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Yhä useammat arkkitehdit, insinöörit ja urakoitsijat käyttävät tietomallia 

nykyään. Syynä on se, että globaalit trendit tekevät arkkitehtuuri-, tekniikka- 

ja rakennusteollisuus (AEC) -projekteista monimutkaisempia, kun taas 

tekniikan kehitys auttaa alan ammattilaisia työskentelemään tehokkaammin 

ja tehokkaammin. Tässä rakennuksen tietomallinnus (BIM) tulee mukaan. 

BIM on älykäs mallipohjainen prosessi, joka yhdistää AEC-ammattilaiset, 

jotta he voivat suunnitella, rakentaa ja käyttää rakennuksia ja infrastruktuuria 

tehokkaammin BIM:n avulla. 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin tietomallinnukseen ja sen merkitykseen 

eri projektiosapuolille. Tavoitteena oli selvittää hyödyt, jotka 

tietomallinnuksen avulla on mahdollista rakennushankkeissa saavuttaa sekä 

lisäksi perehtyä tietomallinnuksen käyttöönoton haasteisiin. Työ tehtiin 

kirjallisuusselvityksenä.  

Tutkimuksen myötä selvisi että, BIM säästää aikaa ja vähentää ylimääräisiä 

kustannuksia, nopeuttaa tuotantoa sekä vahvistaa insinöörien 

kommunikaatiota.  
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Tietomallin avulla suunnittelijat luovat digitaalisia 3D-malleja, jotka 

sisältävät fyysisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin liittyvää tietoa. BIM:n 

hyöty on siinä, miten arkkitehdit, insinöörit ja urakoitsijat voivat tehdä 

yhteistyötä koordinoiduissa malleissa, mikä antaa kaikille paremman 

käsityksen siitä, miten heidän työnsä sopii kokonaisprojektiin.  

Tämä auttaa heitä lopulta työskentelemään tehokkaammin. 

Tietomallinnuksella saavutetaan hyötyjä koko rakennuksen elinkaaren ajan: 

se antaa käsityksen suunnittelun rakennettavuudesta, parantaa 

rakennusvaiheen tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä antaa paremman 

käsityksen rakennuksen tulevasta toiminnasta ja kunnossapidosta. 

 

Asiasanat: BIM, Tietomallinnus, Rakennustietomallinnus. 
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Abstract  
 

Architects, engineers and contractors (AEC) are using the data model today. 

This is because global trends are making architectural, engineering, and 

construction (AEC) projects more complex, while technological advances 

are helping professionals in the field to work more efficiently and effectively. 

This is where building data modelling (BIM) comes into play. BIM is an 

intelligent model-based process that brings together AEC professionals to 

design, build, and use buildings and infrastructure more efficiently with 

BIM. 

this thesis introduced data modelling and its significance for different project 

partners. The aim was to find out the benefits that data modelling can achieve 

in construction projects, as well as to get acquainted with the challenges of 

implementing data modelling. The study was done as a literature review. 

The study found that; BIM saves time and reduces additional costs, speeds 

up production, and strengthens communication between engineers. 

 

Using the data model, designers create digital 3D models that contain 

information related to physical and functional properties. The benefit of BIM 

is how architects, engineers, and contractors can collaborate on coordinated 

models, giving everyone a better idea of how their work fits into the overall 

project. 

This will ultimately help them work more efficiently. BIM provides 

benefits throughout the life cycle of a building: it provides an insight into 

the buildability of the design, improves the efficiency and effectiveness of 

the construction phase, and provides a better understanding of the future 

operation and maintenance of the building. 

 

Keywords: BIM, Building Information Modeling 
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä kerrotaan rakennustietomallinnuksen (BIM, Building 

information modeling) tuottamasta harppauksesta tekniikan alalle. 

Tavoitteena on perehtyä BIM:n käsitteeseen, etuihin, merkityksiin projektin 

osapuolille ja haasteisiin. Ideana on selvittää, miten tietomallinnusta voidaan 

hyödyntää projektityössä ja millaisia etuja sen käyttämisellä saavutetaan 

perinteisiin menetelmiin verrattuna. Työ on tehty kirjallisuusselvityksenä. 

Opinnäytetyö koostuu viidestä osasta: Teoria tietomallinnuksen BIM 

käsitteestä, BIM:n merkitys projektin osapuolille, edut, BIM:n 

hyödyntäminen ja BIM:n erilaisia haasteita.  

 

Valitsin rakennuksen tietomallinnuksen, koska suurin osa insinööreistä sekä 

tekniikan opiskelijoista tietävät, että arkkitehtuuri-, tekniikka- ja 

rakennusteollisuus (AEC) on alkuperäisesti tukeutunut merkittävästi 

paperipohjaiseen viestintään. Tämä viestintätapa ei aina ollut täysin selkeä 

olleet aina täysin selkeitä ja joskus niistä löytyy suuria virheitä. Tämä oli 

rakennusprosessin ensimmäinen virheiden lähde, koska se koostuu 

monimutkaisista viestintäintensiivisistä prosesseista useissa 

organisaatioissa, mikä johtaa lisäkuluihin ja viivästyksiin, koska mikä 

tahansa asuin-, liike-, teollisuusrakennuksen tai infrastruktuuriprojektin 

tekemiseen tarvitaan yhteistyötä eri alojen insinöörien välillä.  
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2 Tietomallinnuksen määrittely 

 

2.1 ’’Building Information Modeling’’ käsitteenä 

Thompson ja Miner kuvaavat hyvin rakentamisen tietomallinnuksen 

taustalla olevan perusteorian. Jos kaikki projektiin liittyvät olennaiset tiedot 

tallennettaisiin yhteen verkkojärjestelmään, projekti voitaisiin toteuttaa 

ensin virtuaaliympäristössä. Kun malliin lisätään ajan (aikataulutus) ja 

kustannusten dimensiot, tämä mahdollistaa eri vaihtoehtojen helpon 

kustannus-aika-hyötyanalyysin lähes välittömästi. [1]  

 

Tällaisia malleja koko hankkeelle kehitettäessä voidaan ottaa mukaan 

hankkeen alkuvaiheisiin enemmän sidosryhmiä kuin nykyään on 

käytännössä mahdollista. Nämä sidosryhmät voivat panostaa liiketoiminta- 

ja suunnittelutietonsa tilan suunnitteluun, aikatauluun ja organisaatioon, ja 

parantaa näin koordinointia hankkeen kaikissa vaiheissa [2]. Tuloksena 

oleva BIM-malli, joka on datarikas, oliosuuntautunut parametrinen esitys 

laitoksesta, toimii arkistona datalle, joka voidaan poimia ja analysoida 

sopimaan kaikkien eri käyttäjien tarpeisiin rakennuksen koko elinkaaren 

ajan [3].  
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2.2 Tietomallinnuksen eri tasot 

Tällä hetkellä puuttuu selkeä määritelmä siitä, mitä BIM todellisuudessa on 

[4]. Ammattilaisten BIM-määrittelyssä on monia eri tasoja, mikä tekee 

tietomalliin liittyvistä keskusteluista hieman epäselviä. Monet eri 

organisaatiot ovat yrittäneet määritellä tietomallia, mutta yksimielisyys 

puuttuu. Monet näkökohdat ovat samanlaisia mallin suhteen, mutta 

tietomallin työprosessien vaikutustaso vaihtelee. [5] 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty vertailukohtana NBIMS:n (National 

Building Information Modeling Standard) käyttämää BIM-kuvausta, koska 

se kattaa enemmän kuin vain mallin. 

NBIMS:n [5] mukaan rakennustietomallinnus on uusi tapa luoda, jakaa, 

vaihtaa ja hallita projektin tietoja rakennuksen koko elinkaaren ajan. Tässä 

BIM voidaan luokitella eri osiin, jotka sisältävät seuraavat määritelmät [5]: 

- ”Tuote – Älykäs esitys rakennuksesta. Se on tarkoitettu rakennusten koko 

elinkaaren ajan säilytettäväksi tiedon varastoksi omistajan tai käyttäjien 

käyttöön. 

- Yhteistyöprosessi – Kattaa liiketoimintastandardit, automatisoidut 

prosessiominaisuudet ja yhteen toimivuuden kestävää tiedonkäyttöä varten.”  
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3 Tietomallinnuksen merkitys eri projektiosapuolille 

Rakennuksen tietomallinnuksen ensisijaisia hyötyjiä ovat projektiyritykset 

ja kaikki niiden kanssa tekemisissä olevat omistajat, suunnittelijat ja jopa 

urakoitsijat siten, että jokainen hyötyi omalla alallaan. Kuvasta 1 nähdään, 

että BIM:llä on suuri merkitys eri projektiosapuolille.  

 

 

Kuva 1. BIM:n merkitys eri projektiosapuolille.  
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3.1 Omistajat 

Omistajan rakennustietomallinnusjärjestelmien käyttö on tarkoitettu 

ensisijaisesti virheiden, odottamattomien kustannusten ja tuhlauksen 

vähentämiseen. Projektin omistajat arvioivat projektin onnistumista 

tarkkailemalla kolmea tekijää: kustannuksia, aikaa ja laatua. [6] 

 

 On havaittu, että Design-Build -menetelmä (SR-Urakka) on optimaalinen 

menetelmä toteuttaa rakennusprojekti aikajaksoon sitoutumisen sekä 

kustannusten ja korvausten vähentämisen kannalta. SR-urakka on 

rakentamisen urakkamalli, joka korvaa perinteisen mallin, jossa suunnittelu 

ja rakentaminen toteutetaan erillissopimuksilla.  Urakoitsijat, suunnittelijat, 

alihankkijat ja omistaja työskentelevät yhdessä yhtenä tiiminä rakentaakseen 

projektin, joka täyttää tai ylittää omistajan odotukset. Tiimin jäsenet 

keskittyvät kommunikointiin, yhteistyöhön ja ongelmien ratkaisemiseen 

yhdessä osoittamisen ja syyttelyn sijaan. [7] 

 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että SR-urakkamenetelmällä toteutetut 

rakennusprojektit, joissa on käytetty tietomallijärjestelmiä, lyhentävät 

merkittävästi projektin valmistumisaikaa, koska kustannuksia, aikaa ja 

laatua on pystytty seuraamaan tarkemmin. Esimerkiksi Kaner [8] on tehnyt 

tutkimuksen, jossa tietomallijärjestelmillä suunniteltuja ja toteutettuja 

projekteja on verrattu perinteisillä työmenetelmillä toteutettuihin 

projekteihin. Tutkimuksessa tietomallijärjestelmillä toteutetussa projektissa 

aikaa arvioitiin säästyvän 35 päivää perinteisiin työmenetelmiin verrattuna, 

eli noin 33 % ajasta oli säästetty. Aikasäästöjen todettiin johtuvan siitä, että 

tietomallijärjestelmät nopeuttavat suunnitteluprosessia välttämällä 
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päällekkäisiä työvaiheita ja nostamalla sen tasoa aktiivisella yhteistyöllä 

projektiosapuolten välillä, jolloin vältytään ristiriidoilta ja tiedon puutteelta 

toteutusvaiheessa. 

 

Kanerin tutkimuksessa selvitettiin myös tietomallijärjestelmien käytöllä 

saavutettavaa kustannusten alenemista. Tutkimuksen tulosten mukaan 

työntekijöiden tuottavuus kasvoi, mikä auttoi säästämään 30–10 % ajasta. 

Myös muutostilaukset ja urakoitsijoiden kyselyt vähenivät merkittävästi, 

koska konflikteja ja jatkuvia kyselyitä esiintyi paljon vähemmän. Lisäksi 

tutkimuksessa todettiin projektin kokonaiskustannusten pienentyneen noin 7 

%. 

  



 

 13 

3.2 Suunnittelijat 

Suunnittelijat turvautuvat usein tietomallin käyttöön suurissa ja 

monimutkaisissa projekteissa, kun kaksiulotteisten järjestelmien käyttö ei 

ole mahdollista. Silloin he joutuvat kolmi- tai neliulotteiseen suunnitteluun. 

On myös huomioitava, että koulutus on suunnittelutiimille erittäin tärkeää, 

eikä pelkkä ohjelman perustoimintojen oppiminen tarkoita tietojärjestelmien 

tehokasta käyttöä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvä koulutus voi 

nostaa suunnittelun tuottavuutta. Tämä osoittaa, että tuottavuusaste BIM:n 

käytön aikana liittyy läheisesti hyvään koulutukseen. [8] 

 

Yhdysvaltalaisen Wyomingissa sijaitsevan voimalaitoksen tutkimuksessa 

todettiin, että tietomallijärjestelmien avulla vähentyi noin 20 % niistä 

suunnitelmista, jotka vaativat useita työtunteja, sekä painamisesta ja 

paperikopioista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi tutkimuksessa, jossa 

kolmea perinteisillä järjestelmillä suunniteltua hanketta verrattiin 

tietomallinnuksen avulla toteutettuihin hankkeisiin, todettiin, että 

suunnittelutyön ja suunnitelmien dokumentoinnin tuntimäärä väheni noin 58 

% kahdessa suuressa hankkeessa sekä 21 % kolmannessa hieman 

pienemmässä projektissa. Tarkkojen sähkö- ja mekaanisten töiden osalta 

todettiin, että BIM-järjestelmät mahdollistavat tarkan laitteiston sekä helpon 

putken kuvaamisen ja projisoinnin suunnitelmiin, mikä vähentää 

työntekijöiden työaikaa kaksi ja puoli kertaa nykyisten järjestelmien 

käyttöön verrattuna. [9] 
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Tietomallijärjestelmien käyttö antaa suunnittelijoille mahdollisuuden 

saavuttaa seuraavat hyödyt: [10] 

- Rakennussuunnitelmien laadun parantaminen ja laadunvalvonta 

varmistamalla suunnitelmien oikeellisuus ja rakennuksen eri 

elementtien välisten epäjohdonmukaisuuksien puuttuminen. 

- Rakentamisen analysointi ja simulointi mahdollistuu 

- Luottamuksen lisääntyminen omistajan ja suunnittelijan välillä, koska 

suunnittelija on sitoutunut vastaamaan kaikkiin omistajan pyyntöihin 

mm. tekemällä selkeän mallin, joka sisältää tarkasti rakennuksen 

yksityiskohdat. 

- Rakennusten kunnossapidon parantaminen käyttöönoton jälkeisessä 

vaiheessa. 
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3.3 Urakoitsijat 

Pääurakoitsija tai urakoitsija vastaa työryhmän valvonnasta ja seurannasta 

sekä yhteydenpidosta rakennushankkeen asianomaisten viranomaisten 

kanssa. Itsenäinen urakoitsija on henkilö, joka tekee sopimuksen muiden 

kanssa tietyn työn tai palvelun suorittamisesta, eikä ole sen henkilön 

valvonnassa, jolle työ tai palvelu suoritetaan. Itsenäinen urakoitsija eroaa 

työntekijästä pääasiassa työnantajan työn tai palvelun suoritustavan, ei vain 

saavutettujen tulosten, valvonnan ja valvonnan määrässä. [11] 

 

Urakoitsijoille on aina tärkeää välttää tekemästä työtä uudelleen, mikä 

heikentäisi tuottavuutta ja nostaisi projektin kustannuksia. Kun katsotaan 

tilannetta tietomallinnuksen näkökulmasta, huomataan, että älykkäät mallit 

parantavat mahdollisuuksia tehdä tehdasoloissa esivalmistettuja töitä, jotka 

on perinteisesti tehty paikan päällä. Tämä lisää yleistä tuottavuutta, koska 

työ tehdään kontrolloidussa ympäristössä, tarkoilla materiaaleilla, 

erikoiskäytöllä ja tehokkaammilla koneilla ja laitteilla. [12] 

 

Hankkeen osapuolten välisen koordinoinnin ja viestinnän ansiosta hankkeen 

alkuvaiheessa urakoitsijoiden on mahdollista tuntea kattavasti kaikki 

rakennuksen rakenteellisten ja mekaanisten töiden suunnittelu- ja 

koordinointiprosessit. Tämä mahdollistaa mallin ongelmien havaitsemisen 

(esim. ilmanvaihtokanavien viat), mikä tarkoittaa muutosmääräysten 

vähentymistä. [12] 
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Alla olevaan taulukkoon 1 on kerätty tuloksia, jotka on saavutettu 

soveltamalla tietomallijärjestelmiä rakennusprojekteihin.  

Taulukko 1. Tuloksia sovellettaessa tietomallijärjestelmiä 

rakennusprojektissa [13]  
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4 Huomioitavia asioita hyödynnettäessä tietomallinnusta 

Arkkitehtuuri-, tekniikka- ja rakennus (AEC) -teollisuuden ongelma 

nähdään tuottavuuden vähäisessä nousussa tai joissain tapauksissa jopa 

laskussa. Tämä tuottavuuden kehitys on paljon huonompaa kuin muilla 

tuotantoteollisuuden aloilla. Kuten ennen on kuvattu, syynä tähän 

ongelmaan väitetään usein olevan AEC-alan korkea pirstoutuminen 

yhdistettynä sen yhteistyötarpeisiin. [14] 

 

Rakennusprojektin toteuttaminen edellyttää useiden eri toimijoiden 

osallistumista ja panostamista, siksi yhteistyön tarve on välttämätön. 

Tietomallinnus esitetään keinona käsitellä näitä ongelmia mahdollistamalla 

paremman tiedonvaihdon projektitiimin sisällä ja koko rakennuksen 

elinkaaren ajan. [14] 

 

BIM oikeastaan on uusi tapa siirtää rakennukseen liittyvää tietoa. Tätä 

tiedonvaihtoa voidaan hyödyntää yksilöiden välillä tietyn toimijan sisällä tai 

toimijoiden välillä, ja se ulottuu hankkeen alusta alkaen koko sen elinkaaren 

loppuun saakka. Tiedonsiirron tehostaminen ei sinänsä paranna projekteja, 

vaan mahdollistaa uusia ja tehokkaampia työtapoja. [14]  

Tästä seuraa, kuten Kiviniemi [15] toteaa, ettei tietomallinnus ole päämäärä 

sinänsä, vaan työkalu muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Riippuen siitä, 

minkä tavoitteen eri toimijat haluavat saavuttaa, työkalua tarvitaan eri 

tavoin. 
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Koska BIM ei ole itse tavoite, on tärkeää saada hyvä käsitys siitä, mitä 

todellisia tavoitteita tietomallin käyttöönotolla oletetaan saavutettavan. 

Nämä tavoitteet vaikuttavat siihen, miten tietomallia tulee käyttää ja kuinka 

suuria muutoksia projektitiimin sisällä on tehtävä. Jos esimerkiksi yksi 

projektin toimija haluaa hyödyntää tietomallia parantaakseen 

suorituskykyään, sen ei tarvitse merkittävästi vaikuttaa muiden projektissa 

mukana olevien työprosesseihin. [16] 

 

Tietomallin käyttö mahdollistaa muutoksen nykyisen AEC-teollisuuden 

tehottomissa tai hajanaisissa työprosesseissa. Näitä näkökohtia ei kuitenkaan 

voida parantaa ottamalla käyttöön uutta informaatio- ja kommunikaatio 

(ICT) -teknologiaa, vaan pikemminkin näistä työkaluista riippuvia 

työprosesseja kehittämällä. Huono yhteistyö ja pirstoutuminen ovat erittäin 

suuria ja monimutkaisia asioita, eikä paremman tiedonjakojärjestelmän 

toteuttaminen muuta koko toimialaa yhtenä päivänä. [16] 

 

Tietomallin avulla voidaan ratkaista pirstoutuneen toimialan ja yhteistyön 

puutteen ongelmia mahdollistamalla uusia työprosesseja, ja nämä uudet 

prosessit voivat puolestaan parantaa yhteistyötä ja siten lisätä tuottavuutta. 

Tämä parantunut tuottavuus ei myöskään liity vain yhteen toimijaan, vaan se 

edellyttää kaikkien hankkeen toimijoiden sopeutumista näihin uusiin 

prosesseihin. BIM on työkalu prosessien parantamiseen, mutta juuri 

parannetut prosessit mahdollistavat suurimman osan hyödyistä. Tästä 

johtuen on tärkeää tietää, mitä tavoitteita projektilla on, ja mukauttaa 

tietomallin käyttöä sen jälkeen. [16] 
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4.1 Tietomallinnuksen edut rakennusvaiheessa 

Vaikka suunnittelijoiden tietomallien käyttöön on kiinnitetty paljon 

huomiota, myös urakoitsijat käyttävät tietomallia tukemaan erilaisia 

rakentamisen hallinnan toimintoja. Ahmad [17] sanoi, että tietomallia 

käytetään enemmän (suurempi käyttöprosentti) rakentamisessa verrattuna 

suunnitteluvaiheeseen; ehkä tietomallinnus on tehokas rakennusjohtamisen 

laadun ja tehokkuuden saavuttamisessa. Farnsworth et al. [18] korosti, että 

tietomallinnus on viime vuosina tullut kiinteäksi osaksi kaupallisia 

rakentamisen prosesseja.  

 

Tietomallinnuksen käytön vaikutuksia rakennusvaiheeseen on tutkittu 

paljon. Esimerkiksi Farnsworth et al. [18] teki puhelimitse kyselyn, jossa 

osallistujilta kysyttiin BIM:n käyttöä heidän yrityksissään. Hän tutki 

tietomallin käytön etuja ja vaikutuksia kaupallisessa rakentamisessa 

jokaisella työntekijätasolla. BIM:n käytön tärkeimmät edut olivat 

tutkimuksen mukaan seuraavat: (1) parantaa viestintää; (2) tarkempi 

aikataulutus; (3) parantaa koordinointia; (4) parantaa visualisointia; (5) 

törmäysten havaitseminen; (6) tarkempi kustannusarvio; ja (7) suorittaa 

määrälähdöt tarkasti. Tietomallin käytön vaikutuksista yritykset raportoivat 

positiivisesta vaikutuksesta kannattavuuteen, rakentamisaikaan ja 

markkinointiin. [18] 

 

McGraw-Hill Constructionin [19] vuonna 2009 tekemän tutkimuksen 

mukaan tietomallinnus mahdollistaa läpinäkyvän, laillisen ja yhteistyöhön 

perustuvan prosessin erottamalla kilpailijat, lyhentämällä projektin kestoa ja 

kustannuksia sekä lisäämällä tuottavuutta ja sijoitetun pääoman tuottoa. 73 

prosenttia käyttäjistä koki tietomallin olleen positiivinen vaikutus heidän 
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yrityksensä tuottavuuteen. Mitä kokeneempi käyttäjä, sitä arvokkaampi 

tietomalliprosessi on, koska yritys voi tehokkaasti hyödyntää kaikki 

tietomallin edut. [19] Tämän lisäksi Weygant [20] oli samaa mieltä siitä, että 

4D- ja 5D-mallinnus auttavat asiakkaita ja urakoitsijoita tekemään tietoisia 

päätöksiä arvioimalla, koordinoimalla ja aikatauluttamalla 

rakennusprosessia, sillä näin ennustetaan mahdolliset ristiriidat ennen 

rakentamisen aloittamista.  

 

Törmäystunnistuksen käyttö tietomallin avulla auttaa ratkaisemaan ristiriidat 

varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Tällä tavalla vältytään käytännössä 

suunnitteluvirheistä johtuvilta muutostilauksilta. Rakennustyön aikataulu 

voidaan laatia tarkasti ja visualisoida tietomallin avulla. Koska BIM:llä 

kehitetty malli on ajan tasalla ja rajoittaa insinöörien työstä johtuvia virheitä, 

kustannusarvio on myös tarkempi. [21]  

 

Rakennusalalla tietomallia on hyödynnetty ensisijaisesti yhteistyöhön eri 

osapuolten kesken, jolloin tietomalli on toiminut alustana tiedonvaihdolle. 

Tällöin tyypillisesti käytetään ehdotetun suunnitelman jaettua mallia, jossa 

on panoksia eri tiimin jäseniltä. Tämä BIM-malli tehostaa ja nopeuttaa 

vuoropuhelua eri tiimin jäsenten välillä. [22] 

 

Lisäksi BIM:n lisääntyvä käyttöönotto AEC-teollisuudessa muuttaa tapaa, 

jolla turvallisuuteen voidaan suhtautua. Merkittävästi aikaa ja taloudellisia 

resursseja menetetään, kun työntekijät loukkaantuvat työmailla. Zhang [23] 

ehdotti tutkimuksessaan uutta lähestymistapaa rakentamisen 

turvallisuusanalyysiin integroimalla rakentamisen simulointi, 4D 

rakentamisen hallinta ja turvallisuusanalyysi, jotka esitetään 4D-

rakennetietomallina, jossa yhdistyvät 4D-tekniikan ja BIM:n edut. Tämä 

tarjoaa tarkan esityksen rakentamisprosessista sekä mahdollisista 
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rakennussuunnitelman muutoksista. Lisäksi ehdotettuun tietomalliin liittyy 

kaikki rakentamisen toiminnot, mikä tukee 4D-dynaamista 

rakenneturvallisuusanalyysiä. 

 

Myöhemmin hän teki tutkimusta selvittääkseen, kuinka 

tietomalliteknologiaa voidaan käyttää parantamaan rakennustyöntekijöiden 

turvallisuutta. Tutkimuksessa on kehitetty sovellustyökaluja, joiden avulla 

voidaan automaattisesti tarkistaa putoamisvaara rakennustietomalleissa ja 

tarjota käyttäjille suunnitteluvaihtoehtoja. Arkkitehdit ja insinöörit voivat 

käyttää niitä suunnitteluprosessin aikana tai rakentajat ennen rakennustöiden 

aloittamista. [23] 

 

Tämän lisäksi Zhang [23] hahmotteli viitekehyksen turvallisuussuunnittelun 

ja -simuloinnin sääntöpohjaiselle tarkastusjärjestelmälle yhdistämällä 

tietomallin ja turvallisuuden. Se on kehitetty perustuen työturvallisuus- ja 

työterveyshallinnon (OSHA) putoamissuojamääräyksiin ja muihin 

rakentamisen parhaisiin turvallisuus- ja terveyskäytäntöihin. Automaattinen 

turvallisuussääntömallin tarkistus osoittautui erittäin hyväksi käytännöksi 

rakennusten mallintamisessa ja putoamissuojaukseen liittyvien työtehtävien 

suunnittelussa. 
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4.2 Tietomallinnuksen edut rakennuksen käytöstä 

Tietomallia käytetään olemassa olevien tilojen hallintaan mallintamalla ja 

yhdistämällä rakenne virtuaalimalliin. Näin mallista voidaan havaita 

hallintatarkoituksiin energiankulutus ja toimintahäiriöt. Esimerkiksi 

Sydney-Oopperatalon tilojen hallintaan käytetään tällä hetkellä BIM-mallia. 

[17]. Tietomallilla on lupaus luoda lisäarvoa omistajille ja 

kiinteistöjohtamisorganisaatioille, joille BIM-prosessin kautta kerätyt ja 

BIM-yhteensopivaan tietokantaan tallennetut tiedot voivat olla hyödyllisiä 

erilaisissa kiinteistöjohtamisen käytännöissä.  

 

Kiinnostus BIM:n kiinteistöhallinnan käyttöön koordinoituun 

johdonmukaiseen ja laskettavaan rakennustietojen hallintaan on kasvanut 

[24]. Britannian kiinteistöhallinnon instituutti (BIFM) [25] raportoi 

joidenkin rakennusalan asiantuntijoiden näkemyksiä BIM:n hyödyistä 

kiinteistöjohtamisessa, ja he kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että 

rakennustiedon saaminen BIM-mallin kautta siirtojen ja muutosten 

tekemiseen on kiinteistöpäällikölle erittäin hyödyllistä. Se helpottaisi 

ylläpitostrategiaa, parantaisi yhteistyötä ja säästäisi aikaa ja kustannuksia. 

 

BIM:n etuja rakennusteollisuudessa ovat tuki graafisille elementeille ja 

tiedonhallintaympäristö. BIM ei tarjoa vain määrään, kustannuksiin, 

aikatauluun ja materiaalivarastoihin liittyviä tietoja nopean päätöksenteon 

helpottamiseksi, vaan mahdollistaa myös data-analyysin, joka ottaa 

huomioon tietyn rakenteen ja ympäristön. [26]  
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5 BIM haasteet ja käyttöönotto 

5.1 Tietomallinnuksen erilaisia haasteita 

Monet tutkijat korostavat yhteentoimivuuden tärkeyttä ja 

yhteentoimivuuden puutteita eri ohjelmistotoimittajien välillä. Kuten Steel 

et al. [27] toteaa, arkkitehtuuri-, tekniikka- ja rakennus (AEC)-toimialan 

yhteistoiminnallinen luonne edellyttää tehokasta tiedonvaihtoa kaikkien 

mukana olevien toimijoiden välillä. BIM-työkalujen kehitystä on toisaalta 

ohjattu kohti omaperäisempiä muotoja, jotka liittyvät tiettyihin työkaluihin. 

Tämä on suuri haaste tietomallin käyttöönotossa, sillä huomattava määrä sen 

hyödyistä menetetään, jos eri toimijoiden malleja ei voida yhdistää 

yhteentoimivuuden puutteen vuoksi. [14] 

 

Avoimet formaatit on esitetty keinona puuttua yhteentoimivuuden 

haasteeseen. Steel [27] esittelee IFC:n (kansainvälinen rahoitusyhtiö) 

avoimena standardina, jossa on monia mahdollisuuksia, mutta joka ei 

saavuta täydellistä yhteentoimivuutta kaikilla mahdollisilla tasoilla. 

Useimmissa tapauksissa IFC:n mukaan saavutettu yhteentoimivuus riittää, 

mutta avoin standardi ei aina ole yhtä hyvä kuin patentoidut vaihtoehdot. 

Tapauksissa, joissa tarvitaan korkeinta yhteentoimivuutta, saattaa olla 

sopivampaa työskennellä yhdessä ohjelmaperheessä, mikä poistaa avoimien 

muotojen tai tiedostojen muuntamisen tarpeen. [27] 
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Yhteentoimivuuden puute varmasti vaikeuttaa tietomallien tehokasta 

käyttöä, mutta Kiviniemen [15] mukaan toimiva teknologia on vain 

mahdollistaja, eikä se yksin johda tietomallin käyttöönottoon. Tutkituissa 

tapauksissa yhteentoimivuuden ratkaisut eivät ole olleet tietomallin 

liikkeellepaneva voima. On myös epätodennäköistä, että entistä parempi 

yhteentoimivuus olisi lisännyt mallien käyttöä yksinään näissä projekteissa. 

Toisaalta, kun yhteen toimivuus ei ole tarpeeksi hyvä mahdollistamaan 

haluttua työkäytännön muutosta, se voi vaikeuttaa tietomallien 

käyttöönottoa. [15] 

 

5.2 Tietomallinnuksen käyttöönotto ympärimaailmaa 

BIM:n potentiaali on tunnustettu maailmanlaajuisesti radikaalien 

parannusten tuojana rakennusteollisuudessa. Alun perin uuden teknologian 

aaltona projektitietojen visualisoinnissa ja koordinoinnissa tunnustetun 

BIM:n uskotaan nyt olevan paradigman muutos, prosessilähtöinen 

menetelmä, joka mahdollistaa yhteistyön rakennusprojekteissa ja jolla on 

lukuisia etuja alkuvaiheesta kiinteistönhallintaan ja sen jälkeen. Useat 

tutkimusprojektit, toimialaraportit ja tutkimukset ovat osoittaneet tietomallin 

onnistuneen käyttöönoton useimmissa kehittyneissä maissa [28], [29], [19].  

Hyviä esimerkkejä ovat Skandinavian maat, Yhdysvallat, Iso-Britannia, 

Singapore, Australia, Saksa jne. McGraw Hillin hiljattain tekemä tutkimus 

on osoittanut, että Japani, Etelä-Korea ja Uusi-Seelanti edustavat seuraavaa 

kypsyysastetta tietomallien käyttöönotossa [29].  
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Esimerkiksi Suomi on sallinut tietomallin käytön, sillä valtion 

kiinteistöpalveluvirasto Senaatti-kiinteistöt on edellyttänyt tietomallin 

käyttöä projekteissaan vuodesta 2007 lähtien. Tekla [30] on edistänyt 

tietomallia Suomessa, ja myös Suomen Urakoitsijoiden Liitto on edistänyt 

tietomallia yhdessä valtion asiakkaan senaatin kiinteistöjen kanssa. 

Teknillinen korkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat tietomallin 

T&K-toimintaa harjoittavat oppilaitokset. Myös VTT [31] on Suomen suurin 

BIM- ja muun rakentamisen ja rakennetun ympäristön tutkimuksen 

tutkimusorganisaatio. [32] 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Merkittävä teknologian harppaus on epäilemättä vienyt AEC-teollisuuden 

paperipohjaisesta suunnittelusta CAD:n tietokonepohjaiseen aikakauteen. 

Se, mitä BIM voi tuoda, ei ole vain uusi harppaus, vaan myös 

kumouksellinen muutos koko toimialalle. Tällä uudella aikakaudella 

suunnittelu ei ole pelkästään piirustuksia, vaan se on vakavampaa mallien 

rakentamisen virtuaalisia prosesseja.  

 

Tietomallin soveltaminen voi levitä koko projektin elinkaareen 

suunnitteluvaiheesta rakentamiseen ja ylläpitoon, ja jopa uudistamiseen tai 

purkamiseen. Tämän tutkimuksen yleisenä tavoitteena oli selvittää, voiko 

BIM vähentää projektiin kuluvaa aikaa ja säästää rahaa. 

 

Vaikka tietomallien käyttämisestä projektin ajan ja kustannusten hallintaan 

on useita etuja, niin tietomallin asennuksen alkukustannukset voivat olla 

tärkeimmät esteet tämän edistyneen teknologian leviämiselle. Yritysten tulee 

luottaa siihen, että tietomallin käyttöönotosta saatava hyöty on suurempi 

kuin tietomallin alkukustannukset. Tietomallin soveltaminen täyttää myös 

kestävän kehityksen vaatimukset eri tavoin: lyhentämällä kenttäkiertoaikaa, 

tarjoamalla uusia mahdollisuuksia paikan päällä, vähentämällä 

rakentamisessa syntyvää jätettä, säästämällä energiaa, lisäämällä työn 

tuottavuutta jne. Yhteenvetona voidaan todeta, että BIM:n päätarkoitus on 

kustannusten minimoinnissa ja edistymisen nopeuttamisessa. 
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