muut mahdolliset yhteensopi-

vuusongelmat. Tällä vältetään turhia ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat tuloksetto-

mat työt rakennusvaiheessa, joista seuraa myös aikatauluviivästyksiä. Vaiheessa kaksi 

tehdään siis iteroivaa rakennettavuustarkastelua, jonka perusteella jokainen tekniikkalaji 

palaa osittain prosessin ensimmäiseen vaiheeseen hiomaan omissa malleissaan olevia 

mahdollisia puutteita tai virheitä. (Building and Construction Authority 2012, s. 18) 
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Ennen tekniikkalajimallien koordinointia yhdistelmämalliksi tulisi varmistaa, että ne on 

luotu käyttäen viimeisintä universaalia tiedosiirtostandardia (infra-alalla kansainvälinen 

LandXML-standardi, sekä Suomessa siihen perustuva kansallinen Inframodel-

laajennus). Tällä vähennetään datahäviön ja virheiden määrää malleja yhdistettäessä. 

(Building and Construction Authority 2012, s. 19; Liukas & Niskanen 2008) On kuiten-

kin huomioitava, että Inframodel-laajennuksen kehitystyö Suomessa on kesken, eikä 

kaikille objekteille ole vielä määritelty esitystapaa tässä standardissa. 

Yhdistelmämallin koordinoinnissa ilmenneet mahdolliset epäjohdonmukaisuudet tulee 

rekisteröidä, käsitellä ja viestiä kyseessä olevien mallien omistajille koordinointiraportin 

kautta. Raportista tulee käydä ilmi kaikki kohdat, jotka vaativat uudelleensuunnittelua, 

sekä mahdollisesti ehdotettavat ratkaisuvaihtoehdot. On myös suositeltavaa, että tieto-

mallin tarkastetusta versiosta tulisi tuottaa staattinen välitietomalli, jotta suunnittelupro-

sessin kulku olisi dokumentoitu kattavasti. (Building and Construction Authority 2012, 

s. 19)  

Kun törmäystarkastelua tehdään hankkeen ensimmäisissä suunnitteluvaiheissa, siinä 

tulee ottaa kantaa siihen, mitkä suunnitelmien törmäykset ovat ongelmallisia, ja mitkä 

hyväksyttäviä. Yleissuunnitteluvaiheessa malliin voidaan tarkoituksellisesti jättää mal-

lin yksinkertaistamisen vuoksi joitain konflikteja, jotka on päätetty ratkaista myöhem-

missä suunnitteluvaiheissa. Näiden konfliktien määrittely hyväksyttäviksi törmäystar-

kastelun asetuksissa nopeuttaa tarkasteluun käytettyä aikaa. (Building and Construction 

Authority 2012, s. 19) Hankkeen edetessä nämä konfliktit poistetaan ja samalla paran-

netaan mallin toteutettavuutta. Sallitut ja hyväksytyt konfliktit tulee kirjata malliselos-

tukseen. 

Kun iterointikierroksella on edetty siihen, että yhdistelmämallissa ei ole epäjohdonmu-

kaisuuksia tai muita mallin jatkuvuuteen vaikuttavia virheitä, voidaan suunnitellusta 

kohteesta koota lopullinen tietomalli luovutettavaksi hankkeen seuraavan vaiheen to-

teuttavalle taholle (Mallien ja dokumentaation tuottaminen). (Building and Construction 

Authority 2012, s. 20) 



 

 

32 

Viimeisessä vaiheessa (Arkistointi) kaikki tietomalleista tuotettu data, mukaan lukien 

julkaistut, syrjäytetyt, sekä as-built datat, tulee arkistoida hankkeen hakemistoon säh-

köisesti. Arkistointia tulisi tehdä myös hankkeen aikana tärkeissä virstanpylväissä te-

kemällä varmuuskopioita. Arkistoinnissa tulee huomioida myös se, että tietomalliarkisto 

koostuisi kahdesta tiedostoryhmästä: toisessa ryhmässä tulisi olla kaikki erilliset tek-

niikkalajikohtaiset mallit sellaisenaan, kun tekniikkalajin tietomallivastaava on ne luo-

vuttanut. Toisessa ryhmässä tämä data taas tulisi olla yhdistettynä yhdistelmämalliksi 

sellaisessa formaatissa, että se voidaan arkistoida, ja sitä voidaan tarkastella katseluoh-

jelmilla. (Building and Construction Authority 2012, s. 21) 

3.5 Valmis infratietomalli 

Tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin lopputuotteen sisältö ja tarkkuus riippuu läh-

tökohtaisesti siitä, mikä suunnitteluvaihe on kyseessä. Yleisellä tasolla tietomallin tulee 

olla aina hankkeen seuraavan vaiheen lähtötietomalli, eli tässä selvityksen kohteena 

olevan rakentamissuunnitteluvaiheen lopputuote on toteutusmalli, jota käytetään työnai-

kaisten dokumenttien sijaan kohteen toteutuksessa. Työmaalla käytettävissä olevien 

resurssien mukaan suunnittelijan toteutusmallia käytetään koneohjausmallina, jolla saa-

vutetaan lukuisia hyötyjä kohteen toteutusvaiheessa. Infra FINBIM:n (2013, s. 20) mu-

kaan koneohjausmallin tulisi sisältää kauttaaltaan jatkuvina pintamallit ja taiteviivat. 

Koneohjausmallin vaatimus kauttaaltaan jatkuvasta 3D-pintamallista lisää haasteita eri-

tyisesti maalajirajojen osalta. Heikkilän (2013, s.12) mukaan nykyisellään toteutusmallit 

suunnitellaan erillisenä työvaiheena varsinaisesta kohteen suunnittelusta, vaikka käytös-

sä olevilla suunnitteluohjelmilla voitaisiin tuottaa toteutusmallit suoraan suunnitelmasta 

pääsääntöisesti hyvin pienellä työmäärällä. 

3.6 Tietomallinnuksella saavutettavat hyödyt 

Tietomallinnuksen käyttöönotolla saavutetaan monenlaisia laatuun ja tehokkuuteen vai-

kuttavia hyötyjä verrattuna perinteiseen piirrospohjaiseen suunnitteluun. Tietomallinnus 

mm. automatisoi piirustusten jatkuvuuden (Snellmanin (2013, s. 10) mukaan toteutus-

mallissa kaikkien taiteviivojen ja pintojen on oltava kauttaaltaan jatkuvia); helpottaa 

mahdollisten avaruudellisten konfliktien tunnistamista ja poistamista; mahdollistaa au-
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tomaattisen ja oikein tehtynä tarkan materiaaliluettelon valmistamisen; parantaa analyy-

si-, kustannus- ja aikataulutussovellusten tukea; ja niin edelleen. (Eastman et al. 2011, s. 

253)  

von Schantzin et al. (2011, s. 13-14) mukaan tietomallinnuksen käytöllä syntyy hyötyjä 

sekä yksittäiselle työntekijälle, yritykselle että koko yhteiskunnalle. Yksittäisen suunnit-

telijan on mielekkäämpää työskennellä 3D-mallin kanssa, kuin kaksiulotteisten piirus-

tusten kanssa. Lisäksi hankkeen ongelmanasettelut voidaan ymmärtää ja hallita parem-

min tietomallin avulla, vaikka suunniteltava kohde ei olisi suunnittelijalle ennestään 

tuttu. Yritysten näkökulmasta riskit pienenevät tarjousprosessissa, kun käytössä on läh-

tötietojen tiukempien laatuvaatimusten seurauksena parempilaatuisia lähtötietoja suun-

nittelua varten. Tällöin hinta-arvio voidaan luoda parempien ja paikkansapitävämpien 

tietojen avulla. Yhteiskunta hyötyy tietomalleista siten, että suunnitteluyritysten vuoro-

vaikutus asukkaisiin, päättäjiin ja muihin ulkopuolisiin sidosryhmiin paranee, koska 

malleja on helpompi ymmärtää intuitiivisesti. Tämä nopeuttaa itse suunnitteluprosessin 

kulkua. (von Schantz et al. 2011, s.13-14) 

Mäkelän (2011a) mukaan suunnittelijat hyötyisivät teoriassa tietomallipohjaisesta suun-

nittelusta pääasiassa neljällä eri tavalla: prosessihyödyt, ajalliset hyödyt, rahalliset hyö-

dyt, sekä hyöty tiedon parantuneesta laadusta ja käytettävyydestä. Saavutettavilla pro-

sessihyödyillä Mäkelä (2011a) tarkoittaa pääasiassa prosessin tehostumista ja tuotta-

vuuden paranemista (turhien toimintojen väheneminen, mahdollisuudet työtehtävien 

rinnakkaiseen suorittamiseen ja niin edelleen). Ajalliset hyödyt linkittyvät osittain pro-

sessihyötyjen kanssa, kun tehtävien suoritus nopeutuu. Rahallisista hyödyistä Mäkelä 

(2011a) mainitsee säästöt työmäärissä, turhien uusintatöiden välttämisen, sekä tulostus-

kulujen vähenemisen. Tiedon laadun ja käytettävyyden paranemisen seurauksena virhei-

tä pystytään välttämään paremmin, suoritusten oikea-aikaisuus paranee, ja relevantti 

tieto on oikeaan aikaan saatavilla oikeilla tahoilla (Miller 2012, s. 7). Lisäksi Hyvärisen 

et al. (2010, s. 15) mukaan tietomalleista muodostettavat havainnolliset 3D-mallit hyö-

dyntävät tilaajaosapuolta. Kun rakennuskohde on visualisoinnissa istutettu ympäristöön, 

parantaa se suunnitelmien ymmärrettävyyttä. (Mäkelä 2011a)  
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Becerik-Gerber & Ricen (2010, s. 13) mukaan yksi tietomallinnuksen merkittävimmistä 

eduista suunnittelussa on se, että kun mallia muokataan, muutokset siirtyvät automaatti-

sesti tietokantaan, jolloin muutoksia ei ole tarve päivittää erikseen. Tällöin eri suunnitte-

lijoilla on ajantasaisin tieto suunnitelmista, joka parantaa suunnitelmien laatua ja vähen-

tää niiden ristiriitaisuuksia ja virheitä (Paappanen 2011, s. 29). 

Eastmanin et al. (2011, s. 255) mukaan eräs tapa arvioida tietomallipohjaisesta suunnit-

telusta aiheutuvaa tuottavuuden paranemista on virheiden väheneminen tuotannossa ja 

lopputuotteessa. Rakennushankkeessa tapahtuvat virheet voidaan jakaa ulkoisiin (ympä-

ristöstä tai asiakkaasta johtuvat) ja sisäisiin virheisiin, joista tietomallinnus vähentää 

ensisijaisesti jälkimmäisiä.  

Muina tietomallinnuksesta saavutettavina hyötyinä Eastman et al. (2011, s. 257) mainit-

see muun muassa suunnittelun integroinnin kustannusarvion kanssa, jolloin hankkeen 

johdolla on ajanmukaisempaa ja kohdistetumpaa kustannustietoa. Lisäksi, mikäli suun-

nittelun, rakentamisen ja ylläpidon aikaista dataa tallennetaan oikein yrityksen tietokan-

toihin, muodostuu ajan saatossa suunnittelua hyödyntävä, kattava tietokanta. (Eastman 

et al. 2011, s. 257) Tällainen kattava tietokanta laajentaa yrityksen immateriaalisia re-

sursseja.  

Tietomallinnuksen tehostaessa yhteistyötä rakennushankkeessa, mahdollistaa se myös 

taloudellisten hyötyjen saavuttamisen. Varovaisen arvion mukaan vuonna 2002 Yhdys-

valtojen rakennusteollisuudessa puutteellisesta yhteistyöstä johtuvat kustannukset olivat 

15,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria, joka vastaa 1-2 % teollisuuden vuotuisesta liike-

vaihdosta (Gallaher et al. 2004, s. 20). 

Edellä mainittujen lisäksi tietomallinnus mahdollistaa törmäystarkastelut, jolla vältytään 

kalliilta rakentamisen aikana tehtäviltä virheiden korjauksilta. Lisäksi tietomallinnuksel-

la saavutetaan suurempi varmuus kenttäolojen suhteen, joka mahdollistaa rakennusma-

teriaalien valmistamisen tehdasolosuhteissa kohteessa paikan päällä valmistamisen si-

jaan, jonka tuloksena yleensä tuotteen laatu on parempi pienemmillä valmistuskustan-

nuksilla. Erilaiset skenaariotarkastelut ovat yleensä välttämättömiä etsittäessä esimer-

kiksi ympäristöystävällisiä tai kustannustehokkaimpia ratkaisuja, ja tietomallinnus hel-
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pottaa huomattavasti tällaisen iteroivan suunnitteluvaiheen toteuttamista. Myös loppu-

tuotteen laadun ollessa parempi takuukorjausten kustannukset kääntyvät laskuun, kun 

tuote on kerralla toimivampi ja laadukkaampi. (AGC 2005, s. 3-4) Tekesin (2013) mu-

kaan Norjassa onkin laskettu, että tietomallipohjaisilla toimintatavoilla voidaan saavut-

taa rakentamisessa varovasti arvioiden jopa 4-5 prosentin kustannussäästöt (muun mu-

assa vähentämällä suunnitteluvirheiden määrää lähelle nollaa), jotka suuremmissa ra-

kennushankkeissa ovat jo suuria taloudellisia säästöjä. Lisäksi Yhdysvalloissa joissakin 

hankkeissa on päästy jopa yli 10 prosentin kustannussäästöihin tietomallintamisen avul-

la. (Tekes 2013; Vegvesen 2013) 

Rakennushankkeessa tehtävien muutosten kustannukset ovat sitä suuremmat, mitä myö-

hemmässä vaiheessa ne tehdään (Kuva 5). Tietomallinnus ”pakottaa” tekemään tarkkoja 

suunnitelmia jo suunnitteluprosessin alkupuolella, jolloin mahdolliset konfliktit kohteen 

rakentamisessa voidaan havaita aiemmin kuin perinteisillä suunnittelutyötavoilla. Täl-

löin mahdollisuus vaikuttaa kohteen rakentamisen kustannuksiin ja toimivuuteen on 

parempi, ja mahdollisista muutoksista aiheutuvat kustannukset ovat pienempiä, kuin 

esimerkiksi rakennusvaiheessa tehtävistä muutoksista. AGC:n (2005, s. 4) mukaan lähes 

kaikki tietomallinnusta hyödyntävät urakoitsijat ovat sitä mieltä, että uusia hyötynäkö-

kulmia ilmenee lähes loputtomasti. 
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Kuva 5. Muutoksista aiheutuvien kustannusten suuruus hankkeen eri vaiheissa, 

mahdollisuus vaikuttaa kohteen rakentamisen kustannuksiin ja toimivuuteen, 

sekä tietomallipohjaisen ja dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin 

työmäärärakenteen vertailu (Strafaci 2008). 

3.7 Tietomallinnuksen haasteet infrarakenteiden suunnittelussa 

Beceric-Gerber & Rice (2010, s. 13-14) selvittivät tutkimuksessaan projektivaiheiden 

kestoa tietomallinnusta hyödyntävissä hankkeissa. Tulosten mukaan suunnittelun alku-

vaiheessa tuotettavat skemaattiset ja käsitteelliset suunnitelmat vievät hieman kauem-

min aikaa, kuin ilman tietomallinnusta, mutta toisaalta yksityiskohtaiseen suunnitteluun 

käytettävä aika on tietomallinnuksen kanssa pienempi. 

Vastustusta tietomallinnuksen laajemmassa käyttöönotossa voi aiheuttaa sen vaatima 

tarkempi suunnittelutulos. Beceric-Gerber & Ricen (2010, s. 13) mukaan tietomallinnus 

pakottaa suunnittelijoita toteuttamaan yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Toisaalta tä-

mä vähentää suunnittelun tarkentamiseen tarvittavaa aikaa työmaalla, kun toteutusmallit 

ovat valmiiksi tarpeeksi tarkkoja koneohjausmalleja varten. Suurin osa haastatelluista 

(Beceric-Gerber & Rice 2010, s. 13) olivatkin sitä mieltä, että tietomallinnuksen käyttö 

lyhensi hankkeen kokonaisaikataulua. Tässä on kuitenkin otettava huomioon, että tie-

tomallinnuksen käyttö nykyisillä hankintamalleilla voi olla taloudellisesti kannattama-

tonta suunnitteluorganisaatiolle, jos urakassa toteuttajaorganisaatio on eri, kuin suunnit-

teluorganisaatio. 
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Vaikka tietomallinnus tarjoaa lukuisia etuja suunnittelussa, on kuitenkin otettava huo-

mioon, että sen käyttöönotto luo uudenlaisia kustannuksia. Kolmiulotteisen mallin ke-

hittäminen, joka sisältää ns. älykästä tietoa mm. materiaaleista analyysejä ja tuotantoa 

varten, vaatii suunnittelijalta aiempaa enemmän työtä. Tietomallinnuksen vaatimat lait-

teistopäivitykset, henkilökunnan koulutus ja uusien menettelytapojen kehittäminen tuo-

vat myös omat lisänsä käyttöönottokustannuksiin. Siitäkin huolimatta tietomallinnuksen 

käyttöön siirtyneet yritykset ovat huomanneet, että taloudelliset hyödyt tulevat esiin 

rakennusvaiheessa, kun siihen käytettävä työmäärä vähenee. (Eastman et al. 2011, s. 

253) 

Hyvärisen et al. (2010, s. 20) mukaan tietomallintamisteknologian täysimittainen hyö-

dyntäminen vaatii suunnitteluprosessin lisäksi muutoksia myös lainsäädäntöpuolella. 

Nykyisellään useat dokumenttipohjaiseen prosessiin liittyvät asiat ovat kirjattuna eri 

lakeihin, jolloin tietomallipohjaisessa suunnittelussa täytyy edelleen tuottaa dokument-

teja mm. lupaprosesseihin. 

Tietomallinnuksen yleistymisen haasteena voidaan pitää myös työtehtävien uudenlaises-

ta jakautumisesta johtuvaa kustannusrakenteen muutosta. Eastman et al. (2011, s. 259) 

mainitsee arkkitehtimaailmaan sijoittuvassa esimerkissään, että vaikka hankkeen koko-

naistyötunnit vähenevät avustavien tehtävien vähetessä, hankkeen kokonaiskustannuk-

set eivät vähene olennaisesti, koska kokeneemmat (ja samalla korkeapalkkaisemmat) 

työntekijät joutuvat tekemään enemmän työtunteja mallien valmistamiseen. National 

Building Specificationin (2012, s. 14-15) mukaan kustannukset saattavat jopa nousta, 

mutta vastapainoksi tilaaja saa suunnittelijoilta tuotteen, jonka sisältämä arvo (käytettä-

vyys rakentamisessa, ylläpidossa jne.) on korkeampi, kuin perinteisen suunnittelun lop-

putuotteen arvo. 

Näistä uusista kustannuslähteistä seuraa ongelma, kenen tulisi vastata näistä kustannuk-

sista. AGC (2005, s. 4) esittää oppaassaan, että koska ollaan päätymässä yhteisymmär-

rykseen siitä, että kaikki hankkeen osapuolet hyötyvät tahollaan tietomallinnuksen tu-

loksista, kaikkien pitäisi myös vastata osaltaan siitä syntyvistä kustannuksista. Häkkisen 

(2012, s. 38) mukaan organisaatiolle syntyy alkukustannuksien lisäksi myös tappiota 

tuottavuuden heikkenemisen seurauksena, kun uusia toimintatapoja omaksutaan (Kuva 
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6). Kuitenkin käytäntöjen sisäistämisen jälkeen tietomallinnuksen käyttöön ottanut or-

ganisaatio pääsee hyötymään tietomallinnuksen eduista, mukaan lukien tuottavuuden 

parantumisesta, alemmista takuukustannuksista, sekä vähentyneistä virheistä ja korjauk-

sista työmaalla, jotka kattavat tuottavuuden hetkellisestä notkahduksesta johtuvat kus-

tannukset. 

 

Kuva 6. Tietomallien käyttöönoton vaikutukset tuottavuuteen (Häkkinen 2012, s.38). 

 

Rakennusteollisuudessa tietojärjestelmien yhteensopimattomuus estää usein projektityö-

ryhmän eri jäsenten pääsyn jakamaan tietoa yhteiseen tietokantaan pikaisesti ja täsmälli-

sesti. Tästä seuraa lukuisia ongelmia, kuten aikatauluongelmia, lisäkustannuksia ja niin 

edelleen. National Institute of Standard and Technology-instituutin teettämän tutkimuk-

sen mukaan tehottomasti yhteensopivat järjestelmät aiheuttavat n. 6 dollarin suuruisen 

lisäkustannuksen jokaista rakennettua neliöjalkaa kohti (vastaa SI-yksiköissä n. 66 dol-

laria/neliömetri). Hieman alle puolet tästä lisäkustannuksesta johtuu suunnittelun aikai-

sista ongelmista, rakennusvaiheen osuuden ollessa hieman yli puolet. Tutkimuksessa 

puutteellisesti yhteensopivien järjestelmien aiheuttamat kustannukset laskettiin vertai-

lemalla tämänhetkisten (perinteinen suunnittelu) kustannusten ja hypoteettisten skenaa-

rioiden (tiedonvälitys saumatonta, tarpeetonta dataa ei syötetä järjestelmään) kustannus-

ten erotusta. (Eastman et al. 2011, s. 13-14) 

Ottamalla tietomallinnus käyttöön laajamittaisesti ja käyttämällä kokonaisvaltaista digi-

taalista mallia koko hankkeen elinkaaren ajan saataisiin edistävä askel kohti puutteelli-



 

 

39 

sesta tiedonvälityksestä johtuvien kulujen eliminointia (Eastman et al. 2011, s. 15). Jotta 

tietomallinnuksesta saataisiin suurin hyöty, sitä tulisi käyttää kaikilla suunnittelualoilla 

heti hankkeen alusta lähtien (Tekes 2013). Näin ollen osa tietomallin hyödyistä ei toteu-

du, jos sitä käytetään hankkeessa vain osittain. 

Ohjelmistojen yhteentoimivuus eliminoi vähintäänkin tarpeen manuaalisesti kopioida 

dataa, kun sitä siirretään ohjelmistojen välillä. Mikäli dataa joudutaan kopioimaan ma-

nuaalisesti, se rajoittaa suunnittelussa tehtävää iterointia, mikä on tarpeen optimaalisten 

ratkaisujen saamiseksi monimutkaisissa ongelmissa, kuten rakenne- tai energiasuunni-

telmissa. Siitä seuraa myös virheitä, sekä se on merkittävä rajoite suunnittelukäytäntöjen 

automatisoinnissa (Eastman et al. 2011, s. 100) 

Perinteisessä tiedostopohjaisessa kommunikaatiossa hankkeen sisällä arkkitehdin tai 

insinöörin tekemä päivitys suunnitelmaan on vaatinut erillisen vastuuhenkilön tekemän 

hyväksynnän ja synkronoinnin koko rakentamissuunnitelmaan. Kun projektin koko kas-

vaa, projektin tiedostojen rakenne muuttuu monimutkaisemmaksi, jolloin tämänkaltai-

sesta koordinoinnista tulee hyvin monimutkaista. Lisäksi erillinen projektinjohto jokai-

sessa hankkeessa olevassa firmassa ei ole tehokasta, kun muutokset on tehtävä pikaises-

ti. (Eastman et al. 2011, s. 136) 

Tämän tiedonhankintaongelman ratkaisuun käytettävää teknologiaa voidaan kutsua ni-

mellä tietomallin tietokanta (engl. BIM repository). Tietomallin tietokanta on serveri tai 

tietokantasysteemi, joka tuo yhteen ja helpottaa kaiken hankkeeseen liittyvää tiedonhal-

lintaa ja –koordinointia. Se on käytännössä jo olemassa olevan hankkeen tiedonhallin-

tasysteemien ja verkkopohjaisten hankkeen tiedonhallintasysteemien mukauttamista ja 

laajentamista. Perinteisesti nämä tiedonhallintasysteemit ovat käsitelleet hanketta jouk-

kona tiedostoja, kun taas tietomallin tietokanta tarjoaa objektipohjaisen tiedon hallinta-

tavan, joka sallii hankkeen tietojen tiedustelun, siirron, päivittämisen sekä hallinnan 

samassa ympäristössä. (Eastman et al. 2011, s. 136) 
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4 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ 

Diplomityöselvityksessä käytettiin tutkimusmenetelminä puolistrukturoituja haastattelu-

tutkimuksia sekä ohjelmisto-, hanke- ja verkkopalvelutarkasteluja, joista työn tekijä 

muodosti objektiiviset tulokset tutkimuksista ja subjektiiviset johtopäätökset tuloksista 

ja niiden yhteydestä tutkimuksessa asetettuihin ongelmiin. 

4.1 Kyselytutkimus Infra FINBIM-tutkimuskonsortion yritysten 

suunnittelijoille 

Dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin etenemistä ja erityispiirteitä selvitettiin Infra 

FINBIM -tutkimuskonsortion yritysten (VR Track Oy, FINNMAP Infra Oy, Sito Oy, 

Destia Oy, NCC Roads Oy, WSP Finland Oy) infrasuunnittelijoiden sekä tietomallin-

nuksen vastuuhenkilöiden haastatteluilla. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin asiantuntijoi-

den mielipiteitä ja mahdollisia kokemuksia tietomallinnuksesta geoteknisessä suunnitte-

lussa.  

Suunnittelijahaastatteluihin osallistuivat seuraavat henkilöt: VR Track Oy:ltä suunnitte-

lijat Antti Ikonen, Jussi Heikkilä, Juha Parkkari, Katja Puolitaival, johtava konsultti 

Seppo Hakala, suunnitteluassistentti Satu Joronen, konsultit Susanne Kauppi ja Heikki 

Komulainen, vanhempi konsultti Auli Vanhoja sekä kehitysinsinööri Marion Schenk-

wein; Finnmap Infra Oy:ltä toimialapäällikkö Elise Ruohonen; Sito Oy:ltä johtava asi-

antuntija Juha Liukas ja apulaisosastopäällikkö Mikko Suoranta; Destia Oy:ltä johtava 

konsultti Jorma Immonen; NCC Roads Oy:ltä aluepäällikkö Manu Marttinen; ja WSP 

Finland Oy:ltä projektipäällikkö Henri Haverinen. 

Haastateltavilla oli suunnittelukokemusta rakennusalalta n. 1-28 vuotta. Tietomallin-

nuksesta haastateltavilla oli kokemusta n. 0-2 vuotta, mutta tietomallinnus oli vähin-

täänkin terminä tuttu kaikille haastateltaville. Haastateltaville, jotka eivät olleet käyttä-

neet aiemmin työssään tietomallinnusta, annettiin mahdollisuus tutustua Suomen Ra-

kennusinsinöörien liitto RIL:n määritelmään tietomallinnuksesta (Liite 1). Kyselyt to-

teutettiin siten, että haastateltavat saivat halutessaan kyselylomakkeen (Liite 2) etukä-

teen tarkasteltavaksi, ja haastattelut käytiin joko kasvokkain tai puhelimitse. Haastatte-
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lukysymykset olivat käytännössä suuntaa-antava ohjenuora, ja haastattelutilanne oli ns. 

interaktiivinen. Tällaista haastattelumetodia kutsutaan tieteessä teemahaastatteluksi tai 

puolistrukturoiduksi haastatteluksi, koska sen sisältö on tarkemmin määritelty kuin 

avoimen haastattelun sisältö, mutta väljemmin kuin strukturoidussa eli lomakehaastatte-

lussa. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että siinä tutkitaan haastateltavan subjek-

tiivisia kokemuksia. Haastattelun aikana tehdyistä muistiinpanoista tehtiin yhteenveto 

(litterointi), johon haastateltava sai tarvittaessa tehdä korjauksia haastattelijan väärinkä-

sitysten välttämiseksi. 

Haastatteluiden vastaukset analysoitiin valikoitujen kysymysten osalta QRS Interna-

tional Oy:n QRS NVivo-ohjelmistolla (myöhemmin NVivo). NVivo on tietokoneavus-

teisen kvalitatiivisen tutkimuksen ohjelmisto, jonka avulla voi analysoida ja hallinnoida 

kootusti kaikentyyppisiä (esim. teksti-, kuva-, ääni- ja videotiedostoja) tutkimusprojek-

tiin liittyviä aineistoja. 

Haastatteluista saadulle vastausaineistolle tehtiin teorialähtöinen (deduktiivinen) sisäl-

lönanalyysi. Deduktiivisessa sisällönanalyysissä analyysi perustuu johonkin malliin tai 

teoriaan (tässä tapauksessa tutkimustieto dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin ra-

joituksista ja tietomallipohjaisella suunnitteluprosessilla saavutettavista eduista), joka 

kuvaillaan tutkimuksessa. Tämän aikaisemman tiedon avulla aineiston analyysi pureu-

tuu tiettyihin käsitteisiin ja analyysiyksiköihin, joista ollaan kiinnostuneita. (Tampereen 

teknillinen yliopisto) 

Kysymysten (Liite 2) 1, 3 ja 5-6 vastauksista tehtiin kirjallinen yhteenveto dokumentti-

pohjaisen suunnitteluprosessin etenemisestä yleisellä tasolla, kommunikaatio- ja tiedon-

välitysmetodeista suunnitteluhankkeeseen kuuluvien henkilöiden välillä sekä ulkopuoli-

sille, sekä tilaajan sisältövaatimuksista dokumenttipohjaisessa ja tietomallipohjaisessa 

hankinnassa. Tulokset tästä yhteenvedosta ovat kappaleissa 5.1.1 ja 5.2.1. 

Haastattelurungosta (Liite 2) kysymysten 4 ja 7-11 vastaukset syötettiin NVivon aineis-

toksi, ja niihin luotiin NVivo-ohjelmiston toimintaperiaatteiden mukaisesti ns. solmu-

kohdat (engl. nodes) vastauksissa esille tulleista aihepiireistä, joihin koodattiin myö-

hemmin kyseiseen vastauskategoriaan liittyvät vastaukset ja mielipiteet. Tällä tavoin 
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NVivo-ohjelmiston avulla saatiin taulukkomuotoinen näkymä, josta saatiin selville, 

mitkä aihepiirit olivat toistuvasti esillä eri haastatteluiden vastauksissa. 

Tuloksena NVivo-ohjelmiston avulla luotiin lohkokaaviomalleja sekä pylväsdiagram-

meja, jotka esittivät analyysin kohteena olevien kysymysten vastauksia. Lisäksi NVivo-

ohjelmistosta tuotettujen taulukkoesitysten avulla luotiin vertailu, mitkä asiat olivat tois-

tuvasti esillä vastauksissa eri kysymysten kohdalla. Näiden perusteella tehtiin johtopää-

tökset, mitkä ovat dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin työläimpiä vaiheita ja suu-

rimpia heikkouksia, sekä tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin suurimpia hyötyjä ja 

heikkouksia, sekä merkittävimpiä tietomallinnuksen sovelluskohteita tarjouslaskennassa 

ja geoteknisessä suunnittelussa. Tulokset tästä tutkimuksen osasta esitetään kappaleissa 

5.1.1 ja 5.2.1. 

Haastattelurungon (Liite 2) kysymyksen 12 vastauksissa esille tulleista asioista täyden-

nettiin kappaleessa 5.5 olevia omia havaintoja avoimen pohjatutkimusrekisterin sisältö-

vaatimuksista geoteknisen suunnittelun näkökulmasta. 

Haastattelurungon (Liite 2) kysymysten 2 ja 13-15 vastauksista ei saatu tämän diplomi-

työselvityksen aiherajauksen puitteissa relevanttia dataa, joten nämä vastaukset jätettiin 

kokonaan käsittelemättä tässä tutkimuksessa. 

4.2 Kyselytutkimus tilaajaosapuolelle 

Selvityksessä tehtiin haastattelututkimus valikoiduille viranomaisille, jotka edustavat 

tässä infrarakennushankkeiden tilaajaosapuolta. Kriteerinä oli, että valituilla viranomai-

silla oli kokemusta ja/tai teoriatietoa tietomallipohjaisesta hankintamallista. Kokemusta 

geoteknisestä suunnittelusta ei pidetty välttämättömänä, mutta haastateltavat pyrittiin 

valikoimaan siten, että he osaisivat tarkastella tietomallinnusta geoteknisestä näkökul-

masta. Haastattelututkimuksessa selvitettiin dokumenttipohjaisen ja tietomallipohjaisen 

suunnitteluprosessin lähtötietoaineistojen sisältöä tarjouspyyntövaiheessa, tilaajan ase-

maa suunnittelun aikana, sekä kartoitettiin suunnitteluprosessissa mahdollisesti esiinty-

viä ongelmia tai vaikeuksia tilaajan näkökulmasta. 
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Haastattelututkimukseen osallistuivat kehityspäällikkö Tiina Perttula (Liikennevirasto), 

projektipäällikkö Janne Wikström (Liikennevirasto), hankintapäällikkö Ari Perttu (Ete-

lä-Pohjanmaan ELY-keskus), sekä projektinjohtaja Ville Alajoki (Helsingin kaupungin 

rakennusvirasto). Haastateltavien määrän jäädessä suhteellisen pieneksi, myöhemmin 

esitettyjä prosentuaalisia osuuksia mielipiteiden jakautumisesta tulee pitää tilastollisesti 

vain suuntaa-antavina, ja vastauksia kannattaa käsitellä ennemmin yksittäisinä mielipi-

teinä, kuin yleisinä trendeinä. Perusteluna suppealle otannalle tilaajahaastatteluissa on 

se, että tietomallipohjaisen hankinnan ollessa vielä pilottivaiheessa Suomessa infra-

alalla, tilaajaosapuolella ei ole kovin kattavasti vielä asiantuntijoita, joilla olisi koke-

musta tietomalleista ja niiden soveltuvuudesta hankintaan.  

Kyselyt toteutettiin siten, että haastateltavat saivat kyselylomakkeen (Liite 3) etukäteen 

tarkasteltavaksi ja haastattelut käytiin puhelimitse. Suunnittelijahaastattelujen tavoin 

haastattelutilanne oli interaktiivinen. Haastateltavilla oli kokemusta viranomaistehtävis-

tä n. 4-13 vuotta. Kyselyiden käytännön toteutus ja haastatteluyhteenvedon tarkistus 

eteni samalla tavalla kuin suunnittelijakyselyn osalta esitettiin kappaleessa 4.1. 

Suunnittelijoille suunnatun kyselyn vastausaineiston tavoin viranomaishaastatteluiden 

vastausaineisto analysoitiin valikoitujen kysymysten osalta NVivo-ohjelmistolla käyttä-

en jälleen suunnittelijakyselyn analysoinnin tavoin deduktiivista sisällönanalyysiä. 

Kysymysten (Liite 3) 2 ja 5-6 vastauksista tehtiin kirjallinen yhteenveto dokumenttipoh-

jaisen suunnitteluprosessin etenemisestä tilaajanäkökulmasta, tietomallipohjaisten suun-

nitelmien sisältövaatimuksista, sekä kommunikaatio- ja tiedonvälitysmenetelmistä tilaa-

jan ja konsultin välillä. Lisäksi kysymyksestä 8 koostettiin kirjallinen yhteenveto tieto-

mallipohjaisen hankintamallin tarjouspyyntöaineistosta. Tulokset näistä yhteenvedoista 

ovat kappaleissa 5.1.2 ja 5.2.2.  

Haastattelurungon (Liite 3) kysymyksistä 4, 7 ja 9-10 tehtiin kappaleessa 4.1 esitelty 

vastausaineiston käsittely NVivo-ohjelmistolla, sekä tuotettiin lohkokaaviot suunnittelu- 

ja hankintaprosessin aikataulusta, dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin ongelma-

kohdista, ja tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyistä ja haasteista tilaajanäkökulmas-

ta.  
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Haastattelurungon (Liite 3) kysymyksen 11 vastauksissa esille tulleista asioista täyden-

nettiin kappaleessa 5.5 olevia omia havaintoja avoimen pohjatutkimusrekisterin sisältö-

vaatimuksista tilaajaosapuolen näkökulmasta. Kysymyksistä (Liite 2) 1 ja 3 ei saatu 

tämän selvityksen kannalta relevanttia vastausdataa, joten näiden kysymysten vastauk-

sia ei käsitellä lainkaan tuloksissa. 

4.3 Suunnittelu- ja laskentaohjelmistojen tarkastelu 

Geoteknisessä suunnittelussa keskeinen osa on geotekniset laskelmat, joiden perusteella 

määritetään mm. maan stabiliteetti tai painuma tarkasteluaikavälillä, kun siihen raken-

netaan esimerkiksi ratapenger, muu väylärakenne tai rakennus. Viime vuodet geotekni-

set laskelmat on ollut mahdollista suorittaa tietokoneavusteisesti maaperään kohdistetun 

kuorman (kuten väylärakenteen), määritettyjen maalajirajojen poikkileikkauksen, ja 

poikkileikkauksessa esiintyvien maalajien geoteknisten parametrien perusteella. 

Jotta geoteknistä suunnittelutyötä voitaisiin tehdä tietomallipohjaisesti, tulisi geolasken-

taohjelmistojen kyetä sekä lukemaan että tuottamaan ohjelmistoriippumattoman formaa-

tin tietoa suunniteltavasta kohteesta. Infra-alalla käytettävä ohjelmistoriippumaton tie-

donsiirtoformaatti on LandXML ja Suomessa sen laajennuksena Inframodel-

tiedonsiirtoformaatti. 

Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa ohjelmistoteknisten rajapintojen sijaan suunnitte-

luprosessin kulku infrasuunnittelussa, ja selvittää, miten tämä tekniikkalajien (geo-, väy-

lä- ja siltasuunnittelu) välinen rajapinta suunnittelussa voitaisiin toteuttaa tietomalliajat-

telutavan mukaisesti. 

Diplomityössä tutustuttiin VR Track Oy:llä käytössä oleviin suunnitteluohjelmistoihin 

(Tekla Oyj:n Tekla Civil v. 13.1 ja Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint v. 18.20) 

ja geolaskentaohjelmistoihin (Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint GeoCalc 2.4 ja 

GEO-SLOPE International Ltd:n GeoStudio v. 8.0) tavoitteenaan selvittää, miten suun-

nittelu- ja geolaskentaohjelmistojen välinen tiedonsiirtorajapinta on toteutettu, ja miten 

niitä voitaisiin hyödyntää tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa. 
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Lisäksi erityishuomiota kiinnitettiin siihen, miten edellä mainitut ohjelmistot ratkaisevat 

tietomallinnuksen ohjelmistoille asettamat vaatimukset. Esimerkkeinä tietomallinnuksen 

ohjelmistovaatimuksista ovat suunnittelutiedon ajantasaisimman tiedon päivittyminen 

hankkeen kaikille suunnitteluosapuolille, automatisoitu määrälaskenta geoteknisen 

suunnittelun osalta sekä ohjelmistoriippumattoman tiedonsiirtoformaatin luku- ja tuot-

taminen suunnitteluohjelmistoissa geoteknisten parametrien osalta. 

4.4 Hanketarkastelut 

Selvityksessä tutustuttiin valikoituihin VR Track Oy:n hankkeisiin, joissa on käytetty 

osittain tai kokonaan tietomallipohjaisten työskentelytapojen kaltaisia menetelmiä, ja 

selvitettiin, voitaisiinko niitä hyödyntää tietomallipohjaisen geoteknisen suunnittelupro-

sessin kehittämisessä. 

4.4.1 Jorvaksen liikennepaikan kehittäminen 

Jorvaksen ratapihasta on tehty yleissuunnitelma (Jorvaksen liikennepaikan asemajärjes-

telyt) käyttäen dokumenttipohjaisia suunnittelumenetelmiä. Hanke etenee seuraavaksi 

kohteen ratasuunnitteluvaiheella, jonka hallinnollisen käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen 

hanketta jatketaan erillisillä rakennussuunnittelu- ja rakentamisvaiheilla. 

Selvityksessä tutustuttiin Jorvaksen liikennepaikan kehittäminen –hankkeeseen (myö-

hemmin Jorvaksen hanke) haastattelemalla VR Track Oy:ssä hankkeen geoteknisestä 

suunnittelusta vastannutta konsultti Heikki Komulaista sekä perehtymällä hankkeen 

asiakirjoihin. Näistä saatuja aineistoja hyödyntäen täydennettiin kehitettyä tietomalli-

pohjaista geoteknistä suunnitteluprosessia. 

4.4.2 Ratojen luokittelu (RATUS-hanke) 

Ratojen luokittelussa on aiemmin Suomessa käytetty Liikenneviraston ylläpitämiä Rata-

teknisiä ohjeita. Ratojen geoteknisen stabiliteetin mukainen luokittelu on tähän mennes-

sä tehty Ratateknisten ohjeiden osan 3 avulla, jota täydentää Ratahallintokeskuksen jul-
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kaisu B15, ”Radan stabiliteetin laskenta. Olemassa olevat penkereet”. (Liikennevirasto 

2012b, s. 8) 

Nämä käytössä olevat ohjeet ratojen mitoituksessa ja luokittelussa muuttuvat Euroopan 

laajuisen rataverkon luokittelun myötä, jolloin Suomessa siirrytään käyttämään juna-

kuormia SFS-EN 15528 (”Railway applications – Line categories for managing the in-

terface between load limits of vehicles and infrastructure”) mukaan. Etuna Euroopan 

laajuisessa rataverkon yhtenäisessä luokittelussa on se, että periaatteessa mistä tahansa 

Euroopan Unioniin kuuluvasta maasta tuleva, tämän ohjeen mukaan mitoitettu junaka-

lusto voi ajaa Euroopan Unionin sisäisellä rataverkolla. (Liikennevirasto 2012b, s. 8) 

SFS-EN 15528 mukaiset kuormat ovat suurempia kuin Ratateknisten ohjeiden osan 3 

mukaiset kuormat, johtuen akselikuormilla laskettavan nauhakuorman laskentaperustei-

den erilaisuudesta. (Liikennevirasto 2012b, s. 8) Tämän vuoksi Liikenneviraston on 

täytynyt tutkia stabiliteetiltaan kriittiset kohdat rataverkosta uusilla kuormituksilla. Tätä 

varten Ratojen luokittelu-hankkeessa (myöhemmin RATUS-hanke) on laskettu stabili-

teetit ratapenkereelle maanvaraisilla pehmeiköillä, käyttäen tiettyjä yksinkertaistuksia 

laskentaparametrien suhteen.  

Tässä diplomityöselvityksessä tutustuttiin RATUS-hankkeen työtapoihin haastattele-

malla VR Track Oy:n vanhempi konsultti Auli Vanhojaa, perehtymällä hankkeen ra-

portteihin, sekä tarkastelemalla RATUS-hanketta varten luotua Novapoint GeoCalcin 

(myöhemmin GeoCalc) lisätoiminnallisuutta ’Embankment Stability’. Saatuja koke-

muksia hyödyntäen selvitettiin miten RATUS-hankkeen työtapoja voitaisiin käyttää 

tietomallipohjaisessa geoteknisessä suunnittelussa. 

4.5 Geologian tutkimuskeskuksen pohjatutkimusrekisterin tarkastelu 

Liikennevirasto on ohjeessaan ’Pohjatutkimusten arkistointi’ määritellyt heidän tilaa-

missaan hankkeissa selvitettyjen pohjatutkimustietojen sisältövaatimukset. Ensisijaisek-

si pohjatutkimustietojen formaatiksi Liikennevirasto on valinnut Infra-

pohjatutkimusformaatin, joista tulisi käyttää aina uusinta versiota. Tällä hetkellä tuorein 

versio Infra-pohjatutkimusformaatista on Suomen Geoteknillinen yhdistyksen kesä-
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kuussa 2012 julkaisema ’Infra-pohjatutkimusformaatti versio 2.2’. (Liikennevirasto 

2012a, s. 1) 

Ohjeessa olevat vaatimukset koskevat kaikkia hankkeeseen liittyviä uusia kairauksia 

sekä lisäksi digitoituja kairauksia hankkeen alueelta. Vaatimukset eivät koske hankkee-

seen lähtötietoina saatuja dokumentteja, kuten aiempien suunnitteluvaiheiden kairaustie-

toja. Pohjatutkimustiedot tulee toimittaa Liikenneviraston hankekohtaiseen arkistoon, 

sekä Geologian tutkimuskeskuksen (myöhemmin GTK) pohjatutkimusrekisteriin. (Lii-

kennevirasto 2012a, s. 1-2) 

Infra-pohjatutkimusformaatin mukaisen pistemäisen pohjatutkimustiedon lisäksi pohja-

tutkimusrekisteriin tulee toimittaa myös muu hankkeessa saatava digitaalinen aineisto 

(esimerkiksi valokuvat, skannattu aineisto, mittaustieto jne.) vapaassa formaatissa (esi-

merkiksi .pdf, .jpg, .dwg, jne.). (Liikennevirasto 2012a, s. 2) 

Mäkelän (2011b) mukaan Suomen kunnilla on käytössään omat kuntakohtaiset järjes-

telmänsä infratietojen hallintaan (esimerkiksi putkirekisteri, katurekisteri, maaperätie-

dot), jotka ovat tyypillisesti ohjelmistotoimittajien tarjoamia valmisohjelmistoja. Tällöin 

poikkeavuuksia on muun muassa käytettyjen koordinaatistojen ja kartta-aineistojen suh-

teen sekä rekisterit kattavat vain osan infra-alan aineistosta. Lisäksi aineistoa on yhä 

runsaasti paperiarkistoissa tai niiden säilytys on kokonaan organisoimatta. Mäkelän 

(2011b) mukaan muutostarpeet infra-alan aineiston säilytyksen ja koordinoinnin suhteen 

on tunnistettu, mutta yhtenäistä karttajärjestelmää ei ole vielä käytössä, ja käytössä ole-

vat koordinaatistot poikkeavat toisistaan. 

Mäkelä (2011b) esittää kolme erilaista vaihtoehtoa infra-alan aineistojen käyttöön: koko 

infran tiedot yhdessä tietomallissa; toimijat ylläpitävät oman osansa tietomallista; tai 

toimijat ylläpitävät omaa osaansa tietomallista, josta jotkut osat ovat erillisissä ”teema-

tietokannoissa”. Näistä toimivimmaksi vaihtoehdoksi on arvioitu viimeisenä esitetty 

vaihtoehto, koska se mahdollistaa asiantuntijoiden esittämän tarpeen vaiheittaisesta siir-

tymisestä. Vaiheittaisessa tietomalliin siirtymisessä joillain osa-alueilla voitaisiin edetä 

nopeammin. Lisäksi kunkin organisaation perusrekisterien kannalta voitaisiin edetä 
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omassa tahdissa, joka helpottaisi kuntien eriarvoisesta asemasta (esimerkiksi käytössä 

olevat resurssit rekisterin päivitykseen) johtuvaa ongelmaa. (Mäkelä, 2011b) 

Geo.fi-verkkosivusto on GTK:n ylläpitämä tietokanta, jossa on Suomen maa- ja kallio-

perään liittyviä digitaalisia kartta-aineistoja, sekä karttoihin liittyviä oppaita ja raportte-

ja. Kaikki nämä palvelut ovat vapaasti käyttäjien katseltavissa ja ladattavissa omaan 

käyttöön. Verkkosivustosta löytyy useita eri tietokantoja, joista tässä selvityksessä pe-

rehdytään erityisesti pohjatutkimusrekisteriin. (Geologian tutkimuskeskus, 2013a) 

Tässä tutkimuksessa tutustuttiin GTK:n pohjatutkimusrekisteriin tarkastelemalla palve-

lun sisältöä ja toiminnallisuutta. Lisäksi haastatteluissa kartoitettiin suunnittelijoiden ja 

tilaajaosapuolen mahdollisia kokemuksia pohjatutkimusrekisterin käytöstä, sekä selvitti 

mitä vaatimuksia geoteknisillä suunnittelijoilla on avoimen pohjatutkimusrekisterin 

sisältöön ja toimintoihin. Saatuja kokemuksia hyödyntäen tuotettiin kehitysideoita rekis-

terin parantamiseen geoteknisen suunnittelun näkökulmasta, jotta se saataisiin laajem-

min käyttöön mm. pohjatutkimustiedon hakuun suunnittelun tueksi. 
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5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Suunnitteluprosessin nykytila 

5.1.1 Suunnittelijanäkökulma 

Geoteknisen suunnittelun tärkeimpinä lähtötietoina dokumenttipohjaisessa suunnittelu-

prosessissa pidettiin olemassa olevaa mittaus- ja maanpintatietoa, edellisten vaiheiden 

suunnitelmia (sekä geotekniset että muiden tekniikkalajien suunnitelmat), pohjakarttoja, 

sekä muuta sanallista dokumentaatiota (esimerkiksi raportit, lausunnot, sekä muut teks-

tit). VR Track Oy:n suunnitteluhankkeissa tilaajan ollessa yleisimmin Liikennevirasto, 

olemassa olevat lähtötiedot haettiin pääsääntöisesti Liikenneviraston hallinnoimasta ja 

VR Track Oy:n ylläpitämästä arkistoista. Tämän lisäksi kuntien omistamista arkistoista 

saatiin edellä mainittuja lähtötietoja täydennykseksi. Tilanteissa, joissa maastomallia ei 

ollut saatavilla, käytäntönä oli tuottaa se tarvittaessa itse tässä vaiheessa esimerkiksi 

laserkeilaamalla. 

Olemassa olevan datan keräämisen jälkeen ohjelmoitiin pohjatutkimusohjelma täyden-

täviä pohjatutkimuksia varten, mikäli ne olivat tarpeen. Apuna täydentävän pohjatutki-

musohjelman ohjelmoimiseen toimivat pohjakartat suunniteltavasta kohteesta, sekä 

mahdollisesti tehdyt maastokatselmukset. Mikäli tilaaja hyväksyi täydentävän pohjatut-

kimusohjelman, se pantiin täytäntöön. Kun suunnittelija vastaanotti maastosta saapuvat 

pohjatutkimustiedot (erilaista mittaus- ja kairausdataa), yhdistettiin nämä uudet tutki-

mukset laadunvarmistuksen jälkeen arkistoista aiemmin haettuihin tietoihin, jotta voitiin 

syöttää kaikki hankkeen lähtötiedot suunnittelutietokantaan. Suunnittelutietokantaan 

lisättiin myös muiden tekniikkalajien suunnitelmia aiemmista suunnitteluvaiheista, eli 

geoteknistä suunnittelutyötä tehtiin interaktiivisesti muiden tekniikkalajien kanssa. Läh-

tötietojen hankintavaiheen päätyttyä tarkistettiin vielä hankkeelle suunniteltu aikataulu, 

ja arvioitiin mahdollinen lisäajan tarve. 

Varsinainen suunnitteluvaihe geoteknisessä suunnittelussa käynnistyi aiemmin tehtyjen 

pohjanvahvistussuunnitelmien täydentämisellä ja tarkentamisella. Lisäksi täydentävistä 

pohjatutkimuksista saadun datan perusteella tehtiin maalajirajojen ja kalliopinnan tul-
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kinta. Näitä tietoja käyttäen tehtiin geoteknisiä laskelmia ja kartoitettiin tarkemmin 

kohdat, jotka vaativat pohjanvahvistustoimenpiteitä. Näiden kohtien osalta tehtiin poh-

janvahvistusvaihtoehtojen vertailu ja geotekniset laskelmat pohjanvahvistusmenetelmis-

tä. Tarvittaessa väyläsuunnittelija osallistui tähän vaiheeseen vertailemalla esimerkiksi 

eri linjaus-, tasaus- ja liittymän sijaintivaihtoehtoja, jotta päästäisiin kompromissien 

kautta kokonaisuudessaan toimivimpaan ratkaisuun.  

Teknisesti toimivien vahvistusmenetelmien välillä tehtiin kustannusvertailu, joista valit-

tiin toteutettava ratkaisu. Teknisesti toimivan ratkaisun määrittivät asetetut suunnittelun 

reunaehdot. Toteutettavasta ratkaisusta syötettiin laskentatulokset suunnittelujärjestel-

mään, sekä luotiin mm. uudet poikkileikkaus- ja pituusleikkauskuvat. Esitetyt ratkaisut 

tarkistettiin ja lähetettiin hyväksyttäväksi tilaajalle, jonka hyväksyttyä suunnitelmat vii-

meisteltiin arkistoitavaksi. Mikäli toteutus oli tarkoitus aloittaa saman tien, lähetettiin 

suunnitelmat myös työmaalle. Jos hanke toteutettiin ST- tai allianssihankkeena, hank-

keen urakoitsija oli mukana suunnitteluvaiheessa osallistumassa päätöksentekoon. 

Dokumenttipohjaisen geoteknisen suunnittelun tuloksena tuotettiin pituusleikkauksia, 

poikkileikkauksia, karttoja, työvaihepiirustuksia sekä muita raportteja (luettelot, työse-

lostukset, taulukot, tarkennettu kustannusarvio). Pituus- ja poikkileikkauksiin merkittiin 

yleensä kairauskuvaajat sekä selitetekstejä ja tulkitut (tai tutkimustietoon perustuvat) 

maalajirajat. Lisäksi pohjanvahvistusratkaisuista voitiin tuottaa tyyppipoikkileikkauksia. 

Tuotettu karttamateriaali koostui suunnitelmakartoista ja pohjatutkimuskartoista. 

Geoteknisiä suunnitelmia jouduttiin monesti muuttamaan vielä rakennusvaiheen aikana, 

johtuen esimerkiksi yllättävistä maasto-olosuhteista tai pohjaolosuhteista. Suunnitelmi-

en muuttaminen vaati uusien suunnitelmadokumenttien tuottamisen ja toimittamisen 

työmaalle. Lopputuotteen (suunnitelmadokumenttien) ulkoasua tuli lisäksi hioa tilaajan 

pyytämään muotoon, ottaen huomioon vaatimukset viivatyypeistä, fonteista, sekä teksti-

tyksistä. 

Geotekninen suunnitteluprosessi jaettiin kyselyssä kolmeen vaiheeseen; lähtötietojen 

hankinta, suunnittelu ja suunnitelmien dokumentointi. Selvitettäessä kunkin vaiheen 

toteutunutta kestoa verrattuna teoreettiseen kestoon (haastateltavan näkemys siitä, miten 
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kunkin vaiheen tulisi edetä ideaalitilanteessa) lähtötietojen hankinta koettiin useimmiten 

merkittävästi aikaa vieväksi vaiheeksi, ja siinä koettiin olevan tehostamisen varaa (Kuva 

7). Runsaasta ajankäytöstä huolimatta lähtötietojen hankinnan mainittiin toistuvasti ole-

van hyvin tärkeä vaihe geoteknisen suunnittelun onnistumisen kannalta, joten haastatel-

tavat kokivat, että se tuleekin toteuttaa huolella.  

Itse suunnittelutyöhön kuluvaa aikaa pidettiin hankkeen laajuudesta ja haastavuudesta 

riippuen merkittävän suurena, mutta sen ollessa suunnittelijan keskeinen työtehtävä, sitä 

ei pidetty vaiheena, jossa olisi erityisesti tehostamisen varaa aikataulun suhteen. Suun-

nittelun dokumentointia pidettiin huomattavasti enemmän aikaa vievänä vaiheena kuin 

vaivattomasti etenevänä. Dokumentointivaiheen työläyden suhteen mielipiteillä ei ollut 

selvästi havaittavaa eroa siinä, oliko haastateltavalla kokemusta tietomallipohjaisesta 

suunnittelusta vai ei. 

 

Kuva 7. Lohkokaavio dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin 

käytetystä ajasta suunnittelijoiden näkökulmasta. Vastaajien lukumäärä n = 

19. 

 

Dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessissa ei koettu olevan juurikaan ongelmia tie-

donsiirron suhteen, vaan lähes kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että tiedonsiirto-

ongelmia ei ole lainkaan tai niiden määrä ei ole haitallinen, ja ainoastaan yksi haastatel-

tavista koki tiedonsiirron olevan työlästä (Kuva 8). Kommunikaatio-ongelmista esille 

nousivat puutteellisen kommunikoinnin seurauksena suunnittelijoiden ”välille” jäävän 
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tiedon määrä sekä suunnittelutiedon epäajantasaisuus. Nämä asiat mainittiin noin joka 

kolmannessa haastattelussa. Tietojen epäajantasaisuudesta mainittiin seuraavan se tilan-

ne, että geoteknisessä suunnittelutyössä saatetaan käyttää esimerkiksi tien linjausta, jo-

hon on tehty muutoksia, mutta niistä ei ole kulkenut tietoa geosuunnittelijalle. Tästä 

sanottiin seuraavan ylimääräistä työtä. Noin joka kymmenes haastateltava oli sitä miel-

tä, että kommunikaatiossa ei ilmene ongelmia ainakaan niin paljon, että siitä olisi mer-

kittävää haittaa suunnittelutyölle. 

Ohjelmisto-ongelmista haastatteluissa mainittiin toistuvasti puutteellinen ohjelmisto-

osaaminen, ohjelmistojen sisäiset viat ja ohjelmistojen yhteensopimattomuus, jotka ko-

ettiin ongelmaksi noin joka kolmannessa haastattelussa. Lisäksi ongelmaksi koettiin 

käytettävien ohjelmistojen puutteelliset ominaisuudet ja rajoitukset suunnittelutyössä. 

Muina dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin ominaisina ongelmina pidettiin sitä, 

että suunnitelmien dokumentointi on ylimääräinen työvaihe suunnittelussa. Yksittäisissä 

vastauksissa kävivät esillä myös aikatauluongelmat ja muutosten tekemisen työläys. 

Aikataulun pitävyydessä ongelmia koettiin aiheutuvan siitä, että joidenkin suunnittelu-

vaiheiden (esimerkiksi geotekninen suunnittelu) ollessa riippuvaisia toisten tekniikkala-

jien tai vaiheiden suunnitelmista, suunnitelmien viivästyminen aiemmissa vaiheissa 

aiheuttaa kumuloituvaa viivästystä seuraavissa suunnitteluvaiheissa tai kasvavaa aika-

taulupainetta prosessin loppupäässä. Muutosten tekemisessä työlääksi koettiin se, että 

suunnittelun perustuessa pituus- ja poikkileikkauskuviin, mahdolliset muutokset tulee 

tehdä erikseen useaan dokumenttiin. 
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Kuva 8. Lohkokaavio dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin eri ongelmakohdista 

kategorioittain puolistrukturoidun haastattelun perusteella. Neljän esitetyn 

ongelmakategorian (tiedonsiirto-, kommunikaatio-, ohjelmisto- ja muut 

ongelmat) alla mainittujen ongelmien suhteellisten osuuksien summa ei ole 

100 %, koska yksittäinen vastaaja on voinut mainita useamman 

ongelmakohdan. Vastaajien lukumäärä n = 19. 

 

Geoteknisessä suunnittelussa korostuu tarve kommunikointiin mm. eri tekniikkalajien 

kanssa, koska se on niin vahvasti sidoksissa muiden tekniikkalajien tekemiin suunnitte-

luratkaisuihin. Haastatteluissa kartoitettiin tämän vuoksi eri kommunikaatiomenetelmi-

en käyttöä suunnittelun apuvälineenä. Sähköposti oli käytössä jokaisella haastateltavalla 

kommunikaatiovälineenä sekä suunnittelutyökaluna mm. pienten tiedostojen jakamiseen 

ja nopeiden kommenttien esittämiseen suunnitelmille. Lisäksi sähköpostin eduksi luet-

tiin se, että sen avulla tietoa saadaan jaetuksi suurille ryhmille yhtä aikaa, sekä sähkö-

postista jäävä ”mustaa valkoiselle” jälki, joten epäselvyydet voidaan selvittää jälkikä-

teen helposti, jos asioista oli sovittu aiemmin sähköpostitse. 

Sähköpostin lisäksi kommunikaatiokanavana suunnittelutiedostojen jakamiselle käytet-

tiin lähes yhtä paljon yrityksen sisäistä verkkolevyä, pienemmissä määrin projektipank-
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keja, sekä harvakseltaan myös suunnitteluohjelmistojen omia tietokantoja. Verkkolevyn 

käytön rajoituksena oli se, ettei sillä saada jaettua tietoa hankkeessa mahdollisesti mu-

kanaoleville muiden yritysten henkilöille. Niissä tapauksissa, missä hankkeessa oli mu-

kana useampi yritys, korostui projektipankin käyttö. Verkkolevyn ja projektipankin etu-

na sähköpostiin nähden koettiin siinä, että sitä kautta voitiin jakaa suuriakin tiedostoja. 

Suunnitteluratkaisuihin liittyvät keskustelut ja niistä neuvotteleminen käytiin useimmi-

ten joko puhelimitse tai internet-puhelut mahdollistavien pikaviestiohjelmistojen (VR 

Track Oy:n käytössä pikaviestiohjelma Microsoft Lync) avulla. Puhelimen avulla voi-

daan kommunikoida myös yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa, mutta Mic-

rosoft Lync sai lukuisia kehuja mm. jaettu työpöytä-ominaisuudestaan. Sen avulla suun-

nittelijat voivat konkreettisesti internet-yhteyden avulla jakaa toiselle suunnittelijalle 

reaaliaikaisesti työpöytänsä näkymän, ja demonstroida esimerkiksi suunnitteluohjelmis-

ton käyttöä ilman, että heidän tarvitsisi olla fyysisesti samassa paikassa.  

Microsoft Lync-ohjelmistoa käyttävien mukaan sen hyödyntäminen suunnittelutyön 

apuvälineenä oli selvässä kasvussa VR Track Oy:llä. Puhelimen ja pikaviestiohjelmisto-

jen käytön rinnalla kommunikaatiotapana mainittiin perinteiset kasvotusten tapahtuvat 

keskustelut ja palaverit. 

Suunnitteludokumenttien jakamiseen käytettäväksi tiedostoformaatiksi mainittiin lähes 

kaikkien haastateltavien kohdalla usean CAD-ohjelmiston tuottama natiiviformaatti 

.dwg (DraWinG), sekä ohjelmistoriippumaton .pdf-formaatti (Portable Document For-

mat). Ensin mainittu oli tiedonsiirtoformaatti tilanteissa, jossa keskeneräisiä ja valmiita 

suunnitelmia jaettiin yrityksen sisäisesti suunnittelijoiden välillä. Jälkimmäistä formaat-

tia käytettiin silloin, kun suunnitelmia jaettiin yrityksen ulkopuolisten henkilöiden kans-

sa, sekä valmiiden suunnitelmien tarkistamiseen. Näiden lisäksi Microsoft Officen na-

tiivit tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaformaatit (.docx ja .xls) olivat yleisesti käytös-

sä. 

Suunnitteluhankkeissa kommunikaatiota käydään myös ulkopuolisten sidosryhmien 

kanssa (esimerkiksi tilaaja, yleisötilaisuudet ja viranomaiset). Haastatteluissa esille tul-

leiden asioiden perusteella lähes kaikki suunnitelmaratkaisut esitetään nykyisessä suun-
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nitteluprosessissa tilaajalle ja viranomaisille erilaisina staattisina kuvina, kuten pituus-

leikkauskuvina, poikkileikkauskuvina, sekä karttakuvina. Tietomalleista tuotettavien 

visualisointien esittelyä ei pidetty vielä ajankohtaisena, mutta sen käyttöön toivottiin 

siirryttävän, mm. sen havainnollisuuden vuoksi erityisesti yleisötilaisuuksissa. Koska 

geotekninen suunnittelu on muita tekniikkalajeja tukevaa suunnittelua, pidettiin geotek-

nisen suunnittelun esiintymistä yleisötilaisuuksissa harvinaisempana.  

Dokumenttipohjaisten suunnitelmien sisältövaatimuksia selvitettäessä kävi ilmi, että 

infra-alalla sisältövaatimukset ja –ohjeet pohjautuvat usein Liikenneviraston ohjeistuk-

siin, vaikka tilaajana olisi Liikenneviraston sijaan jokin ulkopuolinen tilaajataho. Ylei-

simpiä ohjeita, joihin suunnitelmien sisältövaatimuksissa viitattiin, olivat Ratahallinto-

keskuksen (nykyinen Liikennevirasto) ’Radan suunnitteluohje’, Liikenneviraston Rata-

teknisten (RATO) ohjeiden eri julkaisut, Ratahallintokeskuksen ’Rumpujen korjausoh-

je’ (RUMKO), Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE), sekä muut geotekniset 

mitoitusohjeet. Sisältövaatimusten sanottiin vaihtelevan hankekohtaisesti, mutta yleises-

ti oltiin sitä mieltä, että koska vaatimukset ovat hioutuneet nykyiseen muotoonsa pitkän 

ajan kuluessa, niistä on muodostunut paikoittain melko vaativia ja haastavia toteuttaa. 

5.1.2 Tilaajanäkökulma 

Tilaajan näkökulmasta suunnitteluvaihe alkaa tarjouspyynnön jättämisellä konsulteille. 

Tarjouspyynnössä kuvataan tilattavan suunnittelutehtävän sisältö. Tarjouspyyntöaineis-

ton mukana luovutetaan suunnittelua varten mm. aiempien vaiheiden suunnitelmat, 

suunnitteluperusteet, suunnitelmien alustavat rajaukset, kohteesta aiemmin tehdyt rapor-

tit, väyläsuunnitelmakartat, kohteeseen liittyvien väylärakenteiden kartat, maastomalliti-

lanne, sekä pohjatutkimustilanne. Jos hanke sisältää runsaasti pohjatutkimuksia, luovu-

tetaan tarjouksen tekoa varten myös pohjatutkimussuunnitelma, josta pyydetään erilli-

nen tarjous. 

Kun suunnittelutoimeksiannon toteuttajasta on tehty päätös, tilaajan rooli hankkeessa 

kevenee, koska lähtökohtaisesti tilaajan on tarkoitus osallistua ainoastaan suunnittelun 

ohjaukseen, ei itse suunnitteluun. Käytännössä suunnittelun ohjaus tarkoittaa suunnitte-

lijoiden esittämien teknisten ratkaisujen hyväksymistä. Tilaajan aktiivisuus riippuu kui-

tenkin hankkeessa mukana olevan viranomaisen omasta ammatillisesta taustasta, suun-
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nittelua tekevästä konsultista, sekä hankkeen sisällöstä; aktiivinen mukanaolo painottuu 

yleensä suuriin hankkeisiin, jossa on runsaasti suunniteltavia yksityiskohtia, tai vaihto-

ehtoisesti pienempiin, sisällöltään haastavampiin hankkeisiin. Lisäksi tilaaja osallistuu 

säännöllisesti pidettäviin hankkeessa mukanaolevien eri tekniikkalajien yhteisiin suun-

nittelukokouksiin. 

Hankintaprosessi jaettiin kyselyssä kahteen erilliseen vaiheeseen tilaajanäkökulmasta; 

lähtötietojen hankinta (tarjouspyyntömateriaaleja varten) ja tarjouspyyntövaihe. Lähtö-

tietojen hankintavaihetta pidettiin lähes yksimielisesti suunnittelijoiden tapaan aikaa 

vievänä vaiheena (Kuva 9). Tarjouspyyntövaihetta ei pidetty tilaajan näkökulmasta 

lainkaan aikaa vievänä vaiheena, koska se ei vaadi aktiivista osallistumista tilaajalta 

tarjouspyynnön jättämisen jälkeen, vaan tämän jälkeen tilaajan tulee ainoastaan odottaa 

tarjouksia konsulteilta. 

 

Kuva 9. Lohkokaavio dokumenttipohjaisen hankintaprosessin eri vaiheisiin käytetystä 

ajasta tilaajaosapuolen näkökulmasta. Vastaajien lukumäärä n = 4. 

 

Dokumenttipohjaiselle hankintaprosessille ominaisista ongelmakohdista mikään ei 

esiintynyt toistuvasti useissa vastauksissa, vaan tilaajahaastatteluiden vastauksissa jo-

kainen mainittu ongelmakohta jäi yksittäiseksi maininnaksi. Ongelmiksi koettiin pohja-

tutkimustiedon siirtoon käytettävän Infra-pohjatutkimusformaatin puutteellinen noudat-
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taminen pohjatutkimusdatan esittämisessä, suunnitelmapiirustusten epäselvyys ja niiden 

tulkinnan subjektiivisuus (Kuva 10). Perinteinen suunnitelmapiirustus ei sisällä älykästä 

tietoa kohteesta, jolloin suunnitelman laatijan ja lukijan välille voi jäädä tietoa tulkinnan 

erilaisuuden vuoksi. Törmäystarkastelun puutteen vuoksi ristiriidat tekniikkalajien väli-

sistä ristiriidoista on vaikeampi havaita, ja suunnitelmiin voi jäädä ristiriitaista dataa, 

koska muutokset yhdessä dokumentissa eivät päivity automaattisesti kaikkiin kyseistä 

kohtaa kuvaaviin piirustuksiin. Päivittäminen kaikkiin dokumentteihin tulee tehdä ma-

nuaalisesti, joka altistaa suunnitelmia inhimillisille virheille. Lisäksi manuaalisesti suo-

ritettavaa määrälaskentaa pidetään työläänä ja virhealttiina, ja yksi tilaajan edustajista 

oli sitä mieltä, että tilaajan kannalta olisi toivottavaa, että raakadataa muun muassa poh-

jatutkimuksista olisi hyvä esittää tilaajalle luovutettavassa materiaalissa. Nykyisellään 

tarjousmateriaalissa esitetään vain pöytäkirjoja, karttoja, pituusleikkauksia ja tyyppi-

poikkileikkauksia. 

 

Kuva 10. Tilaajaosapuolen kokemat ongelmat dokumenttipohjaisiin suunnitelmiin 

perustuvassa hankintamallissa. Vastaajien lukumäärä n = 4. 
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Kommunikaatio hankkeen aikana tilaajan ja suunnittelijan välillä painottuu tilaajanäkö-

kulmasta erilaisiin kokouksiin (esimerkiksi geoteknisen suunnitteluryhmän sisäinen 

kokous, suunnittelukokous, hankekokous). Lisäksi kommunikaatiota käydään sähköpos-

titse, mutta sen määrää pyritään pitämään selkeyden vuoksi kohtuullisena, ja tilaaja 

kannustaakin konsulttia keskittämään kommunikointia kokousten yhteyteen. Suunni-

telmat lähetetään tilaajalle hankkeesta riippuen joko sähköpostitse tai projektipankin 

kautta. Suunnitelmat esitetään nykyisellään sekä visualisointeina (erityisesti suurissa 

hankkeissa) että staattisina kuvina (pituusleikkaukset, poikkileikkaukset, jne.) kohteesta. 

Suunnitelmien varsinainen tarkastaminen tehdään edelleen suunnitelmien paperiversi-

oista. 

5.2 Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi 

5.2.1 Suunnittelijanäkökulma 

Tietomallinnuksella saavutettavista hyödyistä haastatteluissa nostettiin esille toistuvasti 

(Kuva 11) hankkeen kokonaistiedonhallinnan rationalisointi (yli 40 % vastaajista), 

suunnitteluvirheiden väheneminen (joka viides), törmäystarkastelun mahdollistaminen 

(joka viides vastaaja) ja suunnittelutiedon ajantasaisuus (yli puolet vastaajista).  

Tietomallin sisältäessä kaiken hankkeessa tuotetun ja siinä tarvittavan suunnittelutiedon, 

suunnittelijan olisi yksinkertaisempaa hakea tarvitsemaansa tietoa yhdestä paikasta mo-

nimutkaisen kansiorakenteen sijaan. Virheiden määrän väheneminen olisi seurausta 

manuaalisen tiedon kopioinnin tarpeen vähenemisestä, sekä yhdistelmämallien luomi-

sesta eri tekniikkalajien suunnitelmia yhdistäessä. Yhdistelmämallien tarkastelusta olisi 

apua myös törmäystarkastelusta, sillä automaattisella törmäystarkastelulla saadaan esille 

aiempaa helpommin mahdollisesti konflikteja aiheuttavista eri tekniikkalajien rakentei-

den rajapinnoista. Eniten saavutettavista hyödyistä vastauksissa toistui suunnittelutiedon 

ajantasaisuus tietokannassa, joka haastateltavien mukaan helpottaisi erityisesti tekniik-

kalajien välistä kommunikaatio-ongelmaa. Tällä hetkellä vastuu informoinnista muille 

suunnitelmia muokatessa on suunnittelijalla itsellään, ja riski sille, että päivittyneitä 

suunnitelmia ei inhimillisten erehdysten vuoksi muisteta tiedottaa muille, koetaan mer-

kittävästi suunnittelutyötä haittaavaksi. 
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Noin joka kuudes vastaajista oli sitä mieltä, että tietomallinnuksen käyttöönoton myötä 

suunnittelussa käytettävä tiedonsiirtostandardi (Suomessa infra-alalla Inframodel) toisi 

hyötyä suunnitteluun. Tällöin suunnittelutiedon ollessa avoimessa formaatissa, sitä voi-

taisiin teoriassa lukea sisään kaikkiin avointa tiedonsiirtoformaattia tukeviin suunnitte-

luohjelmistoihin. Yhtenäinen avoin tiedonsiirtoformaatti vähentäisi ohjelmistoriippu-

vaisten tiedonsiirtoformaatin käyttötarvetta, jolloin suunnittelutietoa ei häviäisi tiedon-

siirrossa. Usea vastaajista koki myös, että mahdollisuus hyödyntää tietomallia kohteen 

koko elinkaaren ajan toisi lisäarvoa sen tuottamiselle. Yksittäisissä vastauksissa tieto-

malli koettiin hyödylliseksi myös muun muassa innovatiivisten suunnitteluratkaisujen 

mahdollistajana, vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailutyökaluna sekä sen mahdollistaessa 

kolmannen ja neljännen (aikataulu) ulottuvuuden huomioinnin suunnittelussa.  

 

Kuva 11. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa saavutettavat hyödyt. Esitettyjen 

hyötyjen suhteellisten osuuksien summa ei ole 100 %, koska yksittäinen 

vastaaja on voinut mainita useamman hyödyn. Vastaajien lukumäärä n = 19. 
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Suurimpina hidasteina (Kuva 12) tietomallinnuksen kokonaisvaltaiselle käyttöönotolle 

haastateltavat pitivät ohjelmisto-osaamisen puutteen (yli puolet vastaajista) lisäksi sisäl-

tövaatimusten ja ohjeiden puutetta, sekä tietomallipohjaisen suunnittelun työläyttä (eri-

tyisesti pieniä kohteita tai kohteen osa-alueita suunniteltaessa; noin viidennes vastaajis-

ta). Käynnistetyistä pilottikohteista huolimatta tilaajaosapuolella on vielä rajallisesti 

tietoa, mitä tietomallipohjaisiin suunnitelmiin tulee sisällyttää. Tietomallin sisältömää-

rittelyä tehdään siten rinnakkain suunnittelutyön kanssa. Ohjeiden puutteista sanottiin 

seuraavan se ongelma, että suunnittelupuolella ei vielä tiedetä, millä tarkkuudella malle-

ja pitää tehdä eri suunnitteluvaiheissa. 

Useissa vastauksissa toistuivat myös eräänlaiset ”käytännön” ongelmat, kuten ennakko-

luulot tietomallinnuksesta, dokumenttipohjaisen suunnittelun pitkä historia alalla, sekä 

ongelmat työskentelytavoissa. Tietomäärän lisääntyminen hankkeessa ja vaatimus lähtö-

tietojen kattavuudesta koettiin ongelmaksi erityisesti geoteknisessä suunnittelussa. Val-

litsevilla pohjatutkimusmenetelmillä tieto maaperän tilasta ja geoteknisistä parametreis-

tä on pistemäistä, jolloin jatkuvien maaperämallien luominen vaatisi nykyteknologialla 

runsaasti enemmän mittauksia, mikä voi olla taloudellisten resurssien rajoitusten vuoksi 

haastavaa toteuttaa. 
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Kuva 12. Tietomallipohjaisen suunnittelun käyttöönoton haasteet 

suunnittelijanäkökulmasta. Esitettyjen ongelmien suhteellisten osuuksien 

summa ei ole 100 %, koska yksittäinen vastaaja on voinut mainita useamman 

ongelman. Vastaajien lukumäärä n = 19. 

 

Haastateltavat olivat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että tietomallinnus olisi hyvä työ-

väline tarjouslaskennan avuksi (Kuva 13). Suurimpana etuna nähtiin määrälaskennan 

automatisointi (kolme neljäsosaa vastaajista) ja visualisointi (lähes puolet vastaajista). 

Visualisoinnin avulla suunnittelija voisi tarvittaessa tutustua itselleen vieraaseen suun-

nittelukohteeseen paremmin kuin karttojen ja muiden kaksiulotteisten dokumenttien 

avulla. Jos tilaaja on antanut luvan omien suunnitteluratkaisujen hakemiselle, ne voitai-

siin demonstroida tilaajalle paremmin visualisoinnin kautta. Myös puutteet suunnitel-

mista nähdään paremmin visualisointeja tarkastelemalla. Lisäksi tietomallit koettiin 

hyödylliseksi pohjatutkimusohjelman ohjelmoinnissa sekä tarkempia tarjouksia tavoitel-

lessa. 
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Kuva 13. Tietomallinnuksen hyödyntäminen tarjouslaskennassa. Kaaviossa oikealla 

esitettyjen tarjouslaskentaa tukevien ominaisuuksien suhteellisten osuuksien 

summa ei ole 100 %, koska yksittäinen vastaaja on voinut mainita useamman 

ominaisuuden. Vastaajien lukumäärä n = 19. 

 

5.2.2 Tilaajanäkökulma 

Tilaajaosapuolen haastateltavat kokivat lähes yksimielisesti, että tietomalleista saatavis-

ta visualisoinneista on hyötyä hankintaprosessissa suunnittelun osalta (Kuva 14). Suun-

nittelijahaastatteluiden tavoin hyödylliseksi koettiin se, että tietomalli varmistaisi ajan-

tasaisimman suunnittelutiedon olemassaolon suunnittelutietokannassa. Yksittäisinä 

mainintoina tietomallinnuksella saavutettavista hyödyistä olivat muun muassa suunni-

telmien laadun paraneminen, elinkaarinäkökulman huomioon ottaminen, sekä geotekni-

sen suunnittelun aikataulupaineen väheneminen sen myötä, kun suunnittelua voidaan 

tehdä rinnakkain muiden tekniikkalajien kanssa. 
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Kuva 14. Tietomallinnuksella saavutettavia hyötyjä suunnittelussa tilaajanäkökulmasta. 

Vastaajien lukumäärä n = 4. 

 

Suunnittelijoiden tapaan myös tilaajaosapuoli koki ongelmaksi ohjeiden ja standardien 

puutteen tietomallipohjaisessa hankinnassa (Kuva 15). Ohjeiden osalta puutteeksi koe-

taan myös se, että tietomallipohjaisesta hankintaprosessista ei ole vielä tehty toiminta-

ohjeita, joka vaikeuttaa tilaajan roolin määrittelyä. Tilaajaosapuoli näkee myös virhe-

vastuun määrittelyn olevan keskeneräinen tällä hetkellä, ja erityisesti lähtötietojen luo-

tettavuus koetaan ongelmaksi. Käytännön haasteina mainittiin ennakkoluulot tietomalle-

ja kohtaan sekä mallintamisen työläys. Geoteknisen suunnittelulle ominaiseksi ongel-

maksi koettiin se, että maaperämallien jatkuvana piirtäminen altistaa virheille maalajira-

jojen sijainnissa mittauspisteiden välillä. Ratkaisuksi maalajirajojen jatkuvuusongel-

maan mainittiin geoteknisen suunnittelijan ammattitaitoa käyttäen huolellisesti tehty 

pohjatutkimusohjelma, jotta saataisiin dataa maaperäolosuhteista kohdistetummin. Käy-

tännössä mittauksia tehtäisiin enemmän alueilta, josta on tarpeellista muodostaa tar-

kempi malli, ja vähemmän alueilta, jossa pohjaolosuhteet eivät vaadi tarkkaa mallinnus-

ta. Muun muassa maatutkaluotauksen mainittiin soveltuvan jatkuvien maalajirajojen 
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muodostamiseen, mutta kyseisessä teknologiassa on myös huomattavia rajoitteita, jotka 

estävät sen tehokkaan hyödyntämisen. 

 

Kuva 15. Tietomallinnuksen haasteita geoteknisessä suunnittelussa 

tilaajanäkökulmasta. Vastaajien lukumäärä n = 4. 

5.3 Suunnittelu- ja geolaskentaohjelmistot tietomallipohjaisessa 

geoteknisessä suunnittelussa 

Ohjelmistojen tarkastelussa lähtötilanteeksi otettiin radan suunnitelma, jossa vaaka- ja 

pystygeometriat oli laskettu valmiiksi siten, että geotekninen suunnittelija pystyy tarkas-

telemaan radan linjauksia ja rakenteita suunnitteluohjelmistoissa (Tekla ja Novapoint). 

Muut geoteknisiin laskelmiin tarvittavat lähtötiedot löytyvät suunnitteluohjelmiston 

tietokannasta (maastomalli ja kairaukset) tai yrityksen sisäiseltä verkkolevyltä (mm. 

suunnitelmakartta kohteesta). Tietomallipohjaisen geoteknisen suunnittelun demon-

stroinnissa pyrittiin siihen, että geotekninen suunnittelija voisi mahdollisimman itsenäi-

sesti tarkastella väyläsuunnittelijan tekemää väylämallia, ja ottaa lähempään tarkaste-

luun haluamansa poikkileikkaukset mallista. 
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VR Track Oy:ssä käytettävien geolaskentaohjelmistojen (GeoCalc ja GEO-SLOPE 

GeoStudio) tarkastelussa kävi ilmi, että nykyisellään ne soveltuvat hyvin rajoitetusti 

tietomallipohjaiseen suunnitteluketjuun. Tämän vuoksi pyrittiin löytämään geolaskenta-

ohjelmistojen sijaan suunnitteluohjelmistoista (Novapoint ja Tekla Civil) sellaisia omi-

naisuuksia, joita geoteknisessä suunnittelussa voitaisiin hyödyntää siirryttäessä tieto-

mallipohjaiseen suunnitteluprosessiin. 

Novapoint-suunnitteluohjelmiston tarkastelussa suunnittelukohteeksi valittiin Jorvaksen 

liikennepaikka (rataosan Helsinki-Turku satama kilometripaaluväli 32+200 - 32+650), 

josta on tehty VR Track Oy:ssä ratasuunnitteluvaiheen suunnitelmia. Tekla-

suunnitteluohjelmistossa kohteena oli Kokkola-Ylivieska kaksoisraiteen rakennusurak-

ka 3 (rataosan Seinäjoki-Oulu kilometripaaluväli 606+000 - 629+300), josta on tehty 

VR Track Oy:ssä rakentamissuunnitteluvaiheen suunnitelmia. 

Suunnitteluohjelmistojen tietomallipohjaisen käytön demonstroinnin osalta on otettava 

huomioon, että tuloksissa ei esitetä kaikkia mahdollisia tietomallipohjaisia työmenetel-

miä, mitä ohjelmistot mahdollistavat, vaan ne, jotka diplomityön aikarajauksen puitteis-

sa oli mahdollista selvittää. Esitetty tietomallipohjainen geotekninen suunnitteluprosessi 

kuvaa havaintojen perusteella muodostettua kuvaa ohjelmistojen käytettävyydestä, otta-

en huomioon sekä suunnittelijasta riippumattomat rajoitukset (esimerkiksi ohjelmistora-

joitteet) että tutkimuksessa käytössä olleet resurssit. Lisäksi on otettava huomioon, että 

ohjelmistovalmistajat tekevät jatkuvasti kehitystyötä, jonka seurauksena ohjelmistoihin 

saadaan jatkuvasti uusia ominaisuuksia, myös tietomalliominaisuuksia. Tämän selvityk-

sen tarkoituksena on luoda katsaus ohjelmistojen nykyisiin valmiuksiin toteuttaa tieto-

mallinnusta, sekä mahdollisuuksien mukaan valottaa hieman tulevaisuudessa julkaista-

vien versiopäivitysten ominaisuuksia. 

5.3.1 Novapoint-ohjelmisto  

Novapoint-ohjelmistolla suunniteltaessa ajantasaisin suunnitelmatieto haetaan ohjelmis-

ton tietokannasta, joka VR Track Oy:llä sijaitsee yrityksen sisäisellä verkkolevyllä. Teo-

riassa suunnittelua voitaisiin tehdä siten, että Novapointin projektiasetuksissa suunni-

telmat haettaisiin verkkolevyltä ja suunnitelmapäivitykset tallentuisivat suoraan sinne 

muiden nähtäväksi. Käytännössä on kuitenkin koettu, että verkkoyhteyksien kapasitee-
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tin rajoitusten vuoksi sujuvinta on kopioida projektitietokanta omalle työasemalle, ja 

tallentaa suunnittelun edetessä päivityksiä suunnitelmista verkkolevylle säännöllisesti. 

Näin muilla hankkeessa työskentelevillä suunnittelijoilla olisi mahdollisimman ajan-

tasainen suunnittelutieto saatavillaan. Tämä ohjelmistorakenteen ja käytännön verkko-

yhteyskapasiteetin rajoittama suunnittelutyötapa ei mahdollista tietomallinnuksessa ta-

voiteltavaa reaaliaikaista suunnittelutiedon päivittymistä koko projektiryhmälle, ja li-

säksi vastuu verkkolevyllä olevien suunnitelmien ajantasaisuudesta on edelleen suunnit-

telijalla. 

Jotta geotekninen suunnittelija voisi tarkastella omalta työasemaltaan väyläsuunnitteli-

jan määrittämää väylän sijaintia, laskettuja vaaka- ja pystygeometrioita, sekä maasto-

mallia, tulee hänen määrittää Novapoint-projektin asetuksista projektin, sekä maasto- ja 

väylätietokannan tiedostopolku siten, että nämä suunnittelutiedot haetaan sitä tiedosto-

polkua pitkin, mistä löytyy ajantasaisin suunnittelutieto. Hahmottaakseen väylän suun-

nitellun sijainnin ja geoteknisessä mielessä kriittiset kohdat suunnitelmassa paremmin, 

tulisi taustalle avata myös suunnitelmakartta kohteesta, josta nähdään esimerkiksi maas-

ton korkeuskäyrät, mahdollisten alikulkukäytävien sijainti, ja kiinteistörajatietoja. Näi-

den tietojen perusteella geotekninen suunnittelija voi paremmin arvioida, mitkä kohdat 

vaativat lähempää tarkastelua mitoitusohjelmissa. 

Geoteknisen suunnittelijan arvioitua paaluvälin, mistä geotekniset laskelmat tehdään, 

suunnittelu jatkuu hakemalla poikkileikkauksia väylämallista kyseisiltä paalulukemilta, 

joiden taajuuden suunnittelija määrittelee käyttäen omaa harkintaansa. Tarkastelun esi-

merkkikohteeksi valittiin Jorvaksen ratapihalla sijaitsevan alikulkukäytävän ylittävä 

radan osa, jotta valitulta paaluväliltä saataisiin mahdollisimman kattavasti pohjatutki-

mustietoja maalajirajojen määrittämiseksi geoteknistä mitoitusta varten. Mittalinjan 

paaluväliltä 32+350 – 32+390 haettiin tietokannasta poikkileikkaukset (Kuva 16) 10 

metrin välein demonstrointia varten. 
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Kuva 16. Esimerkkipoikkileikkaus Novapointissa rata- ja maastomallista Pasila-

Kirkkonummi-rataosan paaluluvulta 32+390. 

 

Seuraavaksi väylän poikkileikkauksiin haettiin Novapointin Soundings Editor-

tietokannasta kairausdiagrammit poikkileikkauskuvien taustalle sijaintitietoineen (Kuva 

17). Kairausdiagrammeissa arvioituja maalajirajan vaihtumiskohtia käyttäen hahmotel-

tiin maalajirajojen (savi ja moreeni) yläpinnat sekä kalliopinta Novapointin Tulkinta 

poikkileikkauksista -työkalun avulla, jotta voitiin luoda kolmioverkot maalajirajojen 

yläpinnoista sekä kalliopinnasta. Tulkintapisteet ja niistä muodostetut kolmioverkot 

tallennettiin Novapointin maastotietokantaan jatkokäyttöä varten. Jokainen tulkittu pinta 

piirrettiin eri kuvatiedostoihin, jotta eri pinnat eivät olisi tulostuneet samalle AutoCAD-

tasolle ja näin ollen vaikeuttanut jatkokäsittelyä. 
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Kuva 17. Esimerkkipoikkileikkaus Novapointissa ratamallista kairausdiagrammien 

kanssa Pasila-Kirkkonummi-rataosan paaluluvulta 32+390. 

 

Tulkinta poikkileikkauksista -työkalun selkeä puute on se, että kun maalajirajan yksit-

täinen tulkintapiste on valittu osoittamalla hiiren kursorilla, sitä ei voida enää peruuttaa, 

vaan virheen sattuessa ainoa tapa korjata virhe on aloittaa tulkinta alusta. Ylimääräiset 

tulkintapisteet voidaan kuitenkin poistaa kartalta normaalisti valitsemalla piste aktiivi-

seksi ja käyttämällä AutoCAD:n poista-komentoa. Tulkintaa helpottava ominaisuus 

Novapointissa on murtoviivan automaattinen tulostuminen valittujen pisteiden välille 

poikkileikkauksessa väliaikaisesti, jolloin käyttäjä voi helposti nähdä, mistä kairausdia-

grammeista on valittu tulkintapiste kyseisellä poikkileikkauksella. Tämä murtoviiva 

kuitenkin häviää näkyvistä, kun tulkintaa jatketaan seuraavalla poikkileikkauksella. 

Maalajirajat voidaan Novapointissa tulkita poikkileikkausperusteisen tulkinnan lisäksi 

myös karttapohjalle haettavien pohjatutkimuskartan ja kairausdiagrammien perusteella, 

jolloin tulkitut maalajirajat voidaan tallentaa suoraan Novapoint Soundings Editoriin 

suunnitteluprosessin vastaten näin paremmin tietomallintamisen periaatteita. Tässä toi-
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mintatavassa vahvuutena on tulkintadatan tallennusmahdollisuus muiden käyttöön tie-

tokantaan. Mikäli halutaan valita tulkintapisteitä vapaasti kairauspisteiden ulkopuolelta, 

tulee Soundings Editorin tietokantaan ensin tallentaa sijainti, johon tulkinnat liitetään. 

Novapointilla voidaan myös tehdä eräänlainen ”alkuarvaus” maalajirajoista Mallintava 

geosuunnittelu –toiminnon alta löytyvästä Maalajit 3D-pisteinä –komennolla, jota käyt-

tämällä Novapoint hakee pohjatutkimuksen tekijän määrittämät maalajirajat tietokan-

nasta. Pisteet tulostuvat kartalle, joita käyttäjä voi tarkastella 3D-näkymässä. Automaat-

tisesti tulkituille pisteille välttämätöntä muokkausominaisuutta ei tarkasteltu tässä yh-

teydessä, mutta on tärkeää ottaa huomioon, että tulkitessa maalajirajat esitetyllä tavalla 

automaattisesti, geoteknisen suunnittelijan tulee ehdottomasti tarkistaa maalajirajojen 

geometria, ja tehdä siihen tarvittavat muokkaukset. Tätä ei päästy kokeilemaan tarkem-

min, koska toiminto on VR Track Oy:llä käytössä vasta testivaiheessa olevassa tietokan-

taversiossa 18. 

Uuden tietokantaversion käyttöönoton myötä on myös mahdollista hakea poikkileikka-

uksiin ns. 3D-kairausdiagrammeja, jotka tulostuvat poikkileikkaukselle sijaintinsa mu-

kaiselle etäisyydelle poikkileikkauspaaluluvulta. Tällöin maalajirajatulkinta voidaan 

tehdä käyttäen 3D-murtoviivaa ilman, että jokaisen pisteen kohdalla määritetään pisteen 

etäisyys poikkileikkauksen paaluluvulta.  

Kun tulkinnat valituista maalajirajojen yläpinnoista ja kalliopinnasta oli tehty, ratamalli 

tuli rakentaa Novapointissa uudestaan, ja hakea maastotietokannasta päivitetyt poikki-

leikkaukset, joihin oli lisätty tulkinnat maalajirajoista (Kuva 18). Päivitettyä ratamallia 

maalajirajoineen rakennettaessa on kuitenkin varmistettava, ettei malliin päivittyvien 

maalajirajojen ryhmien tilaa ole määritetty Novapointin maastotietokannassa sammute-

tuksi, tai ne eivät päivity ratamalliin. 
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Kuva 18. Esimerkkipoikkileikkaus ratamallista maalajirajojen ja kalliopinnan kanssa 

Pasila-Kirkkonummi-rataosan paaluluvulta 32+390. 

 

Maalajirajojen tulkintaa Novapointissa hidastaa useassa vaiheessa tapahtuva tietojen 

manuaalinen tallentaminen maastotietokantaan. Prosessissa tulee tallentaa ensiksi tul-

kintapisteet maalajirajasta maastotietokantaan, jonka jälkeen tehdä kolmiointi valittujen 

pisteiden perusteella ja tallentaa myös se maastotietokantaan. Aiemmin mainitusta käy-

tännön syystä tämä tietokantatallennus päivittyy ainoastaan suunnittelijan omalle kiinto-

levylle, jolloin ajantasainen tieto päätyy muiden suunnittelijoiden saataville vasta sil-

loin, kun maastotietokannan päivitykset tehnyt suunnittelija siirtää ajantasaiset tiedot 

verkkolevylle. Lisäksi Novapoint ei mahdollista joustavaa navigointia haluttujen paalu-

jen poikkileikkauksille karttanäkymässä, vaan poikkileikkaukset tulee hakea erikseen 

ratamallista kuvaobjektiksi Novapoint-pohjalle. Toinen vaihtoehto tarkastella poikki-

leikkausnäkymää on navigoida Novapointin Ratamalli-ikkunasta valittavasta Näytä 

poikkileikkaukset –ikkunassa, johon on mahdollista saada maastotietokantaan viedyt 

pinnat, muttei kairauksia. Tämä vaikeuttaa selvästi sujuvaa poikkileikkausnäkymien 

tarkastelua. 
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Novapointin Virtual Map-sovelluksella voidaan tarkastella 3D-visualisointeja kolmioi-

duista maalajipinnoista, mikä on hyvä työkalu mm. maalajirajojen törmäystarkastelussa 

tai pintojen havainnollistamisessa (Kuva 19). 

 

Kuva 19. 3D-visualisointi Novapoint Virtual Map-sovelluksessa maanalaisista 

rakenteista sekä tulkitusta saven yläpinnasta (sininen), moreenin yläpinnasta 

(punainen) ja kalliopinnasta (ruskea) (VR Track 2013) 

 

Visualisointiin voidaan liittää myös muiden tekniikkalajien objekteja, jolloin voidaan 

tarkastella, minkälainen suunnitellusta kohteesta tulisi ympäristöön sovitettuna (Kuva 

20). 
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Kuva 20. 3D-visualisointi rakentamissuunnitelmasta Novapoint Virtual Map-

sovelluksessa Jorvaksen ratapihalta (VR Track Oy 2013). 

 

Novapointin Virtual Map-visualisointityökalu hakee väylämallit, maastomallit, maape-

rämallit, sekä putket ja kaivot ohjelman tietokannasta, jonne mallit on edellä mainitulla 

tavalla rakennettu. Visualisointiin tuotavat muut objektit (esimerkiksi 3D-objektit, puut, 

kairaukset) tulee piirtää .dwg-kuvaan, ja määrittää, miten ne näkyvät Virtual Map –

mallissa. Visualisointiin ei siis voida tehdä suoraan muokkauksia, vaan ne tulee tehdä 

tietokantaan, jonka jälkeen malli on rakennettava uudelleen, jotta siihen tehtyjä muutok-

sia voitaisiin tarkastella Virtual Mapissa. Virtual Mapin visualisointimallissa voidaan 

tarkastella objektien attribuuttitietoja joidenkin tietojen osalta: tiedot objektin kol-

mioverkkotasosta, tekstuurista, materiaalista ja visualisointiryhmästä saadaan esille tar-

vittaessa koordinaattitietoineen. Mallia rakennettaessa Novapointiin voidaan samalla 

ajaa läpi myös automaattinen massalaskenta, josta saadaan tarvittaessa Excel-taulukossa 

määräluettelo mm. suunniteltuun tasaukseen tarvittavat maa- ja kallioleikkausmassat, 

sekä massanvaihtomäärät. 

Geoteknisen suunnittelun näkökulmasta tärkeistä kairausdiagrammeista ei kuitenkaan 

ole mahdollista saada älykästä tietoa, koska ne ovat visualisoinneissa ei-älykkäinä 3D-

objekteina. Kairausdataa visualisoinnissa näkyvistä kairausdiagrammeista ei siis saada 

suoraan esiin, vaan ne täytyisi hakea Novapointin poikkileikkauksista tai Soundings 
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Editor-tietokannasta. Navigointi Virtual Mapin visualisointinäkymässä on kohtuullisen 

sujuvaa, mutta vaatii aluksi harjoittelua. 

Poikkileikkaukset, jossa kuvataan maalajirajoista tehtyjen tulkintojen 2D-geometria, 

sekä geoteknisessä suunnittelussa mahdollisesti tarvittavat väylä- ja kuivatusrakenteet, 

tallennetaan .dxf-formaatissa. Mikäli geotekniset laskelmat tehdään GeoCalc-

ohjelmistolla, voitaisiin poikkileikkauskuvan tallennus tehdä myös .dwg-formaattiin, 

mutta jotta poikkileikkaus toimisi kaikissa VR Track Oy:n käyttämissä geolaskentaoh-

jelmistoissa, tulisi tallennusformaattina olla myös GeoStudion tukema .dxf-formaatti. 

Tämä tiedonsiirtoformaatti ei vastaa määrittelyä avoimesta, ohjelmistoista riippumatto-

masta tiedonsiirtoformaatista, koska .dxf on universaali tiedostoformaatti ainoastaan 

CAD-pohjaisilla ohjelmilla. Tämän formaatin valintaan päädyttiin siksi, että tarkastellut 

geolaskentaohjelmistot eivät nykyisissä kehitysversioissaan mahdollista LandXML-

formaatin lukemista tai kirjoittamista. 

Geoteknisen suunnittelijan tehtyä tarvittavat laskelmat ja mitoitukset mahdollisesti tar-

vittavista pohjanvahvistusmenetelmistä, geoteknisen suunnittelun viimeisenä vaiheena 

hänen tulisi mallintaa valitsemansa pohjanvahvistusmenetelmät takaisin kohteen tieto-

malliin, jotta niitä voitaisiin hyödyntää toteutusmallissa. Seuraavassa esitetään yleisellä 

tasolla, miten Novapointissa voidaan mallintaa valitut pohjanvahvistusmenetelmät 

(ponttiseinät, paalulaatat, pilaristabiloinnit, geovahvisteet, massanvaihdot, kevennys-

täytöt ja vastapenkereet). 

Ponttiseinät ja paalulaatat voidaan tässä tapauksessa käsitellä samankaltaisuutensa 

vuoksi yhdessä, koska molemmat edustavat ns. ”kovia” rakenteita, ja niiden mallinta-

minen etenee Novapoint-ympäristössä samankaltaisesti. Molemmat pohjanvahvistusra-

kenteet tulee suunnitella Novapointin piirtoikkunassa normaalisti AutoCAD:n 3D-

objekteina. Avaamalla piirtoikkunaan esimerkiksi kolmioverkot maalajirajoista, voidaan 

objektit siirtää mallissa alkamaan halutulta perustamissyvyydeltä, ja normaaleilla Auto-

CAD:n muokkaustoiminnoilla ponttiseinän ja paalulaattojen paalujen yläpinnat saadaan 

päättymään halutulle korkeustasolle. Paalulaatan osalta objektista tulisi käydä ilmi sen 

3D-geometria, kun taas ponttiseinässä riittäisi tarvittaessa esimerkiksi sen väylänpuolei-

sen pinnan mallintaminen, mutta seinän paksuuden huomioon ottaminen olisi myös yk-
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sinkertaisesti toteutettavissa objektia piirtäessä. Kun pohjanvahvistusrakenteen 3D ob-

jekti on valmis, ja se on sijoitettu piirustuksessa oikeille koordinaateille, lisätään piirus-

tus Novapointin maastotietokantaan samalla tavalla, kun aiemmin esitetyt maalajirajo-

jen tulkinnat. 

Pilaristabiloinnin ja geovahvisteiden mallintamisen suhteen voidaan myös käyttää sa-

mankaltaista lähestymistapaa, kuin edellisissä, vaikka ne eivät ole kovia rakenteita. Pila-

ristabiloinnin ollessa geometrialtaan lieriömäinen rakenne, tulisi se mallintaa Novapoin-

tissa 3D-objekteina, ja viedä malliin siten, että mallista käy ilmi stabiloinnin ylä- ja ala-

pinta sekä halkaisija, ja attribuuttitiedoista tarvittaessa tarkentavia työohjeita pilaristabi-

loinnin sekoitusprosessista, asennustavasta, sekä materiaalista. Pilaristabiloinnin mallin-

tamiseen on myös kehitetty Novapointin Soundings-moduuliin Mallintava geosuunnitte-

lu –toiminto, joka mahdollistaa aidosti tietomallipohjaisen linjastabiloinnin suunnitte-

lun, jossa voidaan tuottaa mm. .gt-formaatin tietoa pilarin sijainnista, sekä sen ylä- ja 

alapinnasta. Tätä toimintoa ei kuitenkaan ajanpuutteen vuoksi testattu selvityksessä tar-

kemmin. Geovahvisteiden osalta tulisi mallintaa ylä- ja alapinnat, sekä muoto, ja attri-

buuttitietoihin geovahvisteen materiaali ja sen parametrit (esimerkiksi lujuusominaisuu-

det, verkon silmäkoko). 

Kolmantena ryhmänä mallinnettavista pohjanvahvistusmenetelmistä ovat kevennystäyt-

tö, massanvaihto ja vastapenger. Kevennystäytön ollessa hyvin epäsäännöllisen muotoi-

nen objekti, tällä hetkellä paras tapa mallintaa se on suunnittelemalla siitä 3D-objekti 

AutoCAD:ssä ja tallentamalla se Novapoint-projektin maastotietokantaan. Kevennys-

täytön mallintamista vaikeuttaa myös se, että sitä ei voida välttämättä sitoa kiinni esi-

merkiksi väylägeometriaan tai jonkin maalajin pintaan, sillä sen sijainti ja muoto eivät 

aina ole riippuvainen näistä. Massanvaihto ja vastapenger suositellaan mallinnettavaksi 

3D-murtoviivana Novapointiin piirretyille poikkileikkauksille, josta ne saadaan siirret-

tyä kartalle 3D-poikkileikkauksina ja vietyä maastotietokantaan, kun massanvaihdon tai 

vastapenkereen mallinnus on valmis. Tässä on otettava huomioon se, että mikäli mas-

sanvaihdon alapinta määritetään kulkemaan poikkileikkauksilla esimerkiksi kantavan 

maakerroksen yläpinnassa, muodostettava 3D-objekti ei huomioi pinnanmuodon vaihte-

lua poikkileikkausten välillä, joka aiheuttaa malliin epätarkkuutta. 
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5.3.2 Tekla Civil -ohjelmisto 

Aiempien suunnitteluvaiheiden tietoja hallitaan Tekla Civilissä (myöhemmin Tekla) 

ohjelmiston eri sovellusten (Maasto ja kartta, Varusteet, Pohjatutkimukset, Rakenne, ja 

Piirustukset) kautta. Tässä ohjelmistotarkastelussa haettiin suunnitellun radan mittalin-

jan geometria tietokannasta Rakenne-sovelluksen kautta, ja pohjatutkimustiedot Pohja-

tutkimukset-sovelluksesta Teklan karttanäkymään. Samalle karttanäkymälle voidaan 

hakea pääsovelluksesta alueen suunnitelmakartta referenssikartaksi esimerkiksi .dwg-

formaatissa, ja tarvittaessa lukea objekteja siitä Teklan omaan hakemistoon hyödynnet-

täväksi suunnittelussa. Lisäksi puuhakemistosta voidaan hakea esille mm. pohjatutki-

muspisteitä, korkeuskäyriä, kolmioverkkoja sekä muuta suunnittelua tukevaa tietoa. 

Teklassa ratamallin poikkileikkaus- ja pituusleikkausnäkymiä, sekä 3D-visualisointeja 

pääsee tarkastelemaan suoraan valitsemalla haluamansa kohdat karttanäkymästä. Lisäk-

si karttanäkymä ja navigointi-ikkunat kommunikoivat reaaliaikaisesti keskenään, eli 

navigointinäkymässä voi liikkua saumattomasti esimerkiksi haluamalleen paaluluvulle, 

näyttää tai piilottaa suunniteltuja väylän rakennepintoja tai pohjatutkimuksia vaivatto-

masti, ja tehdä muutoksia poikkileikkaus- tai pituusleikkausnäkymään siten, että muu-

tokset päivittyvät välittömästi myös karttanäkymään ja samalla myös muille projektissa 

Teklaa käyttäville osapuolille. Lisäksi kursorin sijainti pituusleikkaus-, poikkileikkaus- 

tai 3D-näkymässä näkyy reaaliaikaisesti myös karttanäkymässä, ja toisinpäin. Tämä 

ominaisuus helpottaa huomattavasti geometrian tarkastelua ja parantaa havainnollisuut-

ta. Suunnittelija voi hyödyntää tietokannan aineistoja joustavasti näyttämällä tai piilot-

tamalla haluamiaan kohteita karttaikkunaan, poikkileikkaus- ja pituusleikkausnäkymään 

sekä 3D-näkymään. 

Geotekniselle suunnittelijalle Tekla mahdollistaa maalajipintojen automaattisen luomis-

työkalun pohjatutkimustietojen perusteella Pohjatutkimus-sovelluksessaan. Työkalu 

hakee valitun alueen pohjatutkimuksista arvioidut maalajien vaihtumiskohdan, ja muo-

dostaa pinnan (ylä- tai alapinta) valitusta maalajirajasta maastomalliin. Työkalun luo-

maa pintaa voidaan tarkastella pituusleikkausnäkymästä (Kuva 21), poikkileikkausnä-

kymästä (Kuva 22) tai 3D-näkymästä (Kuva 23), jonka perusteella suunnittelija voi 

muokata automaattisesti luotua pintaa ammattitaitoaan ja harkintaansa käyttäen. Poikki-

leikkausnäkymässä tehdyt muutokset päivittyvät reaaliaikaisesti myös karttanäkymän 
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kolmioverkkoon, joten muutoksen seurauksia kolmioverkkoon voi tarkastella vaivatto-

masti. 

 

Kuva 21. Pituusleikkausnäkymä Teklassa, jossa on esitetty tulkittu kallioperä 

(vaaleanpunainen), maastomalli (valkoinen), sekä radan päällysrakenteet. 

 

 

Kuva 22. Poikkileikkausnäkymä Teklassa, jossa on esitetty tulkittu kallioperä 

(vaaleanpunainen), maastomalli (valkoinen), sekä radan päällysrakenteet. 
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Kuva 23. 3D-visualisointi Teklassa, jossa on esitetty tulkittu kallioperä (keltainen), 

päällysrakenteen yläpinta (siniharmaa), sekä pohjatutkimusobjekteja. 

 

Maalajirajatulkintoja voidaan tehdä Novapointin tavoin myös Teklassa manuaalisesti 

osoittamalla poikkileikkauksista, mikäli esimerkiksi automaattinen pintojen luonti antaa 

suhteettoman epäeksakteja tulkintoja esimerkiksi pohjatutkimuspisteiden määrän vähäi-

syydestä tai pohjatutkimusdatan tuottajan tulkintavirheistä johtuen.  

Kun geotekninen suunnittelija on luonut pinnat maalajirajoista ja tehnyt tarvittavat 

muokkaukset niihin, voidaan geolaskentaohjelmistoja varten luoda .dxf-formaatin poik-

kileikkauskuvia miltä paaluluvulta tahansa suoraan poikkileikkausikkunasta. Kun vali-

tuille poikkileikkauksille on tehty tarvittavat geotekniset laskelmat ja mitoitukset poh-

janvahvistusmenetelmistä, tulee ne lopuksi mallintaa Teklassa, jotta ne saataisiin sisäl-

tymään toteutusmalliin. Teklaan on mahdollista viedä raportteja laskentatuloksista 

Muistilappu-toiminnon avulla. Muistilappu määrätään osoittamaan huomioitavaa kohtaa 

kartalla, ja siihen voidaan liittää liitetiedostoja, kuten tässä tapauksessa laskentatuloksia 
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ja –raportteja. Muistilappujen hallinta onnistuu Teklan puuhakemistossa Pääsovelluksen 

alta, josta ne saadaan joko piilotettua tai näkyviin. Nämä muistilaput mahdollistavat 

myös suunnittelijoiden välisen kommunikoinnin suoraan suunnitteluohjelmistossa. 

Mustilappu-toiminnon hyödyntäminen rajoittuu kuitenkin vain karttakuvaan, eikä muis-

tilappuja saa näkymään muissa näkymissä. Teklan ohjelmistotarkastelussa valittiin sa-

mojen pohjanvahvistusmenetelmien (ponttiseinät, paalulaatat, pilaristabiloinnit, geo-

vahvisteet, massanvaihdot, kevennystäytöt ja vastapenkereet) mallintaminen tarkastelta-

vaksi, kuin kappaleessa 5.3.1 Novapointissa. 

Teklassa pohjanvahvistusmenetelmät tulee mallintaa luomalla Rakenne-sovelluksessa 

ns. rakennetyyppi eri menetelmiä kuvaamaan. Teklan rakennetyypit luodaan määritte-

lemällä pistejoukkoja, joiden välillä on kaksi riippuvuutta (etäisyys-, kaltevuus- tai kor-

keuseroriippuvuus), pois lukien kytkentäpisteet (tarvitaan vain yksi riippuvuus pintaan 

kytkemisen lisäksi) ja pääkytkentäpiste (ei yhtään riippuvuutta). Pisteiden välille luo-

daan pinnat, jotka määrittelevät rakennetyypin geometriaa. Teklan mukana toimitetaan 

rakennekirjastossa joitain valmiita rakennetyyppejä, joissa pisteet ja niiden väliset riip-

puvuudet on määritelty. 

Rakennetyypit kytketään Teklassa valittuun (mitta)linjaan, ketjuun tai alueelle, jolle on 

määritetty tasaus. Kytkettäessä rakennetyyppiä linjaan, voidaan se määrittää tietylle 

paaluvälille tai koko määritetylle linjalle. Aluerakennetyyppi kytketään puolestaan 

aluepisteeseen. Tarkasteltavista pohjanvahvistusmenetelmistä massanvaihto (pengertä-

mällä tai kaivaen), pilaristabilointi, kevennysleikkaus ja vastapenkereet ovat valmiina 

määriteltyinä Teklan rakennekirjastossa, joten ne voidaan kytkeä linjaan ilman pisteiden 

ja niiden välisten riippuvuuden määrittämistä, mikäli valmiiden rakennetyyppien di-

mensiot sopivat kyseiseen kohteeseen. 

Massanvaihto kaivamalla –rakennetyyppi on määritetty seuraamaan yläpinnassa maan-

pintaa, ja alapinnassa massanvaihdon kaivutasoa, joten tätä mallintaessa tulee luoda 

pinta, joka kertoo sovellettavan kaivutason. Massanvaihto pengertämällä saadaan mal-

linnettua muuten samalla tavalla kuin edellinen, paitsi siihen tulee määrittää myös mas-

sanvaihdon täyttötaso, jotta rakennetyyppi saadaan kytkettyä oikein. Massanvaihto-

kaivanto voidaan mallintaa yksinkertaisimmillaan myös siten, että luodaan oma raken-
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netyyppi etäisyys-, korkeusero- ja kaltevuusriippuvuksineen määritettyjen pisteiden 

välille, ja määritetään massanvaihdon alapinta (kaivutaso) seuraamaan kantavan maan 

yläpintaa. 

Rakennekirjaston pilaristabilointi-rakennetyypin kytkennässä stabiloinnin yläpinta on 

määritetty seuraamaan maanpintaa, ja alapinta pilaristabiloinnin alapintaa, eli mallinta-

jan määritettäväksi jää pilaristabiloinnin sijainnin lisäksi sen alapinnan määrittäminen 

malliin. Valmiissa kevennys-rakennetyypissä on määritetty kevennyksen poikkileikka-

us, joka tulisi kytkeä mittalinjaan kevennystäyttöä vaativalle paaluvälille. Kevennys-

leikkauksen ollessa geometrialtaan usein hyvin monimutkainen, voi helpoin tapa mallin-

taa se olla luomalla oma rakennetyyppi, jossa on oikeat dimensiot kyseiseen kohteeseen. 

Vastapenkereen mallintamista varten Teklan rakennekirjastossa on valmiit rakennetyy-

pit sekä molemminpuoliselle että yksipuoliselle vastapenkereelle. Molemmat rakenne-

tyypit ovat määritetty seuraamaan väylän päällysrakenteen yläpintaa ja maanpintaa. 

Ponttiseinien mallintamisessa tulisi rakennetyypin luomisessa määrittää seinärakenteen 

poikkileikkauksen rajaavat pisteet, eli suorakulmio, jonka leveys on ponttiseinän pak-

suus. Ponttiseinän yläpinta voidaan määrittää seuraamaan esimerkiksi maanpintaa, tai 

halutulla syvyydellä maanpinnasta tai muusta pinnasta. Alapinta voidaan määrittää esi-

merkiksi tunkeutumaan määräsyvyyden verran kitkamaalajiin. Tällöin ponttiseinän tuo-

temallista saadaan mahdollisimman laadukas toteutusmalli. Ponttiseinän rakennetyypin 

kytkemistä varten tulisi joko piirtää itse ”linja” Teklan karttaikkunaan, joka kuvaa pont-

tiseinän vaakageometriaa tai tuoda .dwg-kuvasta se karttaikkunalle ja määrittää Teklas-

sa linjaksi, jolloin rakennetyyppi voidaan kytkeä siihen. 

Paalulaatat voidaan mallintaa Teklalla luomalla karttakuvaan alue, jossa tulisi käyttää 

pohjanvahvistukseen paalulaattoja, määrittää se lajiltaan paalulaatta-alueeksi ja kytkeä 

se määrälaskentaa varten väylään. Tämän jälkeen alueeseen voidaan kytkeä rakennekir-

jastosta löytyvä rakennetyyppi ’Pengerpaalutus ja paalulaatta’, joka kytkee paalulaatan 

laatan alapinnan. Pystypaalut lisätään malliin valitsemalla rakennetyypin puuhakemis-

tosta Pystypaalu-ryhmä, ja määrittämällä avautuvasta dialogista paalujen sijainnin, di-

mensiot ja muut tarvittavat parametrit. 
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Tyypilliset kohteet, missä geovahvisteita käytetään vahvistusmenetelminä, ovat raken-

nekerrosten alapinnat. Tällöin yksinkertaisin tapa mallintaa ne Teklassa on luoda uusi 

pinta vahvistettavan rakenteen rakennetyyppiin, jolloin geovahviste saadaan vietyä mal-

liin Tekla-pintana sille paaluvälille, mihin se on suunniteltu asennettavaksi. 

5.3.3 Havainnot geolaskentaohjelmistojen soveltuvuudesta tietomallipohjaiseen 

suunnitteluun 

Tarkastelluista geolaskentaohjelmistoista kumpikaan ei mahdollistanut ohjelmistoriip-

pumattoman LandXML-tiedostoformaatin lukemista ohjelmistoon eikä sen tuottamista 

ohjelmistossa. Tämän vuoksi edellä kuvatuissa, osittain tietomallipohjaisissa suunnitte-

luprosesseissa, tuli tehdä kompromissi käytettävän tiedonsiirtoformaatin valinnassa. VR 

Track Oy:n suunnitteluympäristössä ns. lähimpänä universaalia tiedostoformaattia oli 

.dxf-muotoinen tiedosto, koska sitä voidaan tuottaa ja lukea käytettävillä suunnitteluoh-

jelmistoilla (Novapoint ja Tekla), ja sitä voidaan lukea myös käytettäviin geolaskenta-

ohjelmistoihin (GeoCalc ja GeoStudio) sisään. 

GeoCalcissa .dxf-formaatin poikkileikkausten (sekä Novapointissa että Teklassa luodut) 

lukeminen sisään onnistui kokeiluissa vaivattomasti, eikä tiedonsiirrossa tapahtunut 

visuaalisen tarkastelun perusteella suunnittelutiedon häviämistä. Itse geotekniset las-

kelmat tulee tehdä GeoCalcissa edelleen ”perinteisellä” tavalla ottaen huomioon ohjel-

miston rajoitukset, joten siihen ei tässä työssä oteta kantaa tämän enempää. Tulevaisuu-

dessa julkaistavista GeoCalcin päivityksistä sanottakoon, että jatkossa on mahdollista 

käyttää kerran luotua poikkileikkausgeometriaa ja määritettyjä maalajiparametreja 

GeoCalcin jokaisessa moduulissa, mikä aiemmin ei ole ollut mahdollista. 

GeoStudiossa on olemassa mahdollisuus .dxf-formaatin poikkileikkausten sisään luke-

miselle, mutta ohjelmistotarkastelussa tässä toiminnossa ilmeni hyvin merkittävä puute. 

GeoStudio ymmärtää maalajeiksi ainoastaan sellaisia .dxf-formaatin poikkileikkauksia, 

jossa piirretyt maasto-, maalajiraja- ja kalliopinnat ovat suljettuja monikulmioita, ja 

määritetty AutoCAD:ssa alueiksi (Regions). Periaatteessa tarkasteltavien poikkileikka-

usten muokkaaminen GeoStudion vaatimaan muotoon onnistuu piirto-ohjelmissa, mutta 

tämä tekee suunnitteluprosessista erittäin työlään, sekä alttiin inhimillisille virheille, 
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eikä sen vuoksi ole suositeltava työtapa. Näin ollen paras tapa siirtää poikkileikkaus-

geometrioita GeoStudioon olisi avata esimerkiksi .dxf- tai .bmp-formaatissa oleva poik-

kileikkauskuva ohjelman piirtoalustalle, ja ”piirtää läpi” maalajirajojen alueet. Tämän-

kaltainen tiedonsiirto on kuitenkin jo hyvin kaukana tietomallipohjaisen suunnittelun 

vaatimuksista. 

GeoStudion vahvuutena voidaan pitää sen mahdollistamia monipuolisia mallinnuksia 

mm. roudan tunkeutumissyvydestä, veden suotautumisesta maaperässä ja haitta-

aineiden kulkeutumisesta maaperässä. Näiden lisäksi GeoStudiossa onnistuvat myös 

tavanomaisemmat geotekniset painuma- ja stabiliteettimallinnukset. 

5.4 Hanketarkastelut 

5.4.1 Jorvaksen liikennepaikan kehittäminen 

Kuten aiemmin tuloksissa on mainittu, VR Trackilla käytössä olevat geolaskentaohjel-

mistot eivät nykyisiltä ominaisuuksiltaan täytä tietomallivaatimuksia, vaan laskenta ja 

mitoitukset tulee yhä tehdä dokumenttipohjaisesti. Jorvaksen hankkeessa geotekninen 

suunnittelu toteutettiin myös hyvin pitkälti perinteisin menetelmin, eikä hankkeen luon-

ne tietomallipilottina tuonut suoria muutoksia geoteknisen suunnittelun näkökulmasta 

(Komulainen 2013). 

Geotekninen suunnitteluvaihe Jorvaksen hankkeessa käynnistyi määrävälein luotujen 

poikkileikkauskuvien vastaanottamisella, jotka oli luotu ratamallista Novapointilla. 

Poikkileikkauskuvien tiheys oli poikkeuksellisen suuri, ne oli tehty jopa 60 senttimetrin 

välein. Tämä kuitenkaan ei suoranaisesti ollut seurausta tietomallipohjaisen suunnittelu-

prosessin vaatimuksista, vaan silloisen pohjatutkimustietokannan version puutteesta 

huomioida kairausdiagrammien eteen/taakse etäisyys poikkileikkauksista 3D-näkymään 

vietäessä. Tämän seurauksena geotekninen mitoitus Jorvaksen hankkeessa oli huomat-

tavasti pidemmällä, kuin normaalisti ratasuunnitteluvaiheessa. (Komulainen 2013) 

Geoteknisen suunnittelun näkökulmasta suunnittelutyö olisi ollut vaivattomampaa, mi-

käli käytetty geolaskentaohjelmisto (GeoCalc) olisi toiminut suunnitteluohjelmiston 

”sisällä”. Nykyisessä ohjelmistorakenteessa laskentapoikkileikkauksia ei saatu suoraan 
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laskentaan suunnitteluohjelmistosta, joka lisäsi laskentojen määrää ja vei paljon aikaa. 

Tehtyjen laskentojen määrä optimoituisi silloin, jos laskennat voitaisiin tehdä suoraan 

suunnitteluohjelmistossa. (Komulainen 2013) 

Geoteknisten laskelmien perusteella geotekninen suunnittelija mitoitti tarvittavat poh-

janvahvistustoimenpiteet, joista tekninen assistentti suunnitteli 3D-objektit väyläsuun-

nittelijalle malliin viemistä varten. Hankkeessa koettiin, että kun tietomallipohjainen 

suunnitteluprosessi rutinoituu jatkossa, pohjanvahvistustoimenpiteiden vieminen malliin 

ei vaadi vastaavanlaista ketjua. (Komulainen 2013) 

Maaperämalli luotiin Jorvaksen hankkeessa vasta laskentojen ja mitoitusten jälkeen, 

mutta geoteknisen suunnittelun näkökulmasta siitä olisi voinut olla hyötyä visualisoin-

nissa ja täydentävien pohjatutkimusten ohjelmoimisessa. Huomattavaa on kuitenkin, 

että pelkkä pintamalli ilman ominaisuustietoja ei olisi suunnittelun näkökulmasta kovin 

hyödyllinen, vaan pintamallin tulisi sisältää ominaisuustietoja kohteesta. (Komulainen 

2013) 

5.4.2 Ratojen luokittelu (RATUS-hanke) 

RATUS-hankkeen erityispiirteenä oli se, että siinä tuli tehdä luokittavat stabiliteettilas-

kelmat erittäin suurelle joukolle ratapoikkileikkauksia. Hankkeessa päivitettiin olemassa 

olevat sähköiset stabiliteettilaskelmat käyttäen SFS-EN 15528 mukaisia kuormia. Niiltä 

radan osilta, joilta ei ollut saatavissa minkäänlaisia sähköisiä stabiliteettilaskelmia, haet-

tiin arkistoista stabiliteetin osalta pehmeikkökohtaisesti määräävät poikkileikkaukset. 

Poikkileikkaukset parametrisoitiin keräämällä niistä stabiliteetin kannalta oleelliset tie-

dot. Niiltä pehmeiköiltä, joilta ei ollut riittäviä lujuustietoja stabiliteettilaskentaa varten, 

ohjelmoitiin tarvittavat pohjatutkimukset. Arkistotietojen ajanmukaisuutta varmistettiin 

suuntaa-antavalla poikkileikkausten laserskannauksella ja pengertäytteen alarajan mit-

taamista maatutkalla. Näistä saadun datan perusteella parametritaulukot päivitettiin vas-

taamaan ajantasaisia tietoja. Lopulta parametrisoitujen poikkileikkausten stabiliteetti 

laskettiin ns. massa-ajona GeoCalciin ’Embankment stability’-toiminnolla, joka kehitet-

tiin Vianova Systems Finland Oy:ssä RATUS-hankkeen yhteydessä. Saatujen tulosten 

luotettavuutta pyrittiin selvittämään parametrisoimalla myös sähköisiä laskentamalleja, 

ja vertaamalla näitä kahta tulosta keskenään. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin paalute-
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tut pehmeiköt, koska niiden stabiliteetti oli kunnossa (Liikennevirasto 2012b, s. 272). 

(Liikennevirasto 2012b, s. 12) 

Parametrisoinnin tarkoituksena RATUS-hankkeessa oli mahdollistaa suuren poikkileik-

kausmäärän stabiliteettilaskenta yhtenä ajona. Tätä varten tuli määrittää ne vähimmäis-

parametrit, jotka tarvitaan laskentapoikkileikkauksen muodostamiseen GeoCalc-

ohjelmistossa. Olennaista oli löytää täsmälleen oikea määrä poikkileikkausta kuvaavia 

parametreja, jotta malli edustaisi todellisuutta riittävällä tarkkuudella. Mallia ei saisi 

yksinkertaistaa liikaa siten, että laskentatulosten edustavuus kärsii; toisaalta liian suuri 

parametrien määrä monimutkaistaisi mallia, jolloin parametrisoinnin hyödyt verrattuna 

perinteiseen stabiliteettilaskentaan vähenisivät tai häviäisivät kokonaan. Parametrisoin-

tityöryhmän ja laskentaohjelmiston laatijoiden yhteistyöllä päädyttiin lopulta yhteensä 

65 parametriin, jotka syötettiin Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmistoon (myö-

hemmin Excel) luotuun algoritmiin. (Liikennevirasto 2012b, s. 12-13) Näistä paramet-

reista 38 on pakollisia. 

Parametrien syöttö-välilehdellä Excelissä on parametritaulukon lisäksi reaaliaikaisesti 

parametrien syöttämisen perusteella päivittyvä poikkileikkausgeometria, josta poikki-

leikkauksen geometrian muodostumista voidaan seurata (Kuva 24).  

 

Kuva 24. Excel-algoritmin havainnekuva parametrisoitavasta poikkileikkauksesta.  

 

Kun pakolliset poikkileikkauksen parametrit on syötetty Exceliin ja automaattisesti ge-

neroidun poikkileikkauksen edustavuus tarkistettu, stabiliteettilaskenta GeoCalcin Em-
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bankment Stability-lisätoiminnallisuuden avulla etenee pääpiirteittäin Stability-

laskentamoduulin tavoin. Merkittävimpänä erona on se, ettei poikkileikkauksen geomet-

riaa tule syöttää laskentamoduulin Geometry-välilehdellä, vaan Exceliin syötetyt poik-

kileikkausparametrit luetaan GeoCalciin Data-välilehden File-pudotusvalikon Open 

Excel Sheet-toiminnolla (Kuva 25). GeoCalciin luettavan taulukon tulee noudattaa ”Ra-

tojen luokitus 2010”-formaattia, eli periaatteessa siihen voitaisiin syöttää mikä tahansa 

formaatin mukaan muodostettu Excel-taulukko. GeoCalciin luettuja poikkileikkauspa-

rametreja voidaan muokata suoraan, sekä siihen voidaan lisätä tai siitä voidaan poistaa 

poikkileikkausrivejä, jotka tarvittaessa voidaan tallentaa takaisin Excel-taulukkoon. 

 

Kuva 25. Parametritaulukoiden tarkastelu GeoCalcin Embankment Stability-

laskentamoduulin Data-välilehdellä 

 

Kun poikkileikkausten parametrit on luettu Exceliin ja mahdollisesti tarvittavat muutok-

set tehty, varsinainen stabiliteettilaskenta tehdään normaalisti Calculate-välilehdellä 

(Kuva 26). Erona Stability-laskentamoduuliin on se, että poikkileikkaukselle tuleva 

kuorma (Load) syötetään Load-välilehden sijaan valitsemalla jokin kolmesta SFS-EN 

15528 mukaan etukäteen määritetyistä (33,2 kN/m
2
, 36,8 kN/m

2
, 40,4 kN/m

2
) kuormis-

ta, jolloin GeoCalc automaattisesti määrittelee kuorman penkereen yläpinnalle kiskojen 

mukaisesti. Lopuksi stabiliteettilaskenta voidaan suorittaa joko yhdelle, Data-

välilehdellä aktivoidulle poikkileikkaukselle (Calculate(1)-painike) tai kaikille GeoCal-

ciin luetuille poikkileikkauksille (Calculate-toiminto). 
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Kuva 26. Parametrisoitujen poikkileikkausten stabiliteettilaskenta GeoCalcin 

Embankment Stability-laskentamoduulin Calculate-välilehdellä 

 

Laskennan tuloksena saatavat kuvat liukupinnoista, sekä niiden varmuuskertoimista 

voidaan tulostaa normaalisti tiedostoon .png- tai .pdf-formaatissa (Kuva 27). Lisäksi 

laskentatiedosto voidaan tallentaa .gcst-formaattiin laskentamalliksi. Halutut tulostus-

tiedostot valitaan Calculate-välilehdellä Results-kohdassa. 

 

Kuva 27. Esimerkkikuva liukupinnoista ja niiden varmuuskertoimista 

poikkileikkaukselle 

 



 

 

86 

RATUS-hankkeessa koettiin, että käytetty poikkileikkausten parametrisointi on hyödyl-

linen tapa selvittää suuresta joukosta poikkileikkauksia ne poikkileikkaukset, jotka vaa-

tivat lähempää geoteknistä tarkastelua. Tässä on kuitenkin otettava huomioon menetel-

män rajoitukset, kuten maatutkaluotausdatan epävarmuus, sekä poikkileikkausgeometri-

an yksinkertaistuksesta johtuva epätarkkuus. (Vanhoja 2013) Näistä syistä poikkileik-

kausten parametrisointia voidaan käyttää lähinnä alustavissa tutkimuksissa esimerkiksi 

yleissuunnitteluvaiheessa, mikäli hankkeen resurssit mahdollistavat sen.  

5.5 Geologian tutkimuskeskuksen pohjatutkimusrekisteri 

GTK on yhteistyössä Liikenneviraston kanssa kehittänyt Pohjatutkimusrekisteri-

verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on tarjota käyttäjälle mahdollisuuden tarkastella ja 

ladata eri pohjatutkimusdatan tuottajien aineistoa maksutta. Latauspalvelusta tiedot saa 

Infra-pohjatutkimusformaatissa (versio 2.1), ja koordinaatistoksi voidaan valita joko 

alkuperäinen tai valtakunnallinen ETRS-TM35FIN-koordinaatisto. Näin ollen pohjatut-

kimusdata voidaan syöttää sellaisenaan Teklan ja Novapointin tietokantoihin. Tietokan-

nan koordinaattimuunnokset on tehty Maanmittauslaitoksen kuntakohtaisten MML-

muunnoskaavojen mukaisesti. Liikenneviraston omistamat pohjatutkimustiedot sisältä-

vät sekä pisteiden perustiedot että varsinaiset mittaustiedot, mutta joidenkin omistajien 

pohjatutkimuksista esitetään vain metatiedot, eli Infra-pohjatutkimusformaatin mukaiset 

perustiedot ilman mittaustietoa. (Geologian tutkimuskeskus, 2013b) 

Pohjatutkimusrekisterissä näkyy oletuksena kaikki Infra-pohjatutkimusformaatin mu-

kaiset in situ-pohjatutkimustavat (Suomen Geoteknillinen Yhdistys 2011, s. 12-13). 

Palvelun puuhakemistosta voi valita näkyväksi kerrallaan kaikki pohjatutkimustavat, tai 

vain osa niistä. In situ-pohjatutkimustapojen lisäksi puuhakemistosta voi valita näky-

väksi muita pohjatutkimusaineistoja, kuten rakeisuuskäyrän, ödometrikokeen, tai kol-

miaksiaalikokeen. Puuhakemistosta valitaan taustanäkymäksi maaperäkartta ja/tai poh-

jakartta, sekä molempien mittakaava. Lisäksi taustalle voi valita näkymään myös ilma-

kuvan, tosin vain rajoitetulla mittakaava-alueella. Kaikkien edellä mainittujen taus-

tanäkymien läpikuultavuutta voidaan säädellä portaattomasti, joka mahdollistaa niiden 

käyttämisen samanaikaisesti. (Geologian tutkimuskeskus, 2013c) 
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Ikkunan yläreunassa on normaalit karttapalvelun navigointitoiminnot, kuten lähentämis- 

ja loitonnustoiminnot, kartan siirtäminen, edelliseen ja seuraavaan karttanäkymään siir-

tyminen, koko näytön tilaan vaihtaminen, tietojen haku-valinta, suorakaiteen ja moni-

kulmion muotoisen alueen valinta, sekä puuhakemiston piilottaminen ja näyttäminen. 

(Geologian tutkimuskeskus, 2013c) 

Klikkaamalla haluttua tutkimuspistettä kartalla voidaan saada esille Infra-

pohjatutkimusformaatin mukaista kairausdataa. Tarkasteltavaa dataa ei ole mahdollista 

suoraan ladata omalle koneelle, eikä kopioida leikepöydälle jatkokäsittelyä varten. Tä-

mä on selkeä puute pohjatutkimusrekisterin sujuvalle käytölle. Tällä hetkellä suunnitte-

luohjelmistoa varten tarvittava data tulisi tilata sen omistajalta, mikä hidastaa tiedon 

sujuvaa siirtoa suunnittelukäyttöön. (Geologian tutkimuskeskus, 2013c) 

Navigointi kartalla on huomattavan sujuvaa, ja zoomausta helpottaa ruudulla oleva kiin-

teä osoitin, joka näyttää zoomauksen keskipisteen. Zoomaus onnistuu hiiren rullalla, 

kaksoisnäpäytyksellä, tai valitsemalla zoomaustyökalulla tarkasteltava alue. Merkittävin 

sujuvaa käyttöä mahdollistava ominaisuus palvelussa on sen toimiminen yleisimmillä 

Internet-selainohjelmilla (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Palvelun 

käyttämiseen ei vaadita siis mitään ylimääräisiä ohjelmistoja käyttäjän tietokoneelle. 

(Geologian tutkimuskeskus, 2013c) 

Pohjatutkimusrekisterin kattavuus on paikoittain hyvä, mutta kokonaisuudessaan vielä 

melko suppea (Kuva 28). Aineisto on keskittynyt suurimmilta osin Suomen rautatiever-

koston alueelle sekä suurten väylien varrelle, oletettavasti johtuen Liikenneviraston ak-

tiivisesta roolista palvelun käyttöönotossa. Suurten kaupunkien alueilla olevien mittaus-

pisteiden määrässä ei ole merkittäviä eroja, pois lukien Espoon kaupungin tietokanta, 

joka on silmämääräisesti tarkasteltuna selvästi kattavin. (Geologian tutkimuskeskus, 

2013c) 
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Kuva 28. Pohjatutkimusrekisterin aineiston mittauspisteet kartalla, mittakaava 

1:8 000 000. 

 

Huomattava puute Geologian tutkimuskeskuksen pohjatutkimusrekisterissä on koordi-

naattihakutoiminnon puuttuminen. Jotta kartalla voitaisiin navigoida vaivatta halutulle 

koordinaattipisteelle, tulisi palvelussa olla mahdollisuus hakutoiminnolle koordinaattien 

perusteella kaikilla Suomessa käytössä olevilla koordinaattistandardeilla (KKJ, ETRS-
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TM35FIN, EUREF-FIN (WGS84), ETRS-GKn). Lisäksi paikannimi- ja osoitehakutoi-

minto olisi hyödyllinen käyttäjänäkökulmasta. Nämä molemmat toiminnot löytyvät 

muun muassa Metsähallituksen ylläpitämästä retkikartta.fi-verkkopalvelusta, joten ky-

seiset toiminnot olisivat toteutettavissa selainpohjaisessa karttapalvelussa.  

Muita hyödyllisiä työkaluja palvelussa olisivat etäisyyden mittaus, mahdollisuus tontti-

rajojen tarkasteluun, mittauspisteiden rajaukseen aikaikkunan perusteella, sekä koordi-

naattikysely. Etäisyyden mittaustyökalulla voitaisiin mitata mm. datapisteiden välistä 

etäisyyttä. Tonttirajojen tarkastelu helpottaisi mahdollisesti urakan ulkopuolisten pohja-

tutkimuspisteiden rajauksen tarkastelun ulkopuolelle. Mittauspisteiden datan luotetta-

vuutta arvioitaessa olisi käytännöllistä rajata esimerkiksi liian vanhat mittauspisteet pois 

kartan näytöltä, jolloin näkyviin jäisivät vain ajantasaiset pohjatutkimuspisteet. Joissa-

kin tapauksissa koordinaattikyselyllä olisi käyttöä siinä, että klikkaamalla satunnaista 

pistettä kartalla, palvelu ilmoittaisi esimerkiksi ponnahdusikkunalla kyseisen pisteen 

koordinaatti- ja korkeustiedot eri koordinaatti- ja korkeusstandardeilla. Nämä tiedot 

voitaisiin kopioida edelleen leikepöydälle jatkokäyttöä varten. 

Tarkasteltaessa palvelua tietojen lähettäjän näkökulmasta, epävarmuutta herätti tietojen 

toimitustapa verkkopalveluun, joka tulee tehdä sähköpostitse (Geologian tutkimuskes-

kus 2013b). Kirjoittajan mielestä palvelun resurssit tulisivat tehokkaammin käytetyksi ja 

täysi potentiaali paremmin esiin siten, jos tiedot voitaisiin ladata suoraan tiedonhankin-

taorganisaation toimesta palveluun, eikä yhden välikäden kautta. Tällaisen toimintata-

van toimivuus voitaisiin varmistaa kouluttamalla tiedonhankintaorganisaatioissa esi-

merkiksi yksi tai useampi vastuuhenkilö, joka olisi palvelun ns. pääkäyttäjä organisaa-

tiossaan. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Rakennusala on vuosituhannen vaihteesta lähtien alkanut talonrakennusalan vetämänä 

käyttää tietomalleihin perustuvia suunnittelu-, toteutus-, sekä viime vuosina myös yllä-

pitotyötapoja. Infra-alalle tietomallinnus on alkanut rantautua vasta viime vuosina 

käynnistettyjen tutkimushankkeiden (InfraTM, InfraTIMANTTI, Infra FINBIM) myötä. 

Suunnittelun osalta alalla käytetyt tietokoneavusteiset suunnitteluohjelmistot (CAD-

ohjelmistot) ovat teoriassa mahdollistaneet älykkäiden tietomallien muodostamisen koh-

teesta jo pidemmän aikaa, ja viime vuosina yleistyneet koneohjausjärjestelmät työko-

neissa ovat sekä mahdollistaneet kolmiulotteisten, jatkuvien mallien hyödyntämisen 

toteutusvaiheessa että luoneet kysyntää niiden tuottamiselle. 

Näistä, ja lukuisista muista tietomallinnuksella saavutettavista hyödyistä johtuen on 

asetettu tavoitteeksi, että vuodesta 2014 lähtien suuret infranhaltijat siirtyisivät käyttä-

mään pääasiassa tietomallipohjaisia hankintamenetelmiä. Talonrakennusalan toimijat 

ovat kokeneet hyötyneensä lukuisilla eri tavoilla tietomallinnuksen käyttöönotosta, ja 

myös infrarakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on saavutettu kvalitatiivisesti ja 

kvantitatiivisesti mitattavia hyötyjä.  

Ohjelmistopuolella merkittävin este tietomallipohjaisen suunnittelun toteuttamiselle on 

tarkasteltujen geolaskentaohjelmistojen rajoitteet ohjelmistoriippumattoman tiedonsiir-

toformaatin (Suomessa kansainväliseen LandXML-formaattiin perustuva Inframodel) 

käytössä. Tarkasteltavista ohjelmistoista kumpikaan ei mahdollistanut kyseisten for-

maattien lukemista tai tuottamista. On kuitenkin otettava huomioon, että kehitystyö kan-

sallisen Inframodel-tiedonsiirtoformaatin määrittelyssä on kesken, ja esimerkiksi geo-

tekniset parametrit ollaan ottamassa mukaan vasta formaatin myöhemmissä versioissa. 

Tämän vuoksi tiedonsiirrossa suunnitteluohjelmistojen ja laskentaohjelmistojen välillä 

täytyi tehdä kompromisseja tavoiteltaessa tietomallipohjaista tiedonsiirtoa. 

Selvityksessä havaittiin myös suunnitteluohjelmistoissa aidosti tietomallipohjaista 

suunnittelua vaikeuttavia rajoituksia. Esimerkiksi Novapointissa ei toteutunut kysely-

haastatteluissa suunnittelijoiden useimmiten mainitsema reaaliaikaisen suunnittelutie-

don saatavuus muille suunnittelijoille. 
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6.1 Geosuunnittelun nykytila 

Kyselytutkimuksen perusteella dokumenttipohjaisen geoteknisen suunnittelun tärkeim-

mät lähtötiedot ovat hajallaan lukuisissa eri dokumenteissa. Näitä ovat muun muassa 

erilaiset kartat, geometriakuvat, raportit, ja aiempien suunnitteluvaiheiden ”testamentit”. 

Tämän vuoksi suunnittelun lähtötietojen kerääminen ja yhdistäminen on nykyisellään 

hyvin monimutkaista, työlästä, aikaa vievää, sekä altista inhimillisille virheille. Kun 

kohteen suunnitteluvastuu vaihtuu suunnittelijalta toiselle joko hankkeen sisällä tai 

hankkeiden välillä, olisi elintärkeää välttää suunnitelmadokumenttien subjektiivisesta 

tulkinnasta johtuvat väärinymmärrykset. Näistä voi seurata virheitä suunnitelmissa, ai-

kataulujen epäonnistumista, hankkeen budjetin ylittymistä, sekä päällekkäistä työtä. 

Geoteknisessä suunnittelussa korostuu yhteistyö ja kommunikaatio muiden tekniikkala-

jien suunnitteluryhmien kanssa. Geoteknisen suunnittelijan on oltava tietoinen väylä-

suunnittelijan uusimmasta suunnitelmaversiosta, jotta voi alkaa suunnittelemaan mah-

dollisesti tarvittavia pohjanvahvistusmenetelmiä. Mikäli tieto väyläsuunnittelijan teke-

mästä muutoksesta esimerkiksi väylän vaakageometriaan ei välity geotekniselle suunnit-

telijalle, on vaarana tällöin, että geoteknisiä laskelmia tehdään vanhentuneilla suunni-

telmatiedoilla. Tiedon täytyy kulkea myös toiseen suuntaan, eli tieto pohjanvahvistus-

suunnitelmasta pitäisi välittyä myös väyläsuunnittelijalle oikea-aikaisesti. 

Dokumenttipohjaisessa suunnittelussa suunnitteluratkaisut esitetään ei-älykkäissä 2D-

kuvissa, sekä lukuisina näitä tukevina muina dokumentteina. Tällainen esitystapa ei ole 

havainnollinen ulkopuoliselle, ja voi aiheuttaa jopa väärinymmärryksiä suunnitelmista. 

Lisäksi kaksiulotteisista kuvista ei ole mahdollista tehdä tarkkaa törmäystarkastelua. 

Geotekniseen suunnitteluun kuuluu olennaisena osana kohteen toteuttamisvaiheessa 

myös suunnitelmien muutokset, esimerkiksi maalajirajatulkintojen epäeksaktiuden 

vuoksi. Tämä vaatii dynaamisia työskentelytapoja, joita on vaikea hyödyntää dokument-

tipohjaisessa suunnittelussa. 

Selvitettäessä suunnittelijoiden mielipiteitä dokumenttipohjaisen suunnittelun eri vai-

heiden kestosta, pidettiin lähtötietojen hankintaa ja suunnitelmien dokumentointia eni-

ten merkittävästi aikaa vievänä vaiheena. Lähtötietojen hankintaa pidettiin kuitenkin 
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projektin onnistumisen kannalta hyvin tärkeänä vaiheena, joten yleinen näkemys olikin, 

että se tulee tehdä huolella, eikä sitä ole tarvetta nopeuttaa lähtötietojen hankinnan huo-

lellisuuden kustannuksella.  

Dokumenttipohjaisen suunnitteluprosessin suurimpina yksittäisinä ongelmina pidettiin 

erilaisia ohjelmistoihin ja niiden käyttöön liittyviä ongelmia (käyttäjän osaaminen, oh-

jelmistojen viat ja niiden välinen yhteensopimattomuus) sekä inhimillisistä kommuni-

kaatiokatkoksista johtuvia tietojen jäämistä suunnittelijoiden ”välille”. Lisäksi suunnit-

telutiedon epäajantasaisuutta projektiryhmän sisällä pidettiin merkittävänä ongelmana. 

Erityisesti viimeisimpään ongelmaan Teklan suunnitteluympäristö tuo helpotusta, kun 

suunnitelmiin tehtävät muutokset näkyvät tallentamisen tai muutosten tyhjentämisen 

jälkeen automaattisesti kaikille Teklalla suunnitelmia tarkasteleville henkilöille. Toinen 

esille noussut ongelma oli dokumenttipohjaisten suunnitelmien pitkän ajan kuluessa 

tiukahkoksi hioutuneet sisältövaatimukset. Tämä voi olla yksi syy sille, miksi suunni-

telmien dokumentointivaihetta pidettiin työläänä vaiheena suunnittelussa.  

Suunnitelmien esittely ulkopuolisille sidosryhmille mm. tilaajatapaamisissa ja yleisöti-

laisuuksissa tapahtuu pääosin edelleen kaksiulotteisina staattisina kuvina, vaikka ohjel-

mistot sallisivat dynaamisten mallien tarkastelun joko suunnitteluohjelmistoilla tai eril-

lisillä katseluohjelmistoilla. Kaksiulotteisten kuvien (kuten esimerkiksi suunnitelma-

karttojen) havainnollisuus on pahimmillaan huomattavan heikko erityisesti asiaan tai 

kohteeseen vihkiytymättömälle henkilölle. 

Tilaajaosapuolen kyselyhaastattelussa mikään dokumenttipohjaisen hankintamuodon 

ongelma ei noussut ylitse muiden, mutta mainituista ongelmista lähes jokainen oli sel-

lainen, joka olisi ainakin osittain ratkaistavissa tietomallipohjaisessa hankinnassa. Tilaa-

jaosapuolen näkemyksen mukaan ristiriitainen data suunnitelmadokumenteissa aiheuttaa 

ongelmia dokumenttipohjaiseen hankintamalliin. Ristiriitaisen datan päätyminen suun-

nitelmiin olisi ratkaistavissa tietomallipohjaisella suunnittelulla, jolloin suunnitelmiin 

tehtävät muutokset päivittyvät automaattisesti kaikkiin näkymiin. Lisäksi manuaalinen 

määrälaskenta ja törmäystarkastelu on työlästä tehdä kaksiulotteisista suunnitelmista, 

joka aiheuttaa virheitä kustannusarvioihin ja työn toteutusvaiheeseen. Piirustuksina luo-

vutettavat suunnitelmat dokumenttipohjaisessa prosessissa aiheuttavat ongelman myös 
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siinä, että niissä oleva suunnittelutieto ei ole älykästä, ja niistä tehtävät tulkinnat ovat 

subjektiivisia, josta voi seurata tulkintavirheitä alkuperäisen suunnittelijan ja suunnitel-

man lukijan välillä. 

6.2 Tietomallinnuksen soveltuminen geotekniseen suunnitteluun 

Tietomallinnuksella selvästi suurin saavutettava hyöty suunnittelijoiden näkökulmasta 

oli suunnittelutiedon ajantasaisuus projektiryhmän sisällä, jonka nosti esille yli puolet 

vastaajista. Myös tilaajaosapuolen haastatteluissa koettiin suunnittelutiedon ajantasai-

suudella saavutettavan merkittäviä hyötyjä. Toinen merkittävä hyöty suunnittelijanäkö-

kulmasta oli projektin tiedonhallinnan rationalisointi, kun kaikki projektissa tuotettava 

tieto on saatavilla yhdessä mallissa, joka yksinkertaistaa mm. tiedon hakua sekä yleistä 

tiedonhallintaa. Ohjelmistotarkastelussa tiedonhallinnan helppous konkretisoitui, sillä 

erityisesti Teklassa tiedonhallinta oli hyvin intuitiivista, ja tietokannassa olevien suunni-

telmien piilottaminen ja esiin tuominen oli erittäin vaivatonta, joka helpotti erilaisten 

suunnitelmakokonaisuuksien tarkastelua 3D-, kartta-, pituusleikkaus- ja poikkileikkaus-

näkymissä. 

Suunnittelija- ja tilaajakyselyiden vastauksissa eräs toistuvasti mainittu etu, suunnittelu-

virheiden väheneminen, johti erittäin mielenkiintoiseen havaintoon; vaikka sen mainitsi 

vain noin viidennes vastaajista, hyvin moni muu mainittu tietomallinnuksella saavutet-

tava etu on sellainen, että se johtaa ainakin teoriatasolla virheiden vähenemiseen. Esi-

merkiksi suunnittelutiedon ajantasaisuus, manuaalisen kopiointitarpeen väheneminen, 

törmäystarkastelun mahdollistaminen kolmiulotteisen mallin avulla, tiedonsiirtostandar-

dista seuraava tiedonsiirtohävikin väheneminen, ja massalaskennan automatisointi joh-

tavat lopulta kaikki virheiden vähenemiseen suunnittelussa, toteutuksessa, sekä ylläpi-

dossa. Tämän takia virheiden vähenemistä voitaisiin pitää suurimpana yksittäisenä tie-

tomallinnuksesta saavutettavana hyötynä. 

Kysyttäessä tilaajilta tietomallinnuksella saavutettavilla eduista, nousi esille tietomallin 

hyödynnettävyys kohteen koko elinkaaren ajan. Kun suunnittelutietoa kerätään samaan 

malliin heti yleissuunnitteluvaiheesta asti, uusi hankkeen aikana kerättävä tieto kumu-

loituu lähtötietomallin pohjalle, eikä ideaalitilanteessa edellisen vaiheen tietoa häviä 
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siirryttäessä myöhempiin suunnitteluvaiheisiin. Toteutusvaiheessa tarkemittauksista 

saatava toteumamalli kuvaa tiedon kohteen todellisesta tilasta luovutushetkellä, joka 

luovutetaan lopulta kohteen ylläpidosta vastaavalle organisaatiolle. 

Tietomallista tuotettavat kolmiulotteiset katselupaketit parantavat suunnitellun kohteen 

havainnollisuutta kaikille hankkeen sidosryhmille. Niin suunnittelijat, tilaajaosapuoli, 

kuin alueen asukkaatkin saavat visualisoinneista helposti informaatiota suunniteltavasta 

kohteesta. Suunnittelijoiden on helpompi ymmärtää suunnittelun mahdolliset ongelmat 

kolmiulotteisesta lähtötietomallista, ja parhaimmillaan tilaajan päätösprosessi voi no-

peutua, kun tarjotut suunnitelmat on helpompi ymmärtää visualisoinneista. Visualisoin-

timahdollisuus suunnitelmista olikin tilaajaosapuolen haastatteluissa useimmiten mainit-

tu tietomallinnuksen hyötynäkökohta. 

Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa suurin työmäärä painottuu dokumenttipoh-

jaisesta prosessista poiketen hankkeen alkuun. Tällöin vaikutusmahdollisuus suunnitte-

lupäätöksillä hankkeen kustannuksiin on suurimmillaan. Näin ollen tietomallipohjaises-

sa suunnitteluprosessissa voidaan realistisesti vertailla useampia toteutusvaihtoehtoja, ja 

valita niistä kokonaisuudeltaan paras toteutettavaksi. Tämä työmäärärakenteen muutos 

on jatkossa huomioitava projektin hallinnassa mm. henkilöstöresurssien kohdistamises-

sa. Toinen projektin hallintaan vaikuttava ominaisuus tietomallinnuksessa on kustan-

nusseurannan integroituminen tietomallin kanssa, jolloin hankkeen johto voi seurata 

kustannuksia reaaliaikaisesti, ja tarvittaessa tehdä dynaamisemmin päätöksiä varmis-

taakseen hankkeen budjetissa pysymisen. 

Vertailtaessa suunnittelijoiden ja tilaajien mainitsemia tietomallipohjaisen suunnittelun 

vaikeuksia, osapuolten mielipiteet olivat hyvin lähellä toisiaan. Kokonaisuudessaan vai-

keimmaksi tietomallinnusta hidastavaksi tekijäksi nimettiin tietomallipohjaisen suunnit-

telun sisältövaatimusten ja ohjeistusten puute. Tällä hetkellä tilaajan on kokemuksen 

puutteen vuoksi haastavaa määritellä, mitä tietomalliin tulisi sisällyttää ja millä tark-

kuudella. Myös suunnittelijan on vaikea arvioida, minkä tarkkuustason suunnitelmia 

missäkin vaiheessa on tuotettava. Asiaan pyritään saamaan parannusta pilottihankkeilla, 

ja joitain tietomallipohjaisen suunnittelun ohjeluonnoksia onkin jo julkaistu  

InfraFINBIM-organisaation toimesta. 
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Tietomallinnuksen soveltuvuutta nimenomaan geotekniseen suunnitteluun pidettiin 

myös kyseenalaisena. Epäilyä herätti tietomallissa vaadittavien jatkuvien pintojen luo-

minen maaperämalliin, jota vaikeuttaa pistemäinen data maaperän geoteknisistä ominai-

suuksista. Pintoja luodessa tulisikin nykyisen teknologian rajoittamana keskittyä ohjel-

moimaan pohjatutkimuksia kohdistetusti suunniteltavan kohteen keskeisimmiltä ja ris-

kialttiimmilta kohdilta. Tekemällä pohjatutkimusohjelma siten, että suunnittelun kannal-

ta keskeiset alueet korostuisivat, epävarmuus maaperän geometriasta ja geotekniset ris-

kit vähenisivät näiltä alueilta. 

Muut suunnittelijoiden ja tilaajien mainitsemat tietomallinnusta vaikeuttavat tekijät oli-

vat pääosin tietomallinnuksesta riippumattomia seikkoja. Lähes puolet suunnittelijoista 

oli sitä mieltä, että ohjelmisto-osaaminen ei ole riittävää, ja lisäksi menetelmän työläys 

sekä dokumenttipohjaisen suunnittelun vakiintuneisuus epäilyttivät vastaajia. Nämä 

mainitut ongelmat ovat keskeisiä, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa tai uusia työ-

tapoja. Alkuvaihe menee luonnollisesti ”opetellessa”, mutta kun uudesta työtavasta tu-

lee rutiini, aluksi menetetty työn tuottavuus kiritään umpeen tehostetuilla työmenetel-

millä ja siitä saaduilla hyödyillä. 

Hanketarkasteluista (Jorvaksen hanke ja RATUS-hanke) ei saatu diplomityön aiheraja-

uksen piirissä sellaista tietoa, joista suoraan olisi hyötyä rakentamissuunnitteluvaiheen 

tietomallipohjaisen geoteknisen suunnittelun kehittämisessä. Jorvaksen hankkeessa geo-

teknisen suunnittelijan vastuualue oli pääosin samanlainen, kuin dokumenttipohjaisessa 

suunnittelussa. RATUS-hankkeessa käytetty geolaskentaohjelmiston (GeoCalc) algo-

ritmi oli erittäin hyödyllinen laskettaessa suurta määrää poikkileikkausgeometrioita, 

mutta poikkileikkausten parametrisoinnissa tehtiin niin paljon yksinkertaistuksia, että 

sitä ei suositella hyödynnettäväksi rakentamissuunnitteluvaiheessa. Sen sijaan paramet-

risointi ja laskenta-algoritmin käyttö voi parhaimmillaan olla hyvin käytännöllinen esi-

merkiksi yleissuunnitteluvaiheessa, jotta voitaisiin kartoittaa riskialttiimpia kohtia. So-

veltuvuus tulisi kuitenkin selvittää tätä työtä tarkemmin. 

GTK:n pohjatutkimusrekisterin testauksessa suurimmaksi puutteeksi palvelussa osoit-

tautui se, että pohjatutkimuksista saadaan näkyviin Infra-pohjatutkimusformaatin dataa, 

mutta sitä ei millään tavalla saada ladattua omalle työasemalle tai kopioitua leikepöy-
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dälle, jotta sitä voitaisiin suoraan hyödyntää suunnitteluohjelmistossa. Tutkimuksessa 

koettiin myös, että pohjatutkimustietojen toimittaminen GTK:lle on nykyisellä toiminta-

tavalla hyvin raskas. Parhaiten järjestelmä voisi toimia siten, että GTK kouluttaisi tie-

don tuottajaorganisaatioihin vastuuhenkilöt, joilla olisi suorat oikeudet toimittaa tietoa 

pohjatutkimusrekisteriin ilman GTK:n välivaihetta. 

Avoimen pohjatutkimusrekisterin hyödyntäminen tietomallipohjaiseen suunnittelutyö-

hön on ehdottomasti kannattavaa, jos tietyt lainalaisuudet toteutuvat. Pohjatutkimustie-

don metatiedot tulee olla saatavilla, eli muun muassa pohjatutkimusten tekijän, ja niiden 

ajankohdan tulee olla jäljitettävissä. Tällöin vastuu tietojen oikeellisuudesta kohdistuu 

oikeaan osapuoleen, ja tietoja mahdollisesti käyttävä suunnittelija voi arvioida, kuinka 

luotettavia kyseiset pohjatutkimustiedot ovat. 

6.3 Tietomallipohjainen geotekninen suunnitteluprosessi 

Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää, miten geoteknistä suunnittelupro-

sessia voitaisiin kehittää mahdollisimman paljon tietomalliajattelutavan mukaisesti. Oh-

jelmistotarkasteluissa kokeiltiin ensin, miten tiedonsiirto suunnitteluohjelmistoista geo-

laskentaohjelmistoihin onnistuisi avoimessa formaatissa. Ideaalitilanteessa koko maas-

to-, maaperä- ja väylämalli siirrettäisiin suunnitteluohjelmistosta laskentaohjelmistoon, 

mutta kokeiluissa kävi pian ilmi, että VR Track Oy:llä käytössä olevissa geolaskentaoh-

jelmistoissa geotekniset laskelmat tehdään käytännössä poikkileikkausperusteisesti, eikä 

kumpikaan tarkasteltavista ohjelmistoista (GeoCalc ja GeoStudio) pystynyt avaamaan 

Inframodel-formaatin tiedostoja. Lisäksi Inframodel-formaattiin ei ole sisällytetty vielä 

geoparametreja, ja aikataulun mukaisesti ne olisivat tulossa alustavasti Inframodelin 

seuraaviin kehitysversioihin.  

Tämän tiedonsiirtorajoituksen vuoksi päädyttiin tarkastelemaan vaihtoehtoisia tiedosto-

formaatteja, joiden avulla poikkileikkausgeometriat voitaisiin siirtää suunnittelu- ja geo-

laskentaohjelmistojen välillä mahdollisimman virheettömästi. Molemmissa tarkastel-

luissa geolaskentaohjelmistoissa oli mahdollista avata poikkileikkausgeometria Auto-

deskin avoimessa .dxf-formaatissa, mutta testatessa tiedonsiirtoa käytännössä, poikki-

leikkausgeometria aukesi vain GeoCalcissa silmämääräisesti virheettömänä ilman jat-
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kokäsittelyä. Jotta poikkileikkauskuvan siirto olisi onnistunut GeoStudion määrittelyjen 

mukaan, maalajeista olisi pitänyt tehdä monikulmioita, joiden ääriviivoja olisivat olleet 

maalajirajan ylä- ja alapinta, sekä kuvitteelliset laskenta-alueen rajoittavat vertikaaliset 

murtoviivat. Tämä olisi vaatinut suunnitteluohjelmistossa luodun poikkileikkauskuvan 

jatkokäsittelyä, mikä vaikeuttaa joustavaa geoteknistä suunnittelua, ja tuo ylimääräisen 

lisävaiheen prosessiin. Tämän vuoksi GeoStudiota ei voida tällä hetkellä pitää sopivana 

ohjelmistona tietomallipohjaiseen geotekniseen suunnitteluun sen tiedonsiirtorajoittei-

den takia. 

Koska itse geotekniset laskelmat ja mitoitukset etenevät tietomallipohjaisessa suunnitte-

luprosessissa nykyisellä teknologialla samalla tavalla, kuin ennen, kiinnitettiin ohjelmis-

tokokeiluissa seuraavaksi huomiota siihen, miten geotekninen suunnittelija voisi hyö-

dyntää suunnitteluohjelmistojen ominaisuuksia kehitettäessä prosessia tietomallipohjais-

ta suunnittelua kohti. 

Tietomallipohjaisen geoteknisen suunnitteluprosessin tulisi käynnistyä maastomallin ja 

väylämallin tarkastelulla, jotta geotekninen suunnittelija saisi riittävän käsityksen suun-

niteltavasta kohteesta, sen pinnanmuodoista, sekä väylän (tai väylien) geometriasta. 

Mallien tarkastelu molemmilla suunnitteluohjelmistoilla on logiikaltaan hyvin erilainen, 

mutta käytettävyydessä ei havaittu suuria eroja kummankaan hyväksi. 

Seuraavaksi geoteknisen suunnittelijan tulisi luoda maaperämalli tulkitsemalla maalaji-

en tai maalajityyppien (pehmeikkö, kantava maa, kallioperä) rajat maaperässä. Sekä 

Novapoint että Tekla tarjosivat molemmat useita eri vaihtoehtoja maalajirajatulkinnalle, 

mutta Teklan suunnitteluympäristössä eri näkymät (3D-, pituusleikkaus- ja poikkileik-

kausnäkymät, sekä karttanäkymän kolmioverkko) olivat interaktiivisempia; muokkauk-

set esimerkiksi poikkileikkausnäkymään päivittyivät reaaliaikaisesti muihin näkymiin, 

jolloin muutoksia on helpompi hallita. 3D-visualisoinnit olivat molemmissa ohjelmis-

toissa käytettävyydeltään samaa luokkaa, mutta Teklan eduksi on luettava se, että esi-

merkiksi kairausdiagrammit olivat sen visualisoinnissa älykästä dataa, eivätkä ei-

älykkäitä 3D-objekteja. Navigointi molemmissa visualisoinneissa oli sujuvaa, mutta 

vaati aluksi harjoittelua. 
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Luodusta väylä-, maasto- ja maaperämallista tulisi seuraavaksi arvioida ne poikkileik-

kaukset, joille tulee tehdä geotekniset laskelmat. Poikkileikkausten välillä navigointi oli 

Teklassa joustavampaa kuin Novapointissa, ja niiden sijainnin hahmottaminen kart-

tanäkymällä oli helppoa. Kun laskentoja vaativat geoteknisessä mielessä kriittiset poik-

kileikkaukset on määritelty, niistä tulee tuottaa .dxf-formaatin kuvat siirrettäväksi geo-

laskentaohjelmistoon. 

Kun halutuille poikkileikkauksille on tehty geotekniset laskennat sekä mitoitettu mah-

dollisesti tarvittavat pohjanvahvistustoimenpiteet, tulee geoteknisen suunnittelijan mal-

lintaa kyseiset toimenpiteet takaisin suunnitteluohjelmistoon. Ohjelmistotarkastelun 

perusteella Teklan rakennetyyppeihin perustuva mallintaminen oli älykkäämpi ja moni-

käyttöisempi, kun taas Novapointin eduksi voidaan lukea AutoCAD-pohjainen mallin-

taminen. Siinä etuna on helposti opittava ja suunnitteluohjelmistoissa yleisesti käytössä 

oleva yksinkertainen logiikka suunnitelmien piirtämiseen. Teklan suunnittelua helpotta-

vista ominaisuuksista on mainittava vielä sen Muistilappu-toiminto, joka mahdollistaa 

esimerkiksi geoteknisten laskentatulosten liittämisen malliin. Tämä helpottaa kommuni-

kaatiota suunnittelijoiden kesken, sekä suunnittelijan ja työmaan välillä, ja tekee geo-

teknisestä mallintamisprosessista läpinäkyvämmän, kun pohjanvahvistustoimenpiteisiin 

perusteena olevat geotekniset laskennat voidaan tarvittaessa tarkistaa suoraan Teklasta.  

Edellä kuvattu tietomallipohjainen geotekninen suunnitteluprosessi laajentaa jonkin 

verran geoteknisen suunnittelijan vastuualuetta verrattuna perinteiseen geotekniseen 

suunnitteluun, mutta tämä parantaa suunnitelmien laatua, kun geotekninen suunnittelija 

pääsee tarkastelemaan mallia sen sijaan, että saisi laskettavakseen ainoastaan määrävä-

lein tulostetut poikkileikkauskuvat. Lisäksi alalla yleistyvät modernit hankintamallit 

suosivat tämänkaltaisia perinteiset tekniikkalajirajat ylittäviä suunnittelutyötehtäviä. 

Käytettävästä suunnitteluohjelmistosta riippumatta (Novapoint ja Tekla) tietomallipoh-

jaisessa geoteknisessä suunnittelussa joudutaan yhä siirtämään useaan otteeseen tietoa 

.dxf-formaatissa ohjelmistojen välillä (Kuva 29). Tämänkaltainen tiedonsiirto on luon-

teeltaan edelleen osittain dokumenttipohjaista suunnittelua, joten tätä prosessia tulee 

kehittää tietomallipohjaisempaan suuntaan, kun geolaskentaohjelmistojen ja suunnitte-

luohjelmistojen välinen rajapinta sen sallii (Kuva 30). 
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Kuva 29. Tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin eteneminen geoteknisen 

suunnittelun osalta nykyisillä rajoitteilla. 

 

 

Kuva 30. Tavoitteellisen tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin eteneminen 

geoteknisen suunnittelun osalta. 

 

VR Trackin tietomallistrategiaan tulisi kilpailukyvyn jatkuvuuden kannalta sisältyä ai-

nakin mallintamisen implementointi geotekniseen suunnitteluprosessiin, sekä valmius 

käyttää useamman kuin yhden ohjelmistotoimittajan tuotteita suunnitteluhankkeissa. 

Tietomallinnuksesta saadaan eniten hyötyä suunnittelussa, kun kaikki suunnittelualat 

osallistuvat yhdistelmämallin luomiseen tahoillaan. Perusteluna useamman eri suunnit-
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teluohjelmiston käytölle on laaja-alaisen suunnitteluosaamisen ylläpito, eri ohjelmisto-

jen parhaiden ominaisuuksien yhdistäminen, sekä kattava näkemys siitä, mitä suunnitte-

luohjelmistolla tulisi voida tehdä. 

6.4 Jatkotutkimusten tarve 

Jotta geoteknisessä suunnittelussa voitaisiin hyödyntää edellä esitettyä laajemmin tieto-

mallinnusta, tulisi jatkossa tutkia tietomallinnusta geolaskentaohjelmistojen kehitystar-

peen näkökulmasta. Avoimessa formaatissa olevan infratietomallin käsittely geolasken-

taohjelmistoihissa ei onnistu tällä hetkellä käytössä olevilla versioilla, mikä rajoittaa 

huomattavasti tietomallipohjaisen geoteknisen suunnittelun kokonaisvaltaista käyttöön-

ottoa. Geoteknisten suunnitteluohjelmistojen osalta tulisi selvittää myös GeoCalcin Em-

bankment Stability –laskentamoduulin soveltuvuutta esimerkiksi yleissuunnitteluvai-

heen geotekniseen suunnitteluun. 

Työn aikana havaittiin myös, että pistemäistä tietoa maaperästä tuottavat pohjatutki-

musmenetelmät ovat riittämättömiä, mikäli halutaan riittävällä varmuudella luoda jat-

kuvia maaperämalleja. Tämän vuoksi pohjatutkimusteknologiassa olisi kehitettävää, 

jotta pohjatutkimusten teko parhaalla tavalla tukisi tietomallinnusta ja virheettömien 

maaperämallien luomista. 
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Tietomallinnus 

Tietomalli on tuotteen (rakennuksen tai infrakohteen) ja rakennusprosessin koko elin-

kaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tämän kolmiulotteisen 

tietokonemallin tarkoituksena on koota kaikki tarvittava tieto yhteen, jotta tiedon hyö-

dyntäminen on helppoa. Kukin yksittäinen tieto tallennetaan vain yhteen kertaan ja sitä 

voi hyödyntää koko suunnittelu- ja toteutusketju aina ylläpitoon saakka. Malli mahdol-

listaa erilaisten analyysien ja simulointien tekemisen jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. 

Tämä edesauttaa vaatimukset ja suunnittelunormit täyttävien, hyvin toimivien ja helpos-

ti rakennettavien kohteiden suunnittelua. 

Perinteiseen dokumenttipohjaiseen toimintatapaan nähden hankkeen tiedot eivät ole 

hajallaan eri piirustuksissa ja raporteissa vaan mallissa, josta voidaan tulostaa aina kul-

loinkin tarvittavat dokumentit. Dokumenttien tietosisältö voidaan sovittaa vastaamaan 

kunkin käyttäjän tarpeita. Esimerkiksi työvaihekohtaiset kuvat on helppo ottaa perinteis-

tä piirustusta riisutummalla tietosisällöllä, mikä helpottaa ja nopeuttaa niiden tulkintaa 

ja käyttöä. Myös erilaiset havainnekuvat on helposti tulostettavissa. 

Mallista voidaan tuottaa tarvittavat dokumentit automaattisesti tai puoliautomaattisesti. 

Malli itsessään varmistaa sen, että tuotetut dokumentit ovat keskenään ristiriidattomia. 

Esimerkiksi plaanikuvien ja leikkausten välillä ei voi olla ristiriitaisuuksia ja määrälistat 

vastaavat tarkasti mallin määriä. Eri suunnittelualojen mallien yhteensopivuus tulee 

varmistaa yhdistämällä kaikki osamallit yhdistelmämalliksi. Koska tietomallia voi tuot-

taa eri suunnitteluohjelmilla, tarvitaan eri ohjelmien väliseen tiedonsiirtoon yhteinen 

siirtomuoto objektien älykkääseen tiedonsiirtoon. Talonrakennuksessa tähän on kehitet-

ty IFC -formaatti, joka sisältää tiedon rakennusosien muodoista ja ominaisuuksista. Inf-

rapuolella tiedonsiirtoon käytetään LandXML-formaattia. 
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Tietomallin osille voidaan myös liittää tietoa mm. aikataulusta, hinnoista ja hankinnois-

ta. Näiden tietojen avulla esivalmistus-, valmistus- ja rakentamisprosessit voivat hyö-

dyntää mallin tietoja prosessin hallinnassa. 

Lähde: Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL 
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Suunnittelijakysely 

Taustakysymykset: 

Tehtävänkuvaus lyhyesti? 

- Käytettävät ohjelmistot? 

- Suunnittelukokemus? 

- Suunnitteluohjelmistokokemus? 

- Tietomallinnustausta? 

Dokumenttipohjainen suunnittelu: 

1. Kuvaile omin sanoin, miten perinteinen, dokumentteihin perustuva geosuunnit-

teluprosessi etenee yleisellä tasolla omassa organisaatiossasi? (Alkaen lähtötie-

tojen vastaanottamisesta, päättyen suunnitelmien luovuttamiseen eteenpäin) 

2. Jos suunnittelun aikana lähtötiedoissa ilmenee virheellisyyksiä, päivitetäänkö 

muuttuneet lähtötiedot hankkeen päätyttyä tilaajalle luovutettavaan aineistoon? 

3. Miten kommunikointi ja tiedonvälitys hankkeen sisällä muiden alojen suunnitte-

lijoiden kesken tapahtuu (väyläsuunnittelija, siltasuunnittelija, jne.)? 

 Esim. puhelin, sähköposti, pikaviestimet jne. 

 Esim. sähköpostien liitteet, verkkolevy, hankkeen yhteinen tieto-

kanta jne. 

 Tiedostomuodot (esim. .pdf, .dwg, .doc, .xls, .vgp, 

LandXML/Inframodel-n) 

4. Millainen on perinteisen geosuunnitteluprosessin suhteellinen aikataulu (mihin 

menee eniten aikaa, mihin vähiten, jne.)? 

 Lähtötietojen hankinta, tarkastus ja muokkaus 

 Suunnittelu 

 Suunnitteludokumentoinnin tuottaminen 

5. Miten kommunikointi muiden sidosryhmien kanssa tapahtuu hankkeen aikana 

(viranomaiset, siviilit, tilaaja)? 

 Miten esim. tehdyt suunnitelmat esitetään ulkopuolisille? 

6. Minkälaisia sisältövaatimuksia tilaaja asettaa suunnitelmille? 

 Dokumenttipohjaisessa (perinteinen) suunnittelussa. 

 Tietomallipohjaisessa suunnittelussa. 

7. Mitkä koet suurimmiksi yksittäisiksi ongelmiksi nykyisessä suunnitteluproses-

sissa?  

 Ohjelmistot? 

 Kommunikaatio (muiden suunnittelijoiden kanssa/sidosryhmien kanssa)?  

 Tiedonsiirto? 
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Tietomallipohjainen suunnittelu: 

8. Miten koet, että nykyisessä suunnitteluprosessissa ilmeneviltä ongelmilta voitai-

siin välttyä tietomallinnukseen perustuvassa suunnittelussa? 

9. Mitkä koet suurimmiksi vaikeuksiksi tietomallipohjaisessa suunnittelussa? Mi-

ten näiltä voitaisiin välttyä? 

10. Miten koet, että tietomallinnusta voisi käyttää hyödyksi tarjouslaskennassa? 

11. Miten koet, että tietomallinnusta voisi hyödyntää geoteknisten laskentojen teke-

misessä? 

 Pyytääkö geosuunnittelija tarvittavat tiedot väyläsuunnittelijalta, vai ha-

keeko geosuunnittelija itse pohjatutkimustiedot tarvittavista väylän koh-

dista? 

Suunnittelun lähtötiedot: 

12. Ideaalitilanne olisi sellainen, että olisi olemassa ”tietopankki”, jonne pohjatut-

kimusdata tallennettaisiin. Minkälainen tämän tulisi mielestäsi olla? 

 Kenen vastuulla ylläpito pitäisi olla? 

 Mitä muita vaatimuksia tietopankin sisällöllä ja käytännöillä mielestäsi 

olisi? 

 Mitä haasteita tietopankin toimivuuden varmistamisessa mielestäsi olisi? 

13. Oletko kokenut kairauksista saadun lähtötiedon tulkitsemisessa ongelmia esi-

merkiksi kattavuuden tai laadun osalta? 

14. Kommunikoitko suunnittelutyössäsi säännöllisesti kairausryhmän tai sen edusta-

jan kanssa? 

 Jos kommunikoit, miten se tapahtuu? 

15. Mikäli voisit seurata kairausryhmän maastotyötä sijainnin ja/tai datan osalta re-

aaliaikaisesti, minkälaista hyötyä siitä olisi? 

 Suunnittelutyössä 

  Lähtötietojen laadun osalta
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Tilaajakysely 

Taustakysymykset: 

Tehtävänkuvaus lyhyesti? 

- Käytettävät suunnitteluohjelmistot? 

- Työkokemus (viranomaistehtävistä)? 

- Suunnitteluohjelmistokokemus? 

- Tietomallinnustausta 

Dokumenttipohjainen prosessi: 

1. Minkälainen tarjouspyyntöaineisto suunnittelutoimistoille lähetetään dokument-

tipohjaisessa hankkeessa? 

2. Kuvaile omin sanoin, miten perinteinen dokumentteihin perustuva geosuunnitte-

luprosessi näkyy tilaajalle suunnittelutoimeksiannon hankintapäätöksen teon jäl-

keen? 

3. Jos suunnittelun aikana lähtötiedoissa ilmenee virheellisyyksiä, päivitetäänkö 

muuttuneet lähtötiedot hankkeen päätyttyä tilaajalle luovutettavaan aineistoon? 

4. Millainen on perinteisen geosuunnitteluprosessin suhteellinen aikataulu tilaajan 

näkökulmasta (mihin menee eniten aikaa, mihin vähiten, jne.)? 

 Lähtötietojen tilaaminen, laadunvarmistusdokumentoinnin tarkastaminen 

ja hyväksyminen 

 Tarjouspyyntövaihe 

5. Miten kommunikointi ja tiedonsiirto suunnittelutoimiston kanssa tapahtuvat 

suunnittelutoimeksiannon aikana? 

6. Minkälaisia sisältövaatimuksia suunnitelmille asetetaan tilaajan toimesta? 

 Dokumenttipohjaisessa (perinteinen) suunnittelussa 

 Tietomallipohjaisessa suunnittelussa 

7. Mitkä koet suurimmiksi yksittäisiksi ongelmiksi nykyisessä suunnitteluproses-

sissa?  

 Ohjelmistot 

 Kommunikaatio  

 Tiedonsiirto 

Tietomallipohjainen prosessi: 

8. Minkälainen tarjouspyyntöaineisto suunnittelutoimistoille lähetetään tietomalli-

pohjaisessa hankkeessa? 
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9. Miten koet, että nykyisessä suunnitteluprosessissa ilmeneviltä ongelmilta voitai-

siin välttyä tietomallinnukseen perustuvassa suunnittelussa? 

10. Mitkä koet suurimmiksi vaikeuksiksi tietomallipohjaisessa suunnittelussa? Mi-

ten näiltä voitaisiin välttyä? 

11. Ideaalitilanne olisi sellainen, että olisi olemassa julkinen ”tietopankki”, jonne 

kaikki pohjatutkimusdata tallennettaisiin. Minkälainen tämän tulisi mielestäsi ol-

la? 

 Kenen vastuulla ylläpito pitäisi olla? 

 Mitä muita vaatimuksia tietopankin sisällöllä ja käytännöillä mielestäsi 

olisi? 

 Mitä haasteita tietopankin toimivuuden varmistamisessa mielestäsi olisi? 

 Esim. tietojen muokattavuus, luotettavuus, formaatti, yrityssalai-

suudet, tekijänoikeudet. 


