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Digitalisaatio lisääntyy rakennusalalla jatkuvasti, ja rakentamisen eri vaiheissa 

käytettävien järjestelmien määrät ovat kasvussa. Rakennushankkeissa erilaista tietoa 

tarvitaan entistä enemmän, mutta hankkeissa nykyisin yleisesti laadittavat tietomallit 

eivät ole kyenneet vastaamaan tietotarpeisiin odotetulla tavalla. Ongelma rakennusalalla 

on, että tieto ei virtaa rakennushankkeen läpi, vaan tietoa häviää tai sitä tuotetaan turhaan. 

Tämän työn tavoitteena on laatia malli ja parannusehdotukset kehittämään 

rakennushankkeiden tiedonhallintaa. 

Aiemmissa tutkimuksissa sekä aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa on esitetty 

tiedonhallintaan liittyviä elementtejä, jotka pitäisi määritellä rakennusprojektin 

alkuvaiheessa. Näitä ovat tuote ja tuotetieto, informaatiovaatimukset, 

informaationhallinnan roolit, tiedon tuottamisen prosessi, projektin ositus tiedonhallinnan 

näkökulmasta sekä informaation vastaanotto ja tarkastaminen. Jotta 

rakennushankkeeseen liittyvä tieto saataisiin hyödynnettyä parhaalla mahdollisella 

tavalla, pitäisi nämä elementit ottaa huomioon tiedonhallintaprosessissa. 

Tutkimus suoritettiin konstruktiivisena tapaustutkimuksena, ja case-projektiksi valittiin 

tutkimukseen soveltuva case-tapaus. Haastattelukysymykset laadittiin 

kirjallisuussynteesin elementtien pohjalta. Empiirinen tutkimus on luonteeltaan 

laadullinen, ja siinä haastateltiin kaksitoista case-projektin osapuolta. Tutkimustulosten 

sekä kirjallisuusanalyysin pohjalta laadittiin tiedonhallintaprosessin kehittämiseksi malli 

sekä parannusehdotukset. 

Haastattelutulosten analysoinnin perusteella voidaan todeta kirjallisuuden elementtien 

olevan oleellisia rakennushankkeen tiedonhallintaprosessin parantamisessa. Elementit 

olivat osittain toteutuneet luonnollisella tavalla case-projektissa, mutta osa hyödyistä jäi 

saavuttamatta puutteellisten määritysten vuoksi. Tämä tutkimus esittää 

parannusehdotuksia tiedonhallinnan prosessin ja tiedon virtauksen kehittämiseksi 



 

rakennushankkeissa. Tutkimus tukee olemassa olevaa kirjallisuutta keräämällä keskeiset 

elementit yhteen ja luomalla niistä mallin sekä konkreettiset parannusehdotukset 

projektien hyödynnettäväksi. Tutkimustulokset on kerätty vain yhdestä allianssimallilla 

toteutetusta rakennushankkeesta, mutta tiedon tuottamista ja tiedonhallintaa toteutetaan 

kaikissa rakennushankkeissa samoin tavoin: ensin suunnittelemalla ja sitten rakentamalla. 

Näin ollen tiedonhallinnan prosessia kehittäviä parannusehdotuksia voidaan hyödyntää 

soveltuvilta osin kaikkiin rakennushankkeisiin. Tapauskohtaista harkintaa kuitenkin 

tarvitaan, etteivät parannusehdotukset vain aiheuttaisi ylimääräistä hallinnollista taakkaa 

rakennushankkeisiin. 
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ABSTRACT 

Developing information management process in construction projects 

Anssi Heikkinen 

University of Oulu, Industrial Engineering and Management 

Master’s thesis 2022, 92 pp. + 1 Appendixes 

Supervisors at the university: Professor Haapasalo, H. and doctoral researcher  

Annunen, P. 

 

The use of digital technologies has grown over time in construction business. Reliable 

information is needed in construction projects and the building information models aren’t 

providing the information as expected. The problem is that the information is not flowing 

through the construction project properly. Stakeholders are losing the information or 

producing waste. The objective of this thesis is to create a model and suggestions to 

improve the information management in construction projects. 

Earlier research and literature present elements that can be related to successful 

information management. These elements should be defined in the beginning of a 

construction project. The elements are product and product data, information 

requirements, information management roles, the process of producing information, 

dividing the project according to information management and receiving and revising the 

information. These elements should be considered to get the best out of the construction 

projects information management process. 

This research was done as a constructive case-study and an appropriate case was selected 

for the empirical research. The interview questions were produced based on the elements 

that were presented in the earlier research and literature. The empirical research is 

qualitative by nature. Twelve stakeholders of the case-project were interviewed for the 

research. The model and suggested improvements for the information management 

process were produced based on the results of the empirical research and the literature 

synthesis.  

The relevance of the elements achieving better information management process can be 

understood after analyzing the results of the empirical research. The elements had partly 

come true in a natural way during the case-project, but benefits were also lost because the 

elements were not defined properly. This research presents improvements to the 



 

information management process in construction projects. The research supports existing 

literature by combining the elements and providing a model and suggested improvements 

for the construction projects to use. The empirical results are gathered from only one 

construction project done in alliance model, but information production and management 

are done in all construction projects by designing and constructing. Therefore, the 

suggestions that improve the information management process can be used in all 

construction projects where they are applicable. The use of the suggested improvements 

should always be considered in the project so that they don’t cause unnecessary workload. 

 

Keywords: lifecycle, information flow, ISO 19650, alliance model, product data 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustat 

Digitalisaatiosta huolimatta rakennusalalla ei ole nähty samanlaista tuottavuuden 

kehitystä kuin monilla muilla aloilla (Halttula ym. 2020). Eräinä tuottavuuden kehityksen 

ongelmina on havaittu informaation hajautuneisuus projektin aikana, rakennusprojektien 

vaihtelevat toteutusmuodot sekä yhteistyön puute eri osapuolten välillä. Tietoa tuotetaan 

erillisinä tietopyyntöinä hankkeiden aikana, ja tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä 

tiedonhallinnan prosessissa (Halttula ym. 2020). Haasteena on siis tiedon järkevä 

tuottaminen ja jakaminen projektin aikana. Ratkaisuiksi rakennusteollisuuden 

tuottavuuden parantamisessa on nähty tietomallinnus sekä uudet tietotekniset ratkaisut. 

(Eastman ym. 2018; Halttula 2020) Varsinkin tietomallinnuksella on havaittu olevan 

useita hyötyjä rakennushankkeissa (Halttula ym. 2020). 

Digitalisaation mahdollistaman tuottavuuden kehityksen on kuitenkin arvioitu tuovan 

rakennusalalla Suomessa useiden miljardien eurojen kustannussäästöjä 

lähivuosikymmeninä (Rasti 2019, s.12). On laskettu, että tietomallinnetussa 

talohankkeessa säästetään suunnittelukustannuksissa 3,6 %, rakentamiskustannuksissa 

1,1 % ja käyttökustannuksissa 5,5 % 12 vuoden käyttöajalla, vaikkakin 

tietomallintamisen käyttö on ollut melko alhaisella tasolla (Rasti 2019, s.12-13). Hyvin 

toteutetun tietomallintamisen mahdollistamien säästöjen odotetaan kumuloituvan 

rakennetun omaisuuskohteen elinkaaren aikana aina seuraavaan elinkaaren vaiheeseen 

siirryttäessä. Elinkaaren eri vaiheita ovat esimerkiksi käyttö- ja ylläpitovaihe sekä 

peruskorjaus. Laadukkaasti tietomallinnetulle rakennetulle ympäristölle odotetaan 

keksittävän myös monia muita hyötyjä tulevaisuudessa.  (Rasti 2019, s.12) 

Rakennusalalla on yleisesti tiedossa, ettei rakentamisen aikana tuotettua informaatiota 

hyödynnetä merkittävästi operatiivisessa toiminnassa. Suunnitellut arvot tai muut 

tavoitearvot järjestelmille ja laitteille etsitään tarpeen mukaan niitä uusittaessa korjausten 

tai laiteuusintojen yhteydessä. Tietoa on rakentamisen aikana kerätty enimmäkseen PDF-

tiedostoina hankkeen projektipankkiin, tai ne ovat saatavilla vain epäselvissä käsin 

kirjoitetuissa pöytäkirjoissa, jotka eivät välttämättä ole edes tallessa rakentamisen 

jälkeen. Yksi syy informaation hyödyntämättömyyteen on myös sen luotettavuus. Tietoa 

ei välttämättä ole kerätty ja siirretty riittävän tarkasti rakennusaikaisesta projektin 
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informaatiomallista (PIM) omaisuuskohteen informaatiomalliin (AIM) (Eastman ym. 

2018). Mikäli kiinteistön operatiivinen henkilöstö huomaa tiedon poikkeavan 

todellisuudesta, ei sen hyödyntämiseen ole edellytyksiä ylläpidon aikana. (Halttula 2020; 

Haapasalo 2018) Eastman ym. (2018) mukaan rakennusalan hitaaseen tuottavuuden 

kehitykseen vaikuttaa se, että rakennusalalla on paljon pieniä yrityksiä, jolloin 

ohjelmistojen hankinta ja niiden käytön opettelu voi olla taloudellisesti ja resurssien 

puolesta vaikeaa. Monissa maissa rakennusalan työntekijöiden palkkojen kasvuun on 

reagoitu palkkaamalla halvempaa ulkomaalaista työvoimaa sen sijaan, että olisi kehitetty 

rakennusprosessien tuottavuutta. Projekteissa joudutaan usein käyttämään menetelmiä, 

jotka soveltuvat kaikkien osapuolten kykyihin ja laitteistoihin, vaikka joillain osapuolilla 

olisi valmiudet hyödyntää uudempaa teknologiaa ja menetelmiä. Lisäksi rakennusalalla 

projektit ovat melko lyhytkestoisia, eivätkä osapuolet jatka projektista toiseen, jolloin 

pidempiaikainen yhteistyössä tehty oppiminen ja kehitystyö on mahdotonta. 

Rakentamisen organisaatiot käyttävät edelleen tiedon välitykseen projektin aikana 

pääosin 2D-piirustuksia (Eastman ym. 2018). Eastin ja Loven (2011) mukaan 

rakentamisessa tuotettavasta tuotetiedosta ainoastaan tiedon laadintaan käytettävä aika 

parantaa lopputuotteen laatua. Mikäli tuotetietoa siis käsitellään tulosteina, kaikki 

tulosteen laadintaan, käsittelyyn ja lähettämiseen kuluva aika on ylimääräistä laadun 

näkökulmasta. Virheet ja puutteet suunnitteludokumentaatiossa aiheuttavat ongelmia 

projektin kustannusten, aikataulujen ja vastuiden osalta (Eastman ym. 2018). 

Rakennushankkeessa projektin kustannusten kertymää on havainnollistettu kuvassa 1. 

Junnonen ja Kankainen (2020) sekä Ullman (2010) esittävät, että jopa 

kahdeksankymmentä prosenttia rakennushankkeen kustannuksista määräytyy ennen 

rakennushankkeen toteutusvaihetta, mutta kustannusten todellisessa kertymässä samaan 

lukemaan päästään vasta rakennushankkeen loppuvaiheessa. Merkittävä ongelmatekijä 

2D-piirustuksia hyödyntävässä rakentamisessa on myös se, että kriittistä dataa 

rakentamista varten saadaan vasta, kun suunnitteluun on jo käytetty merkittävä määrä 

aikaa. Tällöin tarvittavien muutosten tekeminen nostaa rakentamisen kustannuksia, koska 

suunnittelutyötä joudutaan tekemään uudestaan. (Eastman ym. 2018 s.1-4; East & Love 

2011) East ja Love (2011) esittävät myös, että vastaanottotarkastusta varten tehtävien 

tulosteiden sijaan siirryttäisiin mahdollisimman laajasti sähköisen aineiston käyttöön. 

Näin säästetään sekä tulosteisiin käytettävää rahaa että aikaa, jota ennen vastaanottoa ei 

yleensä ole osapuolilla liikaa käytettävissä. 
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Kuva 1. Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen projektin aikana 

(mukaillen Junnonen & Kankainen 2020, s.58; Ullman 2010, s.5). 

Rakennettujen omaisuuskohteiden omistajat ovat todennäköisesti tärkein yksittäinen 

osapuoli, kun informaatiomallien tuotetietoa ryhdytään lisäämään ja kehittämään 

(Eastman ym. 2018). Omistajan strategia ja tahtotila määrittelevät pitkälti rakennetun 

omaisuuskohteen informaatiomalliin vaikuttavat organisatoriset informaatiovaatimukset 

(OIR), omaisuuskohteen informaatiovaatimukset (AIR), projektin 

informaatiovaatimukset (PIR) ja informaation vaihdon vaatimukset (EIR) (SFS-EN ISO 

19650-1:2019 2018). Eastmanin ym. (2018) mukaan etukäteen mietitty, omistajan tarpeet 

täyttävällä tuotetiedolla rikastettu, informaatiomalli voi antaa omistajalle muun muassa 

seuraavanlaisia hyötyjä: 

• Varmistaa rakennetun omaisuuskohteen suorituskyky ja kestävyys, kun 

informaatiomallilla voidaan analysoida ja mallintaa esimerkiksi energiankäyttöä 

ja valaistusta 

• Vähentää taloudellista riskiä, kun informaatiomallista saadaan tarkempia määrä- 

ja kustannusarvioita 

• Parantaa rakennushankkeen aikataulutusta kokonaisuuden ollessa paremmin 

saatavilla ja kaikkien osapuolten käytettävissä, kun eri osakokonaisuuksia 

voidaan esimerkiksi visualisoida 

• Tukea ylläpitovaihetta ja kiinteistön elinkaarta lisäämällä informaatiomalliin 

rakennusaikaiset toteumatiedot 

• Auttaa omistajaa päätöksenteossa koko kiinteistön elinkaaren ajan, kun 

informaatiomallin tuotetietoa on ylläpidetty ajantasaisena sen eri vaiheiden ja 

muutosten ajan 
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• Auttaa täyttämään globaalisti kasvavia vaatimuksia kiinteistöjen 

ympäristöystävällisyyteen, ekologisuuteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa 

sekä tuottaa rakentamisen aikaista tietoa erilaisten sertifikaattien ja laskelmien 

tueksi 

Eastmanin ym. (2018) esittämiä hyötyjä omistajille voidaan saada lähes mistä tahansa 

projekteista, mutta informaatiomalleja ei silti hyödynnetä erityisen laajasti. Haastetta 

aiheuttaa esimerkiksi se, että hyötyjä saadakseen pitää informaatiovaatimukset ja 

tiedonsiirron vaatimukset olla määriteltyinä ja kirjattuina jo käytännössä 

rakennushankkeen sopimusaineistoon, jolloin osapuolet saadaan sitoutettua niitä 

noudattamaan ja toteuttamaan (Eastman ym. 2018). Lisäksi osapuolilla pitää olla 

valmiudet toteuttaa vaatimuksia (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018), ettei 

rakennushanketta toteuteta kuten ennenkin ja yritetä vasta jossakin kohdassa projektia 

hoitaa informaatiomallia koskevat velvollisuudet ilman selkeää prosessia. (Eastman ym. 

2018) 

1.2 Tutkimusongelma 

Tämän tutkimustyön tavoitteena on selvittää rakennusalan projektien aikaiseen 

informaationhallintaan ja tiedon virtaukseen liittyviä merkittäviä tekijöitä ja laatia niihin 

pohjautuen malli tukemaan tavoitteiden saavuttamista rakennushankkeiden aikana. 

Rakennusalalla havaittuja ongelmia on paljon, ja siitä syystä aiheen tutkiminen on 

tärkeää. Kuvassa 2 esitetään tiivistetty kaavio tutkimusprosessista havainnollistamaan 

tutkimuksen etenemistä.  

 

Kuva 2. Tiivistetty kaavio tutkimusprosessista. 
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Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi on määritetty kolme tutkimuskysymystä: 

TK1: Mitkä ovat tiedonhallintaan keskeisesti vaikuttavat elementit? 

TK2: Kuinka tiedonhallinnan elementit esiintyvät case-projektissa? 

TK3: Millaisella prosessilla rakennushankkeen tiedonhallintaa voidaan parantaa? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään informaationhallinnan teorioihin ja yleisiin 

informaatioon liittyviin käytänteisiin ja käsitteisiin sekä pyritään muodostamaan hyvä 

käsitys tiedonhallintaan liittyvistä elementeistä. Kirjallisuuskatsauksen tuloksista 

muodostetaan teoreettinen analyysiviitekehys tukemaan empiiristä tutkimusta. 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan empiirisellä haastattelututkimuksella kerättyyn 

tutkimusaineistoon perustuen. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä kattavasti eri 

rooleihin kuuluvien osapuolten haastatteluilla tietoa case-projektin informaationhallinnan 

ja tiedon virtauksen tilasta rakennushankkeen loppuvaiheessa ja siitä, miten tilanteeseen 

on päädytty. Haastattelukysymykset on muodostettu kirjallisuussynteesin havaintojen 

perusteella, ja tavoitteena on vahvistaa kirjallisuudessa tehtyjen havaintojen 

merkityksellisyyttä todellisen suuren rakennushankkeen kokemusten avulla. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastataan laatimalla malli ja kehitysehdotuksia, miten 

informaationhallintaa ja tiedon virtausta voidaan parantaa rakennusalan projektin aikana. 

Malli ja kehitysehdotukset luodaan kirjallisuussynteesin sekä case-projektin 

haastattelututkimuksen lopputulosten perusteella. Tavoitteena on saattaa kirjallisuudesta 

kerätyt havainnot sekä oikean rakennusprojektin kokemukset sellaiseen muotoon, että ne 

ovat hyödynnettävissä tulevissa rakennusalan projekteissa. 

Tutkimus rajataan käsittelemään projektin informaatiomallin aikaista tilannetta, jolloin 

informaationhallintaa ja tiedon virtausta käyttö-, huolto- ja ylläpitovaiheen aikana ei 

käsitellä. Kirjallisuuskatsauksessa hyödynnetään kirjallisuusaineistoa, joka käsittelee 

rakennusalan digitalisaatiota ja tietomallintamista. Tietomallintaminen on suurissa 

hankkeissa rakennusalalla nykypäivää, ja se on digitalisaation suunta 

lähitulevaisuudessakin. Kolmannen tutkimuskysymyksen malli ja kehitysehdotukset ovat 

kuitenkin käyttökelpoisia kaikenkokoisiin rakennusalan projekteihin soveltuvilta osin.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Tuote ja tuotetieto  

Tuotteella tarkoitetaan yleensä fyysistä aineellista tuotosta, jonka voi omistaa tai vaihtaa. 

Tuote voi olla myös aineeton, kuten ohjelmisto, informaatio, palvelu, dokumentti tai 

niiden yhdistelmä. (Sääksvuori & Immonen 2008; Stark 2015, s.4-6) Härkösen ym. 

(2019) mukaan tieto on yrityksille omaisuutta, mutta tietoa ei usein ole täysin 

hyödynnetty palvelemaan liiketoimintaa. Tietoa tarvitaan yritysten päätöksenteon tueksi, 

mutta jatkuvasti lisääntyvä tiedon määrä tekee tiedon käytöstä haastavaa, koska 

lisääntyvä tiedon määrä aiheuttaa ongelmia oikean tiedon löydettävyydessä sekä sen 

luotettavuudessa (Härkönen ym. 2019). Rakennetun ympäristön elinkaaren aikana 

tietotarpeet usein kulminoituvat tuotteisiin ja niistä saataviin tietoihin (Rasti 2019). 

2.1.1 Perustieto 

Tuotetieto sisältää yleensä perustietoa (eng. master data), jota käytetään pääosin 

faktaperusteisen analyysin tukena (Härkönen ym. 2019). Perustietoa ovat esimerkiksi 

tuotekoodit, tuoterakenteet, tuotenimet ja erilaiset luokittelut (Hannila ym. 2019). 

Ideaalitilanteessa ja hyvän perustiedon mittarina pidetään sitä, että perustieto laaditaan 

vain kerran ja sitä hyödynnetään koko tuotteen elinkaaren ajan (Silvola ym. 2019, s. 1-3). 

Alkuperäistä perustietoa laaditaan tuotteelle tyypillisesti tuotesuunnitteluvaiheessa 

(Härkönen ym. 2019), jonka jälkeen tuotetta voidaan rikastuttaa tarvittaessa lisätiedolla 

(Hannila ym. 2020; Silvola ym. 2019). Lisätietoa on esimerkiksi sensoreilta tai muilta 

mittalaitteilta saatava Internet of Things (IoT) -tieto. IoT-tietoa kertyy lisääntyvissä 

määrin erilaisten mittalaitteiden avulla käyttövaiheessa, ja kaikkea tietoa ei varmasti 

pystytä heti hyödyntämään, vaan käyttötarkoituksia keksitään ajan kuluessa. (Hannila 

ym. 2020 s. 5-7) Kiinteistöalalla IoT-tietoa voidaan kerätä esimerkiksi kiinteistön 

rakennusautomaatiojärjestelmään ja visualisoida erilaisia asioita, kuten tilojen 

hiilidioksidipitoisuuksia (Eastman ym. 2018). Pärn ym. (2016) ehdottaa tiedon 

visualisointeja toteutettavaksi rakennetun objektin tietomallissa. 

Silvolan ym. (2019) mukaan perustiedon oikeellisuus ja laatu nähdään tärkeänä 

liiketoiminnan tavoitteiden, lainsäädännön vaatimusten, asiakashallinnan ja 

toimitusketjun hallinnassa. Tietojärjestelmissä navigointi ja tuotetiedon yksilöityminen 
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tai tunnistautuminen tapahtuu usein perustietoon pohjautuen. Ongelmat perustiedon 

määrittelyssä, muotoilussa ja sisällössä voivat estää tiedon hyödyntämisen riittävän 

tehokkaasti. Onnistunut tiedonhallinta vaatii ymmärrystä siitä, mikä tieto on tarpeellista. 

Tiedon tarpeellisuuden tunnistaminen tekee kaikille soveltuvista tiedonhallinnan 

ohjeiden laadinnasta hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, koska organisaatioiden tietotarpeet 

vaihtelevat merkittävästi. (Hannila ym. 2020 s. 5-7)  

2.1.2 Tuotetieto 

Tuotetieto (eng. product data) kuvaa tuotteeseen, sen suunnitteluun, valmistukseen, 

käyttöön, ylläpitoon, hävitykseen ja säätelyyn liittyvää tietoa. Tuotetietoa on myös tieto 

siitä, missä tieto sijaitsee, kuka tietoa on tuottanut tai millaista tieto on. Tuotetiedosta on 

erilaisia alaluokitteluita, kuten tuotetta määrittelevä tieto, tuotteen elinkaareen liittyvä 

tieto ja tuotteen metatiedot. (Sääksvuori & Immonen 2008 s.6-10; Kropsu-Vehkapera 

2012; Stark 2015, s.141) Tuotetietoa voidaan myös luokitella staattiseksi ja dynaamiseksi 

tiedoksi (Scheidt & Zong 1994). Staattinen tieto liittyy tuotemäärityksiin ja antaa tietoa 

tuotteen valmistusvaiheessa syntyvästä tiedosta, kuten materiaaleista ja komponenteista. 

Staattinen tieto pysyy yleensä muuttumattomana tuotteen elinkaaren aikana. (Scheidt & 

Zong 1994; Kropsu-Vehkapera 2012). Kaikki staattinen tuotetieto ei ole perustietoa ja 

esimerkiksi tuotespesifikaatiota Bill of Materials (BOM) ja tuotteen teknisiä piirustuksia 

ei yleensä luokitella perustiedoksi. (Sääksvuori & Immonen 2008; Kropsu-Vehkapera 

2012) Dynaamisia tietoja syntyy tuotteen tilaus-toimitusketjun aikana, ja niitä ovat 

esimerkiksi yksittäisen tuotteen transaktiotiedot, huoltotiedot ja ympäristön 

olosuhdetiedot. Dynaamisia tietoja ei yleensä käsitellä tuotetiedon hallinnassa vaan 

useimmiten yritysten toiminnanohjausjärjestelmissä. (Kropsu-Vehkapera 2012; 

Sääksvuori & Immonen 2008) Tuotetietoa tuottavat ja hyödyntävät toiminnoissaan 

sisäiset osapuolet, kuten suunnittelu, tuotekehitys ja asiakaspalvelu. Ulkoisia osapuolia 

voivat olla esimerkiksi erilaiset kumppanit ylläpidossa, suunnittelussa tai tuotteen 

kokoonpanossa. (Sääksvuori & Immonen 2008, s. 5-8; Stark 2015, s.146-149) 

2.1.3 Tuotetiedon hallinta 

Käytännössä tuotetiedon hallinta tarkoittaa tuotteeseen liittyvän dokumentaation ja sen 

ylläpitoprosessien hallintaa. Tuotetiedon hallinta sisältää tyypillisesti seuraavia osa-

alueita: sähköinen tietopankki, dokumenttien hallinta, työnkulun hallinta, tuoterakenteen 

hallinta, luokittelun hallinta, tiedonsiirto ja -tulkinta sekä järjestelmänhallinta. (Kropsu-
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Vehkaperä & Haapasalo 2009) Tehokkaan tiedonhallinnan aikaansaamiseksi täytyy nämä 

prosessit ja niihin liittyvät järjestelmät määritellä huolellisesti (Kropsu-Vehkaperä ym. 

2011). Tuotetiedon hallinta on erityisen tärkeää silloin, kun hallittava tuote on 

monimutkainen. (Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo 2009, s.5-8, 24) Nykyisin tuotteet ovat 

usein esimerkiksi suuria ja monimutkaisia ohjelmistoja, jolloin tiedonhallinnan prosessit 

korostuvat entisestään. Informaatio ohjelmistoissa on sähköisessä muodossa, jolloin 

informaation muokkaaminen jälkikäteen on helpompaa. (Sääksvuori & Immonen 2008 

s.4-6) 

Kropsu-Vehkaperän ja Haapasalon (2009) suorittaman haastattelututkimuksen mukaan 

tuotetiedon hallinnan (PDM) järjestelmien eduiksi luetellaan muun muassa tiedon 

keskittäminen, tiedon saatavuus ja tiedon vakioitu muoto. PDM-järjestelmien haasteina 

nähtiin tiedon ja sen laadun ylläpito, tiedon luotettavuus sekä tiedon ylläpidon ja käytön 

prosessien täysi tai osittainen katoaminen henkilövaihdosten yhteydessä, jos niitä ei ole 

riittävän selkeästi dokumentoitu. (Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo 2009, s. 10-14) 

Kropsu-Vehkaperän ja Haapasalon (2009) tutkimuksen kehitysehdotukset tuotetiedon 

hallinnan parantamiseksi olivat melko yhteneväisiä eri haastateltavien osapuolten osalta. 

Kehitysehdotukset sisälsivät muun muassa seuraavia aihealueita (Kropsu-Vehkaperä & 

Haapasalo 2009, s.13-14):  

• Tuotetiedon sisältövaatimusten ja -tarpeiden riittävä määrittely 

• Organisaation sitoutuminen järjestelmän käyttöön 

• Tiedon saatavuuden varmistaminen muita järjestelmiä tai sovelluksia varten 

• Riittävä käyttötilanteiden määrittäminen varhaisessa vaiheessa (tiedon muokkaus 

jälkikäteen on yleensä työlästä) 

• Tiedon sijainti yhdessä järjestelmässä  

2.1.4 PLM 

Tuotteiden elinkaaren hallinta (PLM) tarkoittaa liiketoimintaa, jossa erilaisilla 

menetelmillä pyritään hallitsemaan ja tukemaan tuotteita niiden koko elinkaaren ajan. 

Tuotteen elinkaaren vaiheet on esitetty kuvassa 3. PLM:n avulla pyritään myös 

parantamaan tuotteen laatua ja pienentämään riskejä käyttämällä tietoa uudelleen ja 

hyödyntämällä suunnittelutietoa tehokkaasti (Eastman ym. 2018, s.18; Sääksvuori & 

Immonen 2008, s. 2-5; Stark 2015, s.1). Tuotteiden elinkaaren hallinta käsitteenä nivoo 
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yhteen kaikki tuotetta koskevat prosessit yrityksessä, joten se on paljon laajempi käsite 

kuin pelkkä tuotetiedon hallinta tai tiedonhallinnan prosessit. (Kropsu-Vehkaperä & 

Haapasalo 2009) Tuotetiedon hallinnalla informaatiota luodaan ja säilytetään siten, että 

sitä on helppoa ja nopeaa löytää, käyttää ja hyödyntää tulevaisuudessa. Kerran tehty työ 

tai laadittu informaatio ei katoa vaan säilyy käyttökelpoisena ajasta, paikasta tai 

informaation omistajuudesta riippumatta. (Sääksvuori & Immonen 2008, s. 3-4)  

 

Kuva 3. Tuotteen elinkaaren vaiheet (mukaillen Stark 2015, s.6). 

Tuotetiedon hallinta ja tuotteen elinkaaren hallinta koetaan liittyvän toisiinsa niin 

vahvasti, että termit voivat vaihdella kontekstista riippuen. Tuotetiedon hallinnan voidaan 

nähdä liittyvän vain suunnittelu- ja tuotantovaiheeseen, jolloin se sisältyisi tuotteen 

elinkaaren hallintaan (PLM). Toimiva tuotteiden elinkaaren hallinta kuitenkin 

tyypillisesti tarvitsee pohjaksi hyvät tuotetiedon hallinnan prosessit. (Kropsu-Vehkaperä 

& Haapasalo 2009) Tuotetiedon hallinta antaa valmiuksia hoitaa paremmin tuotteeseen 

liittyviä toimintoja, kuten tuotekehitystä, tuotteistamista, tuotteen markkinointia ja tilaus-

toimitusketjun prosessia. (Sääksvuori & Immonen 2008, s. 3-4) 

Toteumatiedon päivittäminen tuotetietomalliin rakentamisen osalta on tyypillisesti hyvin 

manuaalista ja aikaa vievää työtä ja mitä heikompi informaation taso on, sitä enemmän 

aikaa sen käsittely vie (Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo 2009 s.24; SFS-EN ISO 19650-

1:2019 2018, s.9; Rasti 2019). Yksinkertaisin tapa säästää tiedon käsittelyn aikaa on 

määritellä tiedon tuottamisen prosessi ja pelisäännöt riittävän varhaisessa vaiheessa ja 

valvoa niiden toteutusta (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.9). Kuitenkin juuri tässä 

piilee tyypillisesti yritysten ongelmien ydin, koska tuotteiden elinkaaren hallintaa ja 

siihen liittyviä vaiheita, kuten tiedon myöhempää hyödyntämistä ei ole kunnolla 

määritelty. Tietoa myös yleensä tuotetaan ja räätälöidään tietty käyttötapaus mielessä, 

jolloin tiedon uudelleen hyödyntäminen muihin tarkoituksiin voi olla vaikeaa tai jopa 

mahdotonta. Tietoa tuotettaessa pitäisi kyetä määrittelemään sellaiset muoto- ja 

tallennusvaatimukset, että tietoa olisi mahdollista hyödyntää myös muissa tapauksissa 
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myöhemmin ilman sen merkittävää uudelleentyöstämistä. Ennen kuin tietoa ryhdytään 

säilyttämään kaikkien saatavilla olevassa ennalta sovitussa paikassa kuten 

pilvipalvelimella, ongelmana on tiedon ajantasaisuus. Jos tietoa ei voi käsitellä yhtä aikaa 

on hyvin suuri riski, että osapuolet tuottavat tietoa omiin versioihinsa, jolloin viimeisin 

ajantasainen tilanne ei ole enää kenenkään tiedossa. (Sääksvuori & Immonen 2008; Stark 

2015, s.147-151) 

Kun yritys tai organisaatio haluaa toimia systemaattisten tiedon elinkaaren hallinnan 

toimintatapojen mukaisesti, pitää ensimmäisenä määritellä riittävällä tarkkuudella 

nykytilanne. Nykytilanteen määrittely sisältää nykyisten toimintaprosessien, strategian ja 

tahtotilan lisäksi myös tulevaisuuden tavoiteltujen toimintaprosessien kuvausta. 

Arvioinnin tuloksena kyetään tuotetulle ja tuotettavalle tiedolle määrittelemään 

paremmin sisältö- ja muotovaatimuksia, jotta se vastaa toimintojen tarpeita. (Sääksvuori 

& Immonen 2008, s. 7-12) Esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidossa eri rakennetun 

omaisuuden omistajilla on käytössään eri ohjelmistot, työkalut ja organisaatiorakenteet, 

jolloin yksi ratkaisu ei palvele kaikkia. Yksinkertaisimmillaan PLM tarkoittaa 

suunnitelmaa, jonka avulla päivittäinen toiminta tukee tiedonhallinnan prosessia. 

Suunnitelman onnistumista tarkastellaan säännöllisesti ja muokataan tarvittaessa. 

(Sääksvuori & Immonen 2008) 

PLM tapahtuu yleensä tietojenkäsittelyjärjestelmien kautta, jolloin tietoa hallitaan 

keskitetysti ja se on kaikkien osapuolten saatavilla. PLM ei välttämättä kuitenkaan 

toteudu vain yhden järjestelmän kautta, vaan eri järjestelmiä voi olla useita esimerkiksi 

tiedon tuottamista ja käsittelyä varten.  (Sääksvuori & Immonen 2008, s.13-15) Nykyisin 

ohjelmistojen välillä on paljon rajapintoja, ja tieto liikkuu usein halutuissa sykleissä 

ohjelmistoista toiseen. PLM:n tarkoituksena voikin olla luoda eri yhteydet ja riittävät 

edellytykset tietojen systemaattiselle hallinnalle ja integroida eri ohjelmistot toimimaan 

keskenään. PLM-järjestelmän tyypillisiä toiminnallisuuksia ovat käyttöoikeuksien 

hallinta, tuotehallinta, tuotteen rakenteen ja ylläpidon hallinta, dokumentaation hallinta, 

tiedonhaku, muutosten hallinta, lokitiedot, tietovarasto ja työtehtävien hallinta.  

(Sääksvuori & Immonen 2008, s.13-15) Tietojen sähköinen käsittely voi tapahtua 

samanaikaisesti eri sijainneista eri henkilöiden ja yritysten toimesta. Tiedon käsittelyyn 

tarvittavia käyttöoikeuksia on syytä valvoa tarkasti myös sen takia, että eri oikeudet 

tyypillisesti oikeuttavat erilaisiin näkymiin järjestelmissä. Järjestelmässä pitää olla tiedon 
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jäljitettävyyteen riittävät toiminnallisuudet ja lokitiedot, jotta on mahdollista nähdä kenen 

tunnuksilla muutoksia tai toimintoja on tehty. (Stark 2015, s.148-151) 

2.1.5 Tiedon omistajuus  

Vaikka tieto nähdään nykyisin hyvin merkittävänä osana yritysten ja organisaatioiden 

toimintaa, ei tiedon omistajuus ole usein täysin selvää (Tolonen ym. 2014). Jotta 

tuotetieto olisi käyttökelpoista ja luotettavaa tuotteen koko elinkaaren ajan on tiedolle 

tärkeää määrittää omistaja sen ylläpitoa varten. (Hannila ym. 2020; Silvola 2018) 

Tuotetiedot ovat myös arvokkaita ja yleensä luottamuksellista tietoa yrityksissä, mutta 

kaikkea tietoa ei välttämättä tunnisteta arvokkaaksi yrityksissä ja omistajuus jää myös sen 

takia määrittelemättä (Stark 2015, s.149-151). Tietoa voidaan myös tuottaa ja käsitellä 

niin hajautetusti organisaatiossa, että omistajuus jää epäselväksi kokonaisuuden 

monimutkaisuuden takia (Van Alstyne ym, 1995). Toisaalta omistajuus voi olla kirjattuna 

ylös selkeästi, mutta silti joissain tiedon osa-alueissa voi olla epäselvyyksiä omistajuuden 

suhteen. Tämä voi aiheuttaa ongelmia osa-alueiden tiedon muuttamisessa. (Kropsu-

Vehkaperä ym. 2009) Tuotetiedon hallinnassa tiedolle määritetään omistaja, jotta sen 

laatu ja oikeellisuus voidaan varmistaa. Omistajuus voi vaihtua ajan kuluessa tiedon 

elinkaaren aikana. (Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo 2009 s.24; Kropsu-Vehkaperä ym. 

2009) Tiedon omistajuus voi muotoutua organisaatioissa käytännön tasolla luonnollisella 

tavalla ilman erillistä määrittelyä esimerkiksi sen mukaan, kuka tietoa luo. Tiedon 

omistajuus voi organisaatiossa tulla myös velvollisuuksien kautta. Esimerkiksi 

ostopäällikkö on vastuussa hinnoittelutiedoista. (Kropsu-Vehkaperä ym. 2009) 

Tiedon omistajuus (eng. Data ownership) tarkoittaa oikeutta hallinnoida kaikkia tietoon 

liittyviä oikeuksia, kuten saatavuutta, laadintaa, standardointia ja muokkausta (Fadler & 

Legner 2020; Van Alstyne ym. 1995). Van Alstyne ym, (1995) mukaan tiedon laatua 

parannettaessa kaksi tärkeintä yksittäistä tekijää ovat tiedon omistajuus sekä tiedon 

laadinta. Berson ja Dupov (2007) näkevät tiedon omistajien olevan organisaatiossa 

sellaisessa roolissa, että heidän tehtäviinsä kuuluu tiedon jakaminen, käyttöoikeuksien 

myöntäminen sekä sisällön valvonta. Tiedon omistajuus nähdään tärkeänä siitä syystä, 

että omistaja kokee aina tärkeämmäksi pitää omistamastaan asiasta huolta kuin ei-

omistaja. Suurissa konsultointiyrityksissä on myös ollut ongelmia tiedon jakamisen 

kanssa, vaikka yritykset ovat siihen kannustaneet ja luoneet järjestelmät. Ongelmana on 

ollut se, että henkilöt kokevat omistamansa tieto-omaisuuden (eng. Information Assets) 

liian arvokkaaksi pois annettavaksi. (Van Alstyne ym, 1995) Muihin yritysten 
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omaisuuksiin (kuten koneisiin) verrattuna tietoa voidaan käyttää samanaikaisesti eri 

tarpeisiin, ja tämä lisää myös tiedon omistettavuuden monimutkaisuutta. Omistajuuden 

oikeudet on helppoa antaa, mutta on vaikeampaa määritellä vastuut eri rooleille. (Fadler 

& Legner 2020) Winter ja Meyer (2001) esittävät tiedon omistajuudelle kolme 

näkökulmaa: sisällöt (eng. contents), menetelmät (eng. methods) sekä kehitys ja jakelu 

(eng. development and supply).  

• Sisällöt: Tiedon omistajan vastuulla on varmistaa tiedon laadinta, dokumentointi 

ja laadunvalvonta sisältäen tarpeellisten metatietojen ylläpidon 

• Menetelmät: Tiedon omistaja on vastuussa tiedon keruun, muokkauksen ja 

yhdistämisen menetelmistä, jotta käytössä oleva tieto on tarpeenmukaista 

• Kehitys ja jakelu: Tiedon omistajan vastuulla on laatia ja ylläpitää tarvittavia 

ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotta informaatiota on saatavilla päätöksenteon tueksi  

Rakennushankkeissa varsinkin pääurakoitsijalle määritetään selkeät vastuut ja roolit 

rakentamisen aikaisessa toiminnassa esimerkiksi hankintoihin, aikatauluihin ja 

valvontaan liittyen. Eri sidosryhmien välisiä vastuita toteutetaan lähinnä sopimustekstien 

perusteella. Eastman ym. (2018, s.141-142) esittää listauksen yleisistä aihealueista 

informaatiomallin laadintaan liittyen: 

1. Yhteentoimivuus: varmistetaan, että esimerkiksi suunnittelualojen käyttämät 

ohjelmistot pystyvät tuottamaan oikeassa muodossa olevia tiedostoja, jotta 

yhdistelmämallin laadinta onnistuu. Informaation vaihdon vaatimukset pitää 

määritellä aivan aluksi, jotta jälkikäteen ei jouduta suorittamaan manuaalista 

muutostyötä. Vaatimukset tulevat omistajalta, mutta kirjallisen ja selkeän 

ohjeistuksen laadinnassa voi olla mukana ulkopuolinen asiantuntija 

2. Tietomallikoordinaattorin rooli ja vastuut pitää määritellä selkeästi 

3. Yhteistyöstä sopiminen: alkuvaiheessa on tärkeää sopia, kuinka yhteistyötä on 

tarkoitus tehdä. Tähän liittyvät esimerkiksi tiedonjaon periaatteet, palaveri- ja 

yhteydenpitokäytännöt 

4. Suunnittelijoiden pätevyyden varmistaminen: kun toimijoita valitaan projektille, 

osapuolten osaaminen on hyvä varmistaa, jotta heillä on valmiudet noudattaa 

projektin tiedon tuottamisen vaatimuksia 
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5. Informaatiomallin huomioiminen rakennushankkeessa: rakennushankkeen alussa 

täytyisi huomioida informaatiomallin rooli ja tuotetiedon laadinta hankkeen eri 

vaiheissa 

6. Informaatiovaatimukset: määritellään millä tarkkuustasolla informaatiota 

tuotetaan suunnittelun aikana projektin eri vaiheissa 

7. Ylläpidon vaatimukset: selvitetään mitä vaatimuksia ylläpito-organisaatiolla on 

kiinteistön ylläpitovaiheen ajalle, jos ylläpito-organisaatio on jo valittu. Jos 

ylläpito-organisaatiota ei vielä ole, pitää omistajan tukeutua omaan strategiaansa, 

kirjallisuuteen tai asiantuntijoiden näkemykseen ylläpidon tarpeista 

8. Informaatiomallisuunnitelma: konkreettiset kirjoitetut suunnitelmat, tavoitteet ja 

prosessiohjeet, kuinka informaatiomalliin tuotetaan tuotetietoa eri osapuolten 

toimesta projektin aikana 

9. Simulaatiot ja mallinnukset: määritetään mitä simulaatioita ja mallinnuksia 

informaatiomallilla on tarkoitus suorittaa ja mitä informaatiota niiden 

suoritukseen vaaditaan 

10. Maksusuoritussuunnitelma: informaatiomallilla on mahdollista aikatauluttaa 

maksueriä suunnittelijoille eri tavoin kuin 2D-piirustusten aikana, ja tätä varten 

voidaan laatia erillinen aikataulu maksueriä varten 

2.1.6 Tiedon hallinnointi 

Tietohallinto (eng. Data Governance) tarkoittaa prosessia, jossa Bersovin ja Dubovin 

(2007) mukaan ylläpidetään informaation yhteneväisyyttä, laatua, käytettävyyttä, 

turvallisuutta, saavutettavuutta sekä omistajuutta (Halttula ym. 2020, s.207). 

Tietohallintoa pidetään tieteellisten sekä käytännöllisten lähteiden mukaan kaikille aloille 

sopivana tiedonhallinnan lähestymistapana (Otto & Wende 2007). Jotta tietoa voidaan 

johtaa asianmukaisesti, pitää sitä varten määritellä asianmukaiset organisatoriset roolit 

(Otto & Wende 2007). Roolien nimet vaihtelevat laajasti organisaatioista riippuen, mutta 

niiden tehtävät ja merkitykset ovat melko vakioituja (Haapasalo 2018). Cohen (2006) 

esittää tietohallinnon rooleiksi organisaatiossa seuraavat: tietovastaava (eng. Data 

steward), tiedon omistaja (eng. Data owner), tiedon hallinnoija (eng. Data manager) ja 

tiedon käyttäjä (eng. Data user). Cohenin (2006) mukaan kolmea ensimmäistä roolia 

voidaan toisinaan pitää toistensa synonyymeinä, mutta niissä on kuitenkin merkittäviä 

eroavaisuuksia. Cohenin (2006) tiedon hallinnan organisaation roolit ja riippuvuudet on 

esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4. Tyypilliset tiedon omistajuuden roolit tietohallinto-organisaatiossa (mukaillen 

Cohen 2006).  

Tietovastaavan rooliin kuuluu muun muassa tiedonhallintoon liittyvien 

toimintaperiaatteiden määrittäminen ja tiedon omistajien ja tiedon hallinnoijien 

tukeminen. Tietovastaavan rooli voidaan täyttää yhdellä henkilöllä, useilla henkilöillä tai 

esimerkiksi tietovastaavalla komitealla. Tietovastaava valvoo myös organisaation koko 

tietohallinnon toimintakykyä. (Cohen 2006) 

Tiedon omistajalla on tietovastaavan kanssa päävastuu organisaation 

informaatiovaatimusten laadinnasta. Organisaation tai yrityksen eri toiminnoilla on 

tiedon omistaja. Tiedon omistajan rooli kattaa koko tiedon elinkaaren sen laadinnasta 

hävitykseen, jotta tieto on luotettavaa ja saatavilla. Tiedon omistaja työskentelee 

yhteistyössä tiedon hallinnoijan kanssa, jotta tieto on sitä tarvitsevien osapuolten 

saatavilla. (Cohen 2006) 

Tiedon hallinnoija työskentelee tiiviisti tietovastaavan ja tiedon omistajan kanssa 

tiedonhallinnan käytänteiden seurantaan ja toteutukseen liittyen. Tiedon hallinnoija 

suorittaa muun muassa tiedonsiirtoja ja tukee tiedon käyttäjiä esimerkiksi tiedonhallinnan 

sovelluksiin tai niiden teknisiin kysymyksiin liittyen. Tiedon hallinnoija toimii myös 

tiedonhallinnan prosessin kehitysideoiden kerääjänä ja eteenpäin viejänä. (Cohen 2006) 
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Tiedon käyttäjiä ei aina pidetä roolina tiedonhallinnassa, mutta Cohenin (2006) mukaan 

ilman tiedon käyttäjiä ei olisi tarvetta hallittavalle tiedolle, joten heillä on prosessissa 

oleellinen rooli. Tiedon käyttäjiä ovat kaikki osapuolet, jotka tietoa hyödyntävät tai 

käyttävät. Tiedon käyttäjillä on merkittävä rooli koko prosessin ylläpidossa ja 

kehityksessä, koska he tietoa tosiasiallisesti hyödyntävät ja koko tiedonhallinnan 

arkkitehtuuri on laadittu heidän tarpeitaan varten. Tiedon käyttäjien olisi tärkeää tunnistaa 

oma roolinsa ja kyetä kommunikoimaan tarpeensa tai ongelmansa riittävän selkeästi 

eteenpäin. (Cohen 2006) 

Tiedon laatuhallinta (eng. Data Quality Management) tarkoittaa laatua korostavaa 

tiedonhallintaa. DQM käsittää laadukkaan tiedon keräämisen, organisoinnin, 

varastoinnin, prosessoinnin ja tuottamisen (Otto & Wende 2007; Wende 2007). Eri 

osapuolia ja osa-alueita on niin paljon, että suurissa organisaatioissa on vaikea saada 

kunnollista otetta tiedon laatuhallinnasta. Wende (2007) on laatinut tietohallinnointiin 

mallin, jossa esitetään päätehtävät, roolit ja vastuut. RACI-taulukko on esitetty kuvassa 5 

ja siinä rivit edustavat tehtäviä ja sarakkeet rooleja. Soluissa esitetään roolille tehtävään 

soveltuva vastuu ja yhdelle riville voidaan laittaa vain yksi vastuullinen (eng. 

Responsible), jolloin varmistetaan todennäköisemmin tehtävän onnistunut suoritus (Otto 

ym. 2009). Organisaation on hyvä määrittää tehtävät, roolit ja vastuut perustuen 

organisaation omiin tiedonhallinnan prosesseihin ja vaatimuksiin. Mallia ei voi kopioida 

suoraan käyttöön toiselta organisaatiolta, ja siksi mallien sekä käytänteiden käyttöönotto 

ja ylläpito voidaan kokea hankalaksi (Otto ym. 2009). Kirjallisuudessa taulukkoa on 

kutsuttu RACI-taulukoksi. RACI tulee solujen vastuiden englanninkielisten nimien 

alkukirjaimista, jotka ovat (Wende 2007; Otto & Wende 2007; Otto ym. 2009): 

• Vastuullisen (eng. Responsible) roolissa oleva on vastuussa tehtävän 

suorituksesta. Päävastuullisen roolissa oleva päättää vastuullisuuden lopullisen 

tason 

• Päävastuullisen (eng. Accountable) roolissa oleva on päävastuussa tehtävän 

suorituksesta tai siihen liittyvistä päätöksistä 

• Konsultoivassa (eng. Consulted) roolissa olevalta pitää konsultoida mahdollisia 

lisätietoja ennen tehtävän valmistumista 

• Tiedotettavassa (eng. Informed) roolissa olevaa pitää tiedottaa tehtävän 

lopputuloksista 
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Kuva 5. Tiedon laatuhallinnan RACI-vastuujakotaulukko (mukaillen Wende 2007; Otto 

& Wende 2007, Otto ym. 2009). 

2.2 Rakennuksia koskevan tiedon organisoinnin ja tiedonhallinnan 

standardi SFS-EN ISO 19650-1:2019 

SFS-EN International Organization for Standardization (ISO) 19650 on kaksiosainen 

standardi, jonka aihe on rakennuksia ja infrarakenteita koskevien tietojen organisointi ja 

digitalisointi. Standardi käsittelee lisäksi rakennetun ympäristön tietojen mallintamista ja 

hallintaa hyödyntämällä rakennettujen kohteiden tietomallinnusta (BIM). Standardin 

englanninkieliset versiot on julkaistu vuonna 2019 ja ensimmäisen osan suomennos 

julkaistiin alkuvuodesta 2022. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018) ISO 19650 standardien 

pohjana toimivat Iso-Britannian PAS-standardit, joita Iso-Britannia on kehittänyt jo 

pitkään vastaamaan rakennusalan digitaalisuudelle asetettuja tavoitteita (Rasti 2019, liite 

4) 

Standardin ensimmäisessä osassa esitellään rakennetun ympäristön suositeltujen 

liiketoimintaprosessien käsitteitä ja periaatteita, jotka tukevat elinkaaren aikaisen 

informaation hallintaa ja tuottamista hyödyntämällä rakennettujen kohteiden 

tietomallinnusta. Asiakirjan ensisijaisia käyttäjäryhmiä ovat rakennettujen 

omaisuuskohteiden hankintaan, suunnitteluun, rakentamiseen ja/tai toimintakuntoon 

saattavat osapuolet ja omaisuuskohteiden hallintaan, käyttöön ja ylläpitoon osallistuvat 

osapuolet. Toissijaisesti asiakirjan käsitteet ja periaatteet on tarkoitettu hyödynnettäväksi 

kaikille omaisuuskohteen elinkaareen osallistuville henkilöille. Asiakirja soveltuu 

kaikenkokoisiin ja monimutkaisuudeltaan kaikenlaisiin rakennettuihin 

omaisuuskohteisiin ja rakennusprojekteihin. Standardin toisessa osassa esitellään 
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omaisuuskohteiden toteutusvaiheen informaation hallinnan erityisvaatimukset, jotka 

perustuvat ensimmäisen osan käsitteisiin ja periaatteisiin. Ensimmäisen osan käyttö ei 

kuitenkaan edellytä käyttämään toista osaa. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018) 

2.2.1 Informaation hallinta ja -periaatteet standardin näkökulmasta 

Informaatiota tarvitaan tehtäessä päätöksiä koskien rakennettuja omaisuuskohteita. 

Yleensä informaatiota tallennetaan erilaisiin tallennuspaikkoihin, kuten 

omaisuuskohteiden informaatiomalleihin (AIM) ja projektien informaatiomalleihin 

(PIM). Omaisuuskohteen informaatiomalliin ja projektin informaatiomalliin tallennettua 

informaatiota luokitellaan jäsennellyksi ja jäsentymättömäksi. Jäsenneltyä informaatiota 

ovat esimerkiksi geometriset mallit, luettelot ja tietokannat ja jäsentymätöntä 

informaatiota erilaiset dokumentit, äänitteet ja videoleikkeet. Näistä tallennuspaikoista 

informaatiota saa omaisuuskohteisiin liittyviä päätöksiä varten, joita ovat muun muassa 

(SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018): 

• Uusien omaisuuskohteiden suunnittelu ja rakentaminen 

• Olemassa olevien omaisuuskohteiden perusparannukset 

• Omaisuuskohteiden käyttö ja kunnossapito  

Standardissa on myös esitetty informaation hallinnan kypsyystasosarja, joka on esitetty 

kuvassa 6. ISO 19650 -standardisarjan käyttö painottuu kypsyystasoon 2, mutta sitä 

voidaan käyttää osittain myös kypsyystasoilla 1 ja 3. Kypsyystaso 2 tarkoittaa 

käytännössä sitä, että rakennetut kohteet tietomallinnetaan (BIM) ISO 19650 -

standardisarjan mukaisesti. Kypsyystasolla kaikista eri osapuolien toimittamista 

informaatiokoosteista laaditaan informaatiomallien yhdistelmä käyttäen automaattisia ja 

manuaalisia informaation hallintaprosesseja. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018) 
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Kuva 6. Näkökulma analogisen ja digitaalisen informaation hallinnan kypsyystasoista 

(mukaillen SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.14). 

Eri osapuolten tuottaessa informaatiota pitää laatia informaation hallintaprosessi, jossa 

otetaan huomioon eri näkökulmat. Taulukossa 1 esitetään erilaisia informaation hallinnan 

näkökulmia, päämääriä ja esimerkkejä tuotoksista. Näkökulmia olisi hyvä miettiä aina 

tapauskohtaisesti, mutta taulukossa esitettyjä näkökulmia voi soveltaa hyvin useissa 

tilanteissa. Näkökulmia on esitetty neljä kappaletta ja ne ovat rakentamisessa hyvin 

perinteisiä (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018): 

• Omaisuuskohteen omistajan näkökulma 

• Omaisuuskohteen käyttäjän näkökulma 

• Projektin toteutuksen tai omaisuuskohteen hallinnan näkökulma 

• Yhteiskunnan näkökulma  

Taulukossa ei määritellä, kuka tuotokset laatii tai kuka ne omistaa, vaan enemmänkin 

suuntaviivoja siihen, mitä näkökulmia informaation hallinnassa pitäisi vähintäänkin ottaa 

huomioon ja minkälaiset tuotokset tyypillisesti johtavat kohti päämääriä. (SFS-EN ISO 

19650-1:2019 2018, s.12-18)  
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Taulukko 1. Informaation hallinnan eri näkökulmia (mukaillen SFS-EN ISO 19650-

1:2019 2018, s.15). 

 

Informaation hallinnassa on tärkeää määritellä toiminnot, vastuut, valtuudet ja 

tarkoitukset selkeästi ja sisällyttää ne omaisuuskohteita koskeviin toimeksiantoihin. 

Toimeksisaajille annettavat vastuut ja velvoitteet olisi hyvä olla suhteessa heidän 

soveltuvuuteensa ja kykyihin suorittaa vaaditut toimeksiannot. Pienissä projekteissa yksi 

osapuoli voi suorittaa useita toimintoja. Rakennetun omaisuuden elinkaaren aikana 

henkilöt vaihtuvat, ja myös tämä tulisi ottaa huomioon informaation hallintaprosessissa, 

jotta siinä säilyisi jatkuvuus eivätkä prosessit henkilöityisi liikaa. Informaation hallintaan 

kuuluu myös esimerkiksi projekteihin liittyen informaation tuottamismenetelmien sekä 

yhteisen tietoympäristön (CDE) ohjaaminen. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.25-26) 

Rakennetun omaisuuden hallinnassa ja siihen liittyvissä projekteissa pitäisi olla käytössä 

yhteinen tietoympäristö (CDE), jotta informaatiota olisi saatavilla sitä tarvitseville 

tahoille. Yhteistä tietoympäristöä käytettäessä pitää ottaa huomioon 

turvallisuusnäkökulma sekä informaation laatu. Yhteisen tietoympäristön hallintaa 

tukemaan olisi hyvä sopia informaation ja toimituksen formaatit, informaatiomallin 

rakenne, informaation rakenteen ja luokittelun menetelmät sekä metatiedon 

atribuuttinimet. Kuvassa 7 on esitetty yhteisen tietoympäristön (CDE) käsite ja sitä, 

Näkökulma Päämäärä Esimerkki tuotoksista 

Omaisuuskohteen 

omistajan 

näkökulma 

Laatii ja ylläpitää omaisuuskohteen 

tai projektin tarkoitusta ja tekee 

strategisia liiketoimintapäätöksiä 

• Liiketoimintasuunnitelma 

• Omaisuussalkun 

strateginen arviointi 

• Elinkaarikustannusanalyysi 

Omaisuuskohteen 

käyttäjän näkökulma 

Tunnistaa käyttäjän todelliset 

vaatimukset ja varmistaa, että 

ratkaisulla on oikeat ominaisuudet ja 

kelpoisuudet 

• Projektin tehtävänkuvaus 

• Omaisuuskohteen 

informaatiomalli (AIM) 

• Projektin informaatiomalli 

(PIM) 

• Tuotedokumentaatio 

Projektin 

toteutuksen tai 

omaisuuskohteen 

hallinnan 

näkökulma 

Suunnitella ja organisoida työ, 

käyttää oikeita resursseja, 

koordinoida ja ohjata kehittämistä 

• Suunnitelmat, esim. 

rakennettujen kohteiden 

tietomallinnuksen (BIM) 

toteutussuunnitelmat 

• Organisaatiokaaviot 

• Toimintojen määrittelyt 

Yhteiskunnan 

näkökulma 

Varmistaa yhteiskunnan edun 

huomioon ottaminen 

omaisuuskohteen elinkaaren aikana 

(suunnittelu, toteutus ja käyttö) 

• Poliittiset päätökset 

• Aluesuunnitelmat 

• Rakennusluvat, toimiluvat 
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kuinka informaatiota voi siellä hallita. Etuja yhteiselle tietoympäristölle ovat muun 

muassa informaation tuottamisen täysi jäljitysketju sekä informaation vastuullisuuden ja 

omistajuuden hallinta. Informaatio myös suositellaan arkistoitavaksi projektin jälkeen 

lukutilassa, jolloin sitä voidaan hyödyntää muuttumattomana esimerkiksi 

kiistatapauksissa.  (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.30-32)                       

 

Kuva 7. Yhteisen tietoympäristön (CDE) käsite (mukaillen SFS-EN ISO 19650-1:2019 

2018, s.32). 

2.2.2 Informaatiovaatimukset ja -mallit 

Informaatiovaatimuksien lähtökohta on tunnistaa, mitä informaatiota toimeksiantajan 

organisaatio tai projekti tarvitsee tukemaan heidän tavoitteiden ja käyttötarpeidensa 

saavuttamista. Informaatiovaatimukset pitäisi kyetä esittämään riittävän selkeästi niille 

osapuolille, jotka vastaavat informaation tuottamisesta tai ohjeistavat informaation 

tuottamista eteenpäin. Informaatiovaatimusten määrittely koskee kaikenkokoisia 

omaisuuskohteita ja projekteja, koska informaatiota tuotetaan aina. Standardin mukaan 

vaadituille informaatiotuotoksille tulisi aina esittää käyttötarkoitus, ja taulukossa 2 on 

havainnollistettu muutamia esimerkkejä. Omaisuuskohteen toteutusvaiheeseen liittyvät 

informaatiovaatimukset esitetään projektin aikana käytettävänä informaationa, ja 

ylläpitovaiheen informaatiovaatimukset ovat omaisuuskohteen elinkaaren aikana 



30 

odotettavissa olevia herätteitä, kuten järjestelmien määräaikaistarkastukset tai 

komponenttien uusimistarpeet. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.17-20, 30) 

Taulukko 2. Esimerkkejä eri informaatioiden käyttötilanteista ja käyttötarkoituksista 

(mukaillen SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.15-16). 

Käyttötilanne Informaatio Käyttötarkoitus 

Kulutus Energiankulutustiedot 

suunnittelusta 

Toimeksiantaja voi verrata 

toteutunutta energiankulutusta 

suunniteltuun 

Kunnossapito ja korjaus Informaatio suositelluista 

kunnossapitotehtävistä 

Toimeksiantaja voi ennakoida ja 

suunnitella 

kunnossapitokustannuksia 

Korjaukset ja tilamuutokset Tilojen informaatio (pinta-

alat, rakenteiden tiedot ym.) 

Toimeksiantajan ei tarvitse 

suorittaa erillisiä selvityksiä 

korjauksia suunnitellessa 

 

Standardissa luetellaan erilaisia informaatiovaatimuksia, joita ovat organisatoriset 

informaatiovaatimukset (OIR), omaisuuskohteen informaatiovaatimukset (AIR), 

projektin informaatiovaatimukset (PIR) ja informaation vaihdon vaatimukset (EIR).  

Organisatoriset informaatiovaatimukset tarkoittavat käytännössä toimeksiantajan 

ylätason strategisten tavoitteiden tietotarpeita. Näitä vaatimuksia aiheuttavat esimerkiksi 

lainsäädäntö ja omaisuussalkun suunnittelu. Omaisuuskohteen informaatiovaatimuksissa 

esitetään tarvittavat liikkeenjohdolliset, kaupalliset ja tekniset näkökohdat, jotka tarvitaan 

informaation tuottamiseen. Liikkeenjohdolliset ja kaupalliset näkökohdat sisältävät 

tiedonhallinnan standardit, tuottamismenetelmät sekä menettelytavat, joita toimitustiimin 

pitää käyttää. Tekniset näkökohdat määrittelevät informaatioon yksityiskohtaisia 

vaatimuksia, joiden avulla informaatio vastaa organisatorisiin informaatiovaatimuksiin. 

Projektin informaatiovaatimuksia kerätään projektin ja omaisuuskohteen hallinnan eri 

prosesseista, ja tällä informaatiolla voidaan tukea toimeksiantajan päätöksentekoa 

projektiin liittyen. Toistuvasti tilaava organisaatio tai taho voi kehittää yleisen projektin 

informaatiovaatimusten joukon, jota voidaan käyttää sellaisenaan kaikissa tulevissa 

projekteissa. Informaation vaihdon vaatimusten tekniset näkökohdat määrittelevät 

yksityiskohdat, joilla vastataan projektin informaatiovaatimuksiin. Vaatimukset esitetään 

siten, että ne voidaan sisällyttää projektin toimeksiantoihin. Vastaavan toimeksisaajan 

pitäisi tunnistaa saamansa informaation vaihdon vaatimukset ja tarvittaessa jakaa ne 

edelleen tiedon tuottamisen toimitusketjuun. Projektissa voi olla useita eri toimeksiantoja 
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ja näiden toimeksiantojen informaation vaihdon vaatimusten olisi hyvä olla yhtenäisiä, 

jotta informaatiovaatimusten joukko on riittävä täyttämään projektin 

informaatiovaatimukset. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.17-20) 

Standardissa esitetään kaksi eri mallia, jotka ovat omaisuuskohteen informaatiomalli 

(AIM) ja projektin informaatiomalli (PIM). Käytännössä omaisuuskohteen 

informaatiomalli voi sisältää esimerkiksi laiterekistereitä, kunnossapitokustannuksia, 

omaisuuden omistamisen yksityiskohtia tai muita asioita, joita toimeksiantaja haluaa 

hallita järjestelmällisesti. Projektin informaatiomalli tukee projektin toimitusta ja se tulisi 

tallentaa arkistointia ja auditointia varten. Projektin informaatiomalli sisältää esimerkiksi 

laitteistojen sijaintitietoja, projektin geometrian yksityiskohtia, suunnittelun aikaisia 

vaatimuksia ja yksityiskohtia sekä kunnossapitovaatimuksia asennetuista järjestelmistä, 

komponenteista ja laitteistoista. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.17-20) 

2.2.3 Informaation toimittamissykli 

Omaisuuskohteen hallintaan kuuluu myös siihen liittyvän informaation hallintaa, jota on 

hyvä olla saatavilla päätöksentekoa varten koko rakennetun omaisuuskohteen elinkaaren 

ajan. Esimerkiksi rakennetun omaisuuskohteen rakennushankkeen aikana päätöksenteon 

pisteeksi voidaan määrittää hankkeen toteuttaminen suunniteltujen kustannusten 

perusteella ja sitä varten määritetään informaatiovaatimusten joukko, joilla päätös 

saadaan tehtyä. Informaation tuottamiseen tulee toimitustiimeille ohjeistus, joka 

noudattaa toimeksiantajan vaatimuksia. Toimitustiimit sopivat informaation tuottavan 

tahon ja toimittavat informaatiota ohjeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti. Informaation 

tuottamisen ohjeistaminen ja informaation jakaminen tapahtuu tyypillisesti yhteisessä 

tietoympäristössä (CDE). Informaation toimittamisen periaatteet pitää aina sovittaa 

projektin kokoon ja monimutkaisuuteen nähden sopivaksi. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 

2018, s.17-22) 

ISO 19650 -standardisarjassa esitetään erikseen tärkeitä seikkoja sekä rakentamisen 

yleiseen informaation hallintaan että omaisuuskohteen informaation hallintaan. 

Informaation hallinnassa keskeisiä seikkoja ovat omaisuuskohteen hallinnan 

menettelytapojen, strategioiden ja suunnitelmien huomioon ottaminen sekä saatavilla 

oleva tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen informaatio. Lisäksi on tärkeää määritellä 

informaation hallinnan johtajuus ja hallintotapa omistajan tai käyttäjän johdon toimesta. 

Omaisuuskohteen informaation hallinnassa keskeisiä periaatteita ovat asiakkaaseen 
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keskittyminen, Plan-Do-Check-Act -kehityssyklin soveltaminen, henkilöiden 

sitouttaminen toteuttamaan sovittuja sääntöjä sekä opittujen asioiden jakaminen ja 

jatkuva prosessien ja toimintatapojen kehittäminen. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, 

s.18-20) 

2.2.4 Informaation toimitus ja toimitustiimin kyvykkyys 

Toimeksiantajan pitää määritellä kaikki omaisuuskohde- ja projekti-informaatiot, jotka 

omaisuuskohteen elinkaaren aikana toimitetaan sekä laatia niiden tietojen pohjalta eri 

informaatiovaatimusten joukot. Nämä vaatimusjoukot on hyvä jakaa oikea-aikaisesti eri 

toimeksisaajille, jotta he saavat oman osuutensa suoritettua. Standardissa suositellaan 

käytettäväksi palautekierroksia informaation tarkistusta ja kehitystä varten. 

Informaatiovaatimusten laatija tarkistaa tiedot ja hyväksyy ne tai antaa palautetta 

tarvittaessa. Palautekierrosta ja informaation tuottamista kuvaava prosessikaavio on 

esitetty kuvassa 8. Informaation tuottaminen ja toimittaminen pitäisi olla riittävän tarkasti 

dokumentoituna omaisuuskohteen tai projektin riskienhallinnassa. (SFS-EN ISO 19650-

1:2019 2018, s.19-21) 

Kuva 8. Informaation vaatimusten määrittelyn ja palautesyklin kaavio (mukaillen SFS-

EN ISO 19650-1:2019 2018, s.21). 

Kuvassa 9 on esitetty projektin eri prosessien osiin jakaminen, jotta 

informaatiovaatimuksia olisi helpompi määritellä. Kuvassa havainnollistetaan sitä, 
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kuinka tiedonhallinnassa on tärkeää pilkkoa vaatimuksia riittävän pieniksi ja selkeiksi 

kokonaisuuksiksi, jotta osapuolille olisi selkeää, mitä heiltä missäkin vaiheessa 

odotetaan.  (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.20-21) Väliseurantaa on vaikeaa tehdä, 

mikäli esimerkiksi rakennetun omaisuuskohteen rakennushankkeen prosessia ei ole jaettu 

osiin ja lopputuotosta yritetään tarkistaa vasta aivan hankkeen lopussa. Toimeksisaajien 

tuottaman informaation varmentaminen nähdään standardissa hyvin iteratiivisena 

prosessina, jossa tietoa tarkastellaan säännöllisesti kertaantuvien virheiden välttämiseksi. 

Lisäksi virheiden korjaaminen on helpompaa informaation tuottamisen aikana kuin vasta 

informaation toimituksen jälkeen. Jos osapuolet pysyvät samoina ja eri vaiheet tapahtuvat 

joko hyvin lyhyen aikavälin jälkeen tai suoraan peräkkäin, ei erillisiä vaiheiden loppu- ja 

alkutarkastuksia välttämättä tarvita. Projekteissa informaation hallinnan pitäisi vastata 

projektin laajuutta ja monimutkaisuutta. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.22-31) 

Standardissa suositellaan myös laatimaan informaation yhdistelmän strategia ja 

informaatiokoosteiden ositusten selostukset kuvaamaan tarkemmin sitä, miten eri 

toimeksisaajien informaatiojoukot loppujen lopuksi liittyvät toisiinsa, jotta 

kokonaisuuden hahmottuminen helpottuu. Tätä strategiaa ja ohjeistusta pitäisi tarkastella 

yhteistyössä osapuolten kanssa uudelleen aina silloin, kun omaisuuskohteen tilanne 

muuttuu esimerkiksi hallinnasta ja ylläpidosta projektitoimitukseen tai päinvastoin. (SFS-

EN ISO 19650-1:2019 2018, s.29) 

 

Kuva 9. Projektin eri prosessien jakaminen pienempiin osakokonaisuuksiin (mukaillen 

SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.22). 

Toimeksisaajien kyvykkyyttä tuottaa vaadittavaa materiaalia pitäisi arvioida ennen 

toimeksiannon myöntämistä. Kyvykkyyttä arvioitaessa huomioon otettavia asioita ovat 
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muun muassa sitoutuminen informaatiovaatimusten noudattamiseen, yhteistyökyky ja 

kokemus informaatiokoosteisiin perustuvasta yhteistyöstä, käytettävissä olevan 

tietotekniikan soveltuvuus vaatimuksiin sekä sen käytön kokemus ja käytettävissä olevat 

henkilöresurssit. Informaatiokoosteisiin perustuva yhteistyö täytyisi määritellä ohjeisiin, 

jotta yhteistyö ja toteutus vastaavat haluttua tilaa. Ennen kuin osapuolia valitaan 

toteuttamaan toimeksiantoa, olisi heidän hyvä laatia alustava informaation 

toimitussuunnitelma, jotta toimeksiantaja pystyy paremmin arvioimaan informaation 

tuottamisen kyvykkyyttä. Toimeksiannon saatuaan toimeksisaajien pitää laatia 

informaatiovaatimuksia vastaava toimittamissuunnitelma, jossa esitetään seuraavat asiat 

(SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018, s.28): 

• kuinka informaatio täyttää toimeksiantajan informaatiovaatimukset 

• milloin, miten ja mitä informaatiota toimitetaan 

• kuinka varmistetaan, että informaatio on yhdenmukaista muiden toimeksiantajien 

informaation kanssa 

• kuka on informaation vastuullinen toimittaja 

• kenelle informaatio toimitetaan  

Informaation toimittamissuunnitelma ei ole sama asia, kuin hankkeen 

tietomallinnussuunnitelma. Tietomallinnussuunnitelma on YTV2012 osassa 12 (2012) 

määritelty seuraavasti: ”Rakennushankkeen tietomallinnussuunnitelma on kaikkia 

osapuolia sitova asiakirja, jossa kuvataan mallinnuksen tavoitteet, menettelyt ja vastuut. 

Tavoitteet käsittävät mallien hyödyntämisen hankkeessa sekä kiinteistön käytön ja 

ylläpidon aikaisten toimintojen tukena.”  

2.3 Tuotetiedon hallinta rakennusalalla 

Työnteko ei enää tapahdu vain yhdessä paikassa, jolloin tiedon saatavuuden ja tiedonjaon 

merkitys korostuu. Jaetun tiedon pitää olla ajantasaista ja paikkaansa pitävää, jotta 

nykyajan työskentelyssä korostuva aika- ja kustannustehokkuus saadaan toteutumaan. 

(Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo 2009) Rakennushankkeissa eri osapuolten, kuten 

suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välinen yhteistyö voi tiivistyä ja parantua tuotemalleja 

käytettäessä, kun tuotemalliin liittyvää kommunikointia on useammin.  (Sulankivi 2004, 

s.40) Eastin ja Fordin (2019, s.5) mukaan ajantasaisesta, paikkaansa pitävästä ja 

kustannustehokkaasta as-built-tiedosta tulee uusi normi rakennusalalla. East ja Ford 
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(2019) tunnistavat myös rakentamisen tietoon liittyviä oletuksia, jotka heidän mielestään 

sopivat hyvin erilaisiin rakentamisen aikaisiin projekteihin ja yrityksiin, ainakin jos 

haluaa hyödyntää heidän kehittelemiään tiedonhallintamalleja ja COBie-

tiedonsiirtomenetelmää. Oletuksia on mahdollista soveltaa myös yleisesti, koska niissä 

on hyviä perusperiaatteita tiedonhallintaan liittyen (East & Ford 2019, s.5): 

1. Tietoa parhaiten kerää ja jäsentelee taho, joka tiedon on alun perin luonut. Kun 

oleellinen tieto on kerätty, tieto pitäisi jakaa projektiryhmän hyödynnettäväksi. 

2. Luovutusaineiston laatii tyypillisesti urakoitsija, joka on vastannut tuotteen 

hankinnasta ja asentamisesta, joten urakoitsijat pitää aktivoida tiedon laadintaan 

koko projektin ajan. 

3. Projektitiimien käyttämät tiedostopohjat vaihtelevat lähes joka projektissa. 

Käyttämällä yhdenmukaistettuja tiedostomuotoja, kuten COBie-kaavakkeita, 

tiedon keräys on strukturoidumpaa ja tiedonkeräyskaavakkeet tulevat tutuiksi 

projektien edetessä. Myös omistajan eri kohteiden tiedot ovat yhdenmukaisia. 

4. Kerätty tieto jaetaan kaikille, jotta he voivat päivittää tietoa omalta osaltaan. 

Tiedon tulisi olla sellaisessa muodossa, että kaikilla osapuolilla on ohjelmistot 

käsitellä sitä. 

5. Vaikka tietomalleja käytetään paljon rakentamisessa, yleensä rakentamisen 

aikaiset hallinnolliset dokumentaatiot laatii henkilöstö, joka ei käytä tietomallia 

ollenkaan.  

6. Tietomallia voidaan hyödyntää myös käyttöliittymänä tiedonsiirrossa ja -

hallinnassa.  

2.3.1 Tiedonhallinnan prosessi 

Rakennusteollisuus RT ry järjesti laajapohjaisen Pro IT -kehityshankkeen vuonna 2002 

tavoitteenaan luoda tuotemallintamiseen perustuva kansallinen rakennusprosessin 

tiedonhallintatapa. Tuotemallin oli tarkoitus sisältää kaikki tiedot rakennuksen 

suunnittelua, toteuttamista, käyttöä ja ylläpitoa varten nopeasti, reaaliaikaisesti, ja 

visuaalisesti. Pro IT -kehityshankkeessa lähdettiin luomaan prosessia rakentamisen 

tuotemallintamiseen ja hankkeen prosessikaavio on esitetty kuvassa 10. (Sulankivi 2004) 
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Kuva 10. Hankkeen tuotemallia hyödyntävä prosessikaavio (mukaillen Sulankivi 2004, 

s.5). 

Vuosituhannen alun Pro IT -kehitysprojektissa tuotetietomallin yhden tärkeän hyödyn 

nähtiin olevan visuaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet. Visuaalisella tuotemallilla 

rakennushankkeita olisi mahdollista esimerkiksi esitellä hankkeen rahoittajille. 

Pilottikohteissa hyödyiksi havaittiin muun muassa seuraavat asiat (Sulankivi 2004, s.29-

32): 

• Tuotemallista sai runsaasti tietoa piirustuksina, luetteloina ja kaavioina  

• Suunnitelmissa oli vähemmän virheitä ja muutosten hallinta oli parempaa  

• Suunnitelmia pystyttiin hyödyntämään esimerkiksi muiden suunnittelualojen 

lähtötietoina 

• Liiketoimintaan liittyviä hyötyjä syntyi (kuten ajansäästöä ja nopeampia 

työskentelymenetelmiä), kun tietoa oli paremmin saatavilla  

Hankkeessa havaittiin myös haasteita, kuten mitä tietoa ja missä muodossa tuotemalliin 

tuotetaan, jos tuotemalli ei ole rakennuksen valmistumisen jälkeen aktiivisessa käytössä. 

Tällainen tilanne oli yhdessä hankkeen pilottikohteessa, jossa rakennuksessa oli 

yksityisille omistajille myytäviä asuinhuoneistoja. Lisäksi hankkeen aikana ei ollut vielä 

erityisen paljon tuotekirjastoja erilaisille rakennustuotteille saatavilla, kuten ikkunoille tai 

oville, mikä vaikutti tuotemallin sisältämien tietojen puutteellisuuteen. Eri osapuolet 

käyttivät myös erilaisia ohjelmistoja, jolloin tiedonsiirrossa ja tiedon hyödyntämisessä 
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havaittiin ongelmia. Muita ongelmia olivat muun muassa seuraavat asiat (Sulankivi 

2004): 

• Toisinaan tiedostojen käsittelyyn kului merkittävästi aikaa 

• Tuotemallissa olleet virheet aiheuttivat ongelmia, muun muassa koneellinen 

virheiden tarkastus antoi liikaa virheilmoituksia 

• Tuotekirjastojen tiedoissa oli puutteita  

2.3.2 Avoimen tiedonsiirron standardit ja niihin liittyvää käsitteistöä 

Suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon ohjelmistoissa sekä tietomallien 

katseluohjelmissa hyödynnetään avoimen tiedonsiirron standardeja, joita ovat muun 

muassa IFC, COBie, UBL jne. Rakennushankkeessa osapuolet ylläpitävät avoimen 

tiedonsiirron malleja, ja ne luovutetaan kiinteistölle sopimuksen mukaisessa laajuudessa 

hankkeen lopussa. (YTV2012, osa 12, 2012) Alla on käyty läpi muutama yleisimmin 

käytetty avoimen tiedonsiirron standardi. 

Industrial Foundation Classes (IFC) on rakentamisessa yleisimmin käytetty 

tiedonsiirtomuoto mallintamiseen liittyen. IFC sai alkunsa 1990-luvulla erinäisten 

vaiheiden jälkeen, kun Autodesk yrityksen alun perin alulle laittama yhdysvaltalainen 

konsortio muovautui kansainväliseksi voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi 

nimeltään International Alliance for Interoperability (IAI). IAI muutti nimensä vuonna 

2005 nykyiseksi buildinSMARTiksi. Organisaation tavoitteena oli julkaista Industrial 

Foundation Classes (IFC) neutraalina rakennusalan tietomallinnuksen työkaluna 

tukemaan kiinteistöjen koko elinkaarta.  (Eastman ym. 2018; buildingSMART 

International 2022) 

Industrial Foundation Classes (IFC) on standardoitu digitaalinen rakennetun ympäristön 

kuvaus, jota voidaan käyttää rakentamisen informaation käsittelyyn sen elinkaaren eri 

vaiheissa mukaan lukien hankekehitys ja -suunnittelu, toteutussuunnittelu, simulaatiot ja 

analyysit, rakentaminen ja ylläpito. IFC voidaan muodostaa eri suunnitteluohjelmistoilla 

ja yhdistää yhdeksi informaatiomalliksi sovitun mukaisesti, jolloin kuitenkaan 

suunnitteluohjelmistolle ominaiset toiminnallisuudet eivät toimi enää. Tyypillisesti IFC 

yhdistelmämallia käytetään rakentamisessa suunnitelmien visualisointiin ja esimerkiksi 

eri suunnittelualojen törmäystarkasteluihin. (Eastman ym. 2018; YTV2012, osa 12, 2012) 
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Construction Operation Building information exchange (COBie) on USA:ssa 

kehitetty tiedonsiirtomuoto, jossa tietoa voidaan siirtää esimerkiksi projektin 

informaatiomallista (PIM) omaisuuskohteen informaatiomalliin (AIM). COBie-prosessin 

havainnointikuva on esitetty kuvassa 11. Teoriassa COBie voi myös itsessään olla 

omaisuuskohteen informaatiomalli, eräänlainen omaisuusrekisteri (East & Ford 2019, 

s.7). COBie:lla kerätään suunnittelijoilta tietoa rakentamisen suunnitteluvaiheessa ja 

urakoitsijoilta rakentamisvaiheen lopussa strukturoidulla ja standardoidulla 

menetelmällä. COBie:n 2010 vuoden päivityksessä COBie2 versiossa on 

tiedonsiirronformaatit määritelty erikseen ihmisten ja koneiden luettavuudelle. 

Käytännössä koneluettavuus tarkoittaa tiedonsiirtoa, joka tukee tiedon siirtämistä 

esimerkiksi IFC-tiedostomuotoon. (Eastman ym. 2018) COBie:n hyötyjä suunnittelijoille 

on, että useista suunnitteluohjelmistoista saa helposti ajettua suunnittelutietoja ulos 

strukturoidussa muodossa. Omistajille COBie:n etuna on, että tietojen muoto ja struktuuri 

on sama kaikissa projekteissa mukana olevista yrityksistä tai käytetyistä 

suunnitteluohjelmistoista riippumatta. COBie:n pääasiallinen käyttötarkoitus on 

kuitenkin rakennetun omaisuuden rakentamisen ja operatiivisen toiminnan aikaisissa 

vaiheissa, jolloin tiedonsiirtomuodon käyttö painottuu projektin luovutus- ja 

käyttöönottovaiheisiin. (East & Ford 2019, s.9-11; YTV2012, osa 12, 2012) 

 

Kuva 11. COBie-prosessin havainnointikuva (mukaillen East & Ford 2019, s.12). 

COBie:ssa olevan tiedon laadun perusteita ovat siihen liittyvät tarkastustoiminnot, joissa 

on rajoituksia tiedon laadun varmistamiseksi. Ensimmäinen sääntö on, että yhdessä 

taulukossa voi olla vain yhtä rakennelmaa koskevaa tietoa. Tällöin kahta rakennelmaa 

koskevassa projektissa suositus on laatia molemmille rakennelmille oma tiedosto ja 

lisäksi yksi yhteinen tiedosto, joka koskee molempia rakennelmia, esimerkiksi piha-

alueita ja siellä sijaitsevia tietoja varten. Toinen sääntö on, että COBie-taulukossa pitää 
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aina olla vähintään yksi ensisijainen COBie kohde (eng. primary COBie object), ja niillä 

pitää olla yksilölliset nimet. Viimeinen sääntö pitää huolen, että COBie:ssa oleva tieto on 

yhdenmukaista IFC-tiedoston tietojen kanssa. (East & Ford 2019) 

Vaatimusmalli (as-planned): Vaatimusmalli on vähintään taulukkomuotoinen (Excel 

ym.) tiedosto, jossa on esitetty tiloja koskevat vaatimukset. Malliin voidaan lisätä myös 

tilojen talotekniset vaatimukset sekä  teknisten järjestelmien palvelualueet. Mallia 

voidaan kutsua myös arkkitehdin vaatimusmalliksi tai talotekniseksi vaatimusmalliksi. 

(YTV2012, osa 12, 2012) 

Toteumamalli (as-built): Toteumamalli on informaatiomalli, johon on päivitetty 

projektin muutokset ja johon päivitetään tulevien projektien sekä ylläpidon aikaiset 

muutokset (YTV2012, osa 12, 2012, s.20) 

Ylläpitomalli (as-maintained): Ylläpitomalleiksi kutsutaan kiinteistön ylläpidossa 

käytettävissä olevia tietomalleja. Ylläpitomalleihin sisältyvät myös 

suunnitteluohjelmistojen ja ylläpidon ohjelmistojen alkuperäismallit sekä avoimen 

tiedonsiirron mallit. (YTV2012, osa 12, 2012) 

2.3.3 BIM 

Hyvässä tietomallissa on vakiomuotoista ja vakioitua tietoa sijainneissa, joihin tietoa on 

hyvin jäsennelty (YTV2020 TATE-aineisto 2022). Tietomallilla (BIM) on useita eri 

määritelmiä (Halttula ym. 2020, s.194). Tietomallin katsotaan tarkoittavan tuotemallin 

lisäksi myös mallintamisen teknologiaa, jolla voi kehittää, kommunikoida ja analysoida 

rakennusten malleja (Halttula ym. 2020, s.194). Kansallinen tietomallinnusstandardi 

(NBIMS) kategorisoi tietomallin kolmella tavalla (Eastman ym. 2018): 

1. Tuotteena 

2. Tietoteknisesti käyttövalmiina avoimena tuotoksena ja yhteistyönä laadittuna 

prosessina 

3. Kiinteistön elinkaarenhallinnan vaatimuksena 

Nämä kategoriat tukevat toimialan tiedon arvoketjun luomista. Toinen yleisesti käyttöön 

otettu tapa kategorisoida BIM on määritellä rakennusprosessin kypsyyttä sen käytössä 

olevalla tietotekniikalla ja prosessien yhteistyöllä. (Eastman ym. 2018, s.10-17) 
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Kypsyysmalli on visualisoitu kuvassa 12. Tietomallintamisen hyöty rakennusalalla on 

tähän saakka ollut lähinnä suunnitelmien visuaalista tarkastelua (Rasti 2019, s.9; 

YTV2020 TATE-aineisto 2022). Kira-digi (2019) hankkeen raportissa tietomallin 

kuvaillaan muodostuvan olioista eli objekteista, jotka mallintavat fyysistä rakennettua 

ympäristöä. Olioilla on atribuuttitietoja, jotka ovat niiden ominaisuustietoja (Kira-digi 

2019, s. 26). 

 

Kuva 12. BIM-kypsyysmalli (mukaillen Eastman ym. 2018, s.15).  

Kypsyysmallissa BIM-taso 0 on määritetty 2D-suunnitteluna, jossa tietoa tuotetaan CAD-

ohjelmistoilla ja jaetaan hankeorganisaation sisällä paperisena tai digitaalisesti 

esimerkiksi PDF-muodossa. (Eastman ym. 2018, s.10-17) 

BIM-taso 1 on nykyisin pääsääntöisesti etenkin pienemmissä rakennushankkeissa 

käytössä oleva malli, jossa tietoa tuotetaan vaihtelevasti CAD-ohjelmistoilla 2D ja 3D -

muodossa tiedon vaatimukset huomioiden. Tietoa jaetaan sähköisessä muodossa 

yhteisessä tietoympäristössä (CDE). (Eastman ym. 2018, s.10-17) 

BIM-tasolla 2 osapuolet tuottavat ja hyödyntävät suunnittelussa omia 3D-mallejaan, ei 

yhtä yksittäistä jaettua mallia. Tason määrityksessä on tärkeää juuri tiedon 

hyödyntämisen menetelmä. Tasolla 2 tietoa jaetaan tuottamalla omasta mallista 

yhteiskäyttöinen tiedosto oikeassa formaatissa, kuten esimerkiksi Industry Foundation 

Classes (IFC) tai Construction Operations Building Information Exchange (COBie), 

jolloin eri ohjelmat osaavat tulkita tietoa samalla tavalla (Sulankivi 2004). Jokaisen 

osapuolen pitää käyttää ohjelmistoa, josta tieto on mahdollista ottaa ulos oikeassa 

muodossa. (Eastman ym. 2018, s.10-17) 
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BIM-tasolla 3 hankkeen osapuolet käyttävät samaa mallia, joka on tallennettuna 

esimerkiksi pilvipalvelimelle (Sulankivi 2004). Tällöin malli ja tieto ovat reaaliaikaisesti 

kaikkien osapuolten saatavilla. Tällä menetelmällä riskit tiedon vanhentumisesta 

vähenevät ja tasolla kaksi tuotettuja tiedostoja ei tarvitse yhdistää niin sanotun 

ajantasaisen tietomallin aikaansaamiseksi. Tasolla 3 tietomalli voidaan myös nähdä 

tuotteen elinkaarenhallinnan työkaluna. (Eastman ym. 2018, s.10-19) 

Virheetön, luotettava ja kaikkien osapuolten saatavilla oleva tieto on tärkeää 

kustannustehokkaassa ja kilpaillussa nykyajan yritysmaailmassa (Hannila ym. 2020; 

Sulankivi 2004). Tietomallin avulla tietoa voidaan jakaa tehokkaasti osapuolten kesken, 

ja se voi toimia myös tuotteen elinkaaren hallinnan työkaluna. Tietomallin käyttö antaa 

erilaisia hyötyjä eri osapuolille (Eastman ym. 2018):  

• Omistajille tietomallista saadaan tietoa investointipäätöksen tueksi esimerkiksi 

laatimalla jonkinlainen pienoismalli kohteesta.  Omistajan on myös helpompi 

hahmottaa suunnitelmien vaikutusta etukäteen, jolloin niitä voidaan muokata 

varhaisessa vaiheessa.  

• Suunnittelijoiden työtä helpottaa tietomallin yhteiskäyttöisyys ja yhteinen 

geometria, jolloin suunnittelun aikana konkreettisesti nähdään mahtuvatko eri 

suunnittelualojen tuotokset esimerkiksi samaan tilaan. Tietomallia käytettäessä 

yhteistyö eri suunnittelualojen välillä aloitetaan myös aiemmassa vaiheessa, ja 

sillä voidaan säästää aikaa, jos suunnitelmia ei tarvitse korjata myöhäisessä 

vaiheessa suunnitelmien ristiin tarkastelun aikana. 

• Tietomalli hyödyttää urakoitsijoita ja rakentajia, jos törmäystarkastelut ja 

mitoitukset on mallinnettu huolella, jolloin työmaa-aikaisia muutoksia ei tule niin 

paljoa. Tämä säästää aikaa, koska yleensä muutokset vaativat luovia ratkaisuja ja 

ovat alkuperäisiä ideoita monimutkaisempia. Myös määrälaskennat ja tarvittavat 

materiaalit saa helposti, jos tietomalli on suunniteltu tarkasti.  

• Ylläpito voi saada toteumatiedolla rikastetusta mallista tietoon muun muassa 

käytetyt materiaalitiedot sekä laitteiden ja järjestelmien ohjeet. Nämä tiedot 

tyypillisesti siirretään rakentamisen loppuvaiheessa kiinteistönomistajan 

käyttämään ylläpito-ohjelmistoon. Tietomalliin jää tiedot käytettäväksi 

kiinteistön elinkaaren ajalle, ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tilamuutosten 

yhteydessä.  
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2.3.4 Tiedon strukturointi, luokittelu ja yksilöinti  

Suomessa on käytössä kansainvälisiä ja kotimaisia rakennetun ympäristön 

tiedonhallinnan sisältövaatimuksiin ja niiden vakiointiin liittyviä standardeja, jotka ovat 

osittain päällekkäisiä. Tällä hetkellä tiedonhallinnan systemaattinen kehitys vaatii siis 

myös kansainvälisten standardien käyttöön ottamisen. (Rasti 2019, s.3; Kira-digi 2019, 

s.4) Rastin (2019) tutkimuksessa esitellään kansallinen visio ja tiekartta standardien 

päällekkäisyyksien purkamiseksi ja kansainvälisten standardien huomioimiseksi vuoteen 

2030 mennessä. Tiedonhallinnan hyödyt voidaan saavuttaa, kun tieto virtaa rakennetun 

ympäristön elinkaaren läpi hallitusti. Standardien käyttöä ja tiedon virtausta tukevat 

yhteentoimivat järjestelmät, ja tiedon käsittelyn prosesseissa pitää perustua 

kansainvälisiin standardeihin. Tarvittavia toimia ovat yhteisiin standardeihin 

sitoutuminen, käyttöönoton tukeminen, koulutukset, kehitystoimet ja tulosten arviointi 

sekä digitaalisuuden edelleen kehittäminen. (Rasti 2019, s.3) Kuvassa 13 on esitetty, 

kuinka tiedon koneluettavuus mahdollistaa tiedonhallintaprosessien automatisoinnin. 

Tämä edellyttää kuitenkin standardisoitua tietorakennetta, joka on välttämätön 

automaattisen tiedonvaihdon saavuttamiseksi. (Rasti 2019, s.10; Kira-digi 2019, s.4). 

Kira-digin (2019) hankeraportissa kuitenkin todetaan, että nykyiset käytössä olevat 

nimikkeistöt eivät tue koneluettavuuden vaatimuksia. Tiedonhallintaprosessien 

automatisointi vaatii siten yhteisesti sovittujen standardien käyttöä ja tiedonhallinnan 

standardisointia. Standardien ongelmana on kuitenkin niiden hidas kehitystyö sekä 

julkaisunopeus, koska teknologia niiden ympärillä kehittyy erittäin nopeasti. Standardien 

kehitystyötä nopeuttaa niiden laaja käyttö ja tuntemus, jolloin standardien vaikutuksia ja 

muutostarpeita voidaan viestiä tehokkaasti eri työryhmille. (Rasti 2019, s.8) 

 

Kuva 13. Standardisoitu digitaalinen tieto mahdollistaa tiedonhallintaprosessien 

automaation (mukaillen Rasti 2019, s.8). 

Rakennusalalla on käytössä paljon eri nimikkeistöjä, ja niissä on myös päällekkäisyyksiä. 

Talonrakentamisessa ja infrarakentamisessa on käytössä eri nimikkeistöjä, joissa voidaan 
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tarkoittaa eri nimellä samaa asiaa. Tällaisessa tapauksessa suunnittelija voi joutua 

vaihtamaan nimikkeistöä kesken työn siirtyessään tontista katualueelle, vaikka 

järjestelmä pysyy samana. Nimikkeistöjen ongelmat aiheuttavat manuaalisen työn kuiluja 

tiedon virtaukseen. (Kira-digi 2019, s.8) Pelkästään standardisoitu tietorakenne eli 

struktuuri ei riitä yksilöimään tallennettuja tietoja riittävän tarkasti, vaan tarvitaan myös 

tiedon ryhmittelyä ja yleisten ominaisuuksien tietoa (Kira-digi 2019, s.25; Rasti 2019, 

s.9). Vertaiskuvainnollisesti tietorakenne voidaan ajatella kirjahyllynä, jossa on 

erikorkuisia hyllyvälejä, ja eri kirjoille ja lehdille on nimetyt paikat. IFC-standardi on 

tämän kaltainen vakioitu tietorakenne. IFC-mallissa eri rakennuksen osille on määritetty 

geometrian esitysmuoto sekä pakolliset ominaisuudet (Rasti 2019, s.10). Vakioitu 

tietorakenne on hyvä lähtökohta tietojen harmonisoinnille (Kira-digi 2019).  

Ryhmittelyä ovat erilaiset sanastot, nimikkeistöt, luokittelut ja tehtäväluettelot. 

Nimikkeistöt yhdenmukaistavat tiedonvaihtoa (Kira-digi 2019, s.4). 

Vertaiskuvainnollisesti ryhmittely on kuin kirjahyllyn nimikkeistö, jolla eri lehdet 

voidaan kategorisoida aihepiireittäin. IFC-muodossa nimikkeistöillä voidaan hallita ja 

hakea tietoa, jotka esimerkiksi liittyvät tiettyyn toimituskokonaisuuteen. Luokittelulla 

asioita voidaan ryhmitellä loogisiksi kokonaisuuksiksi (Kira-digi 2019, s.4). 

Luokittelutiedolla voidaan IFC-muodossa olevasta rakennetun objektin tietomallista 

hakea esimerkiksi kaikkien puuovien tiedot (Rasti, 2019, s.9-11). 

Yleisiä ominaisuuksia vakioivien standardien avulla mahdollistetaan tiedonsiirron 

tehtävien tiedonsiirto eri järjestelmien välillä.  Vertauskuvainnollisesti yleisiä 

ominaisuustietoja kirjahyllyssä ovat esimerkiksi lehden nimi, julkaisija ja 

julkaisuajankohta. Nämä tiedot ovat sisältöä yksilöivää tietoa. IFC-tietorakenteessa 

yleisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi värit, lämmönläpäisykertoimet ja valaisutehot. 

Yleisiä ominaisuustietoja ei voi vakioida, koska ominaisuudet voivat olla yksilöllisiä. 

Tiedon muodon, esitystavan ja tallennustavan pitää olla yhdenmukaista, jotta tieto on 

koneluettavasti hyödynnettävissä automaattisessa tiedonsiirrossa. (Rasti, 2019, s.9-11) 

Suomessa on myös meneillään Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) -hanke 

Ryhti. Hanketta varten luodaan uutta lainsäädäntöä ja yhteisiä toimintamalleja sekä 

sanastoja parantamaan tiedon virtausta. Hankkeen vaikuttavuustavoitteita ovat 

yhteentoimivan tiedon saatavuus eri käyttäjäryhmille yhteiskunnassa sekä tiedon laadun 

parantaminen päätöksenteon tueksi ja yritysten liiketoimintaratkaisuiden parantamiseksi. 
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Toiminnallisiin tavoitteisiin kuuluvat valtakunnallisen rakennetun ympäristön 

tietojärjestelmän laadinta, rakennetun ympäristön tietojen määrittely ja päällekkäisen 

tiedonkeruun vähentäminen sekä tiedon ajantasaisuuden parantaminen. Uuden 

järjestelmän käyttöönoton on määrä tapahtua 2023–2024, ja hanke kestää 

kokonaisuudessaan koko 2020-luvun. Keskeisiä esitysaineistoon nimettyjä konkreettisia 

käyttötapauksia ovat kaavoitus sekä palo- ja pelastustoiminta, mutta luotettavan ja 

ajantasaisen tiedon nähdään synnyttävän käyttötapauksia myös yrityksille. (Ryhti 2022a; 

Ryhti 2022b) 

2.3.5 Tiedonhallinta ja tiedon virtaus rakennusalalla 

Tehokas ja tuottava tiedon hyödyntäminen vaatii yleensä hyviä tiedonhallintamenetelmiä. 

Hyvällä tiedonhallinnalla pyritään parantamaan tiedon laatua, johdonmukaisuutta ja 

merkityksellisyyttä, ja sen nähdään olevan kilpailuetu yritysten välillä. Jatkuvasti 

lisääntyvä tiedon määrä lisää tarvetta kehittää myös olemassa olevia tiedonhallinnan 

prosesseja organisaatioissa ja yrityksissä. Jos rakentamisen aikaista informaatiota 

halutaan tuottaa tietynlaiseen muotoon jatkokäyttöä varten käytettävissä olevien 

resurssien puitteissa, pitää osapuolten yhteistyön olla entistä järjestelmällisempää ja 

prosessien standardisoituja. (Hannila ym. 2020; Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo 2009; 

SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018) Tällä hetkellä ihmiset etsivät tietomalleista tietoa 

arvaamalla ja päättelemällä mistä tietoa voisi löytää ja mitä löydetty tieto tarkoittaa 

(YTV2020 TATE-aineisto 2022). Rakentamisessa tietoa määritellään suunnittelussa ja 

taas uudestaan rakentamisessa, mutta siitä huolimatta tieto joudutaan etsimään uudestaan 

ylläpitovaiheessa (Halttula ym. 2020, s.206). Etenkin tietomalleja käyttävissä 

rakennushankkeissa pitäisi laatia käytännön prosessimalli tiedon virtausta varten 

(Halttula ym. 2020). 

Tiedon koneluettavuuden puute asettaa yleensä esteitä tiedon virtaukselle. Kuvassa 14 on 

esitetty tiedonhallinnan viitekehys, jossa esitellään ihmisen luettavan ja koneluettavan 

tiedon tarpeita, jotta tiedonhallinta olisi yhteentoimivaa. (Rasti 2019, s.9) Osan tiedosta 

pitää olla selkeästi myös ihmisen luettavaa, jotta tiedonhallinnan digitalisointi on 

mahdollista. Vakioidut prosessit tiedonhallinnassa ovat tärkeitä harmonisoidun tiedon 

tuottamisen kannalta (Rasti 2019, s.12). SFS-EN ISO 19650-1:2019 (2018) standardissa 

esitetään tiedon virtauksen varmistamiseksi, että hankkeen aikana tulisi projektin 

informaatiomallissa käyttää yleisiä tietoja, ja lopullisen materiaalin tai järjestelmän 

valinnan myötä päivittää toteumatiedot. Projektin päättyessä informaatiota siirretään 
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tarvittavilta osin käyttöä ja kunnossapitoa varten projektin informaatiomallista 

omaisuuskohteen informaatiomalliin ja siksi omaisuuskohteen informaation hallinnan 

pitäisi olla mietittynä koko projektitoimituksen ajan. (SFS-EN ISO 19650-1:2019 2018) 

 

Kuva 14. Tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin tasot ja niiden yhteentoimivuus 

(mukaillen Rasti 2019, s.9). 

Rakennusprojektien tiedonhallintaan ja -virtaukseen liittyvä Halttulan ym. (2020) 

tutkimus esitti päähavainnoiksi, että tiedon säilytys pitää määritellä siten, että kaikki 

osapuolet käyttävät samaa yhteneväistä tietoa ja että tietoon liittyvät vastuut ja 

omistajuudet on määritetty. Halttula ym. (2020) havaitsi tutkimuksessa infra-

rakennusprojektien suurimmiksi haasteiksi tiedonhallinnan prosesseissa seuraavat: 

tietotarpeita ei määritellä etukäteen, muutosvastarinta uusia menetelmiä ja prosesseja 

kohtaan, vaikeuksia saada aiempaa tai olemassa olevaa tietoa ja että tietoa joutuu 

käsittelemään ennen kuin se on käyttökelpoista. Eniten ongelmia aiheutti se, ettei 

tietotarpeita määritellä etukäteen. Tästä käytännön tapauksina tutkimuksessa kuvattiin 

muun muassa seuraavia: suunnittelematon tiedonhallinta aiheuttaa lisätyötä, osapuolet 

eivät tiedä mitä tietoa heidän täytyy viedä projektissa eteenpäin, ylläpidon vaatimuksia ei 

mietitä riittävän ajoissa hankkeen aikana ja liikaa tietoa tuotetaan tai siirretään eteenpäin 

pdf-tiedostomuodossa, koska siihen on totuttu. Jos tietoa tuotetaan hankkeen aikana pdf-

tiedostomuotoon, on sen jatkohyödyntäminen ja käsittely hankkeen edetessä vaikeaa, 

ellei mahdotonta. Iso osa ylimääräistä työtä olisi mahdollista välttää ottamalla ylläpito 

huomioon tiedonhallinnan vaatimuksia määriteltäessä. (Halttula ym. 2020, s. 202-204) 
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Kuvassa 15 esitetään Halttulan ym. (2020) informaatiovirtauksen mallia mukaileva 

näkemys tiedonhallinnasta ja tiedon virtauksesta rakennushankkeessa. Tiedonhallinnan 

perusperiaatteita ovat tuotteen ja tuotetiedon määrittely. Halttulan ym. (2020) 

tuotetiedonhallinnan konseptissa tuotteen perustieto ja tekninen rakenne tallennetaan ja 

pidetään ajan tasalla keskitetyssä tietovarastossa, jossa se on kaikkien osapuolten 

saatavilla. Koko tuotteen elinkaaren ajan eri osapuolten ja sidosryhmien pitäisi käsitellä 

samaa tietoa ja noudattaa samoja toimintatapoja tietoa käsiteltäessä riippumatta 

käytettävästä järjestelmästä (CAD, BIM, CRM, ERP jne.). (Halttula ym. 2020, s.205-

206) 

 

Kuva 15. Tuotetiedonhallinta ja tietovirrat rakennushankkeessa (mukaillen Halttula ym. 

2020, s. 206). 

2.4 Allianssimalli rakentamisessa 

Yritykset ja organisaatiot työskentelevät entistä enemmän erilaisissa 

yhteistyöympäristöissä saavuttaakseen korkeampia laatutasoja ja voiden hyödyntää 

olemassa olevaa tietoa ja kokemuksia tehokkaammin. Rakennettujen omaisuuskohteiden 

tehokkaan toimittamisen ja ylläpidon kannalta on eri rakentamiseen liittyvien osapuolien 

toimiva yhteistyö tärkeää. Sulankivi (2004, s.40-42) havaitsi rakennusalan 

tiedonhallintatapojen kehittämiseen liittyvän Pro IT -tutkimushankkeen mallinnettavissa 

pilottikohteissa kehityskohteeksi riittävän ajan varaamisen tuotetietomallin tuottamiseksi. 

Riittävä ajan varaaminen tuotetietomallin laadintaan pitää huomioida 

suunnitteluaikataulua laadittaessa (Sulankivi 2004). Tuotemallintamisessa suunnittelun 
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alkuvaiheessa on hyvä tehdä enemmän määrittelytyötä ja asetusten muokkausta, johon 

kuluu enemmän aikaa niin sanottuun tavanomaiseen suunnitteluun nähden. 

Tavanomaisessa suunnittelussa eri suunnittelualat tulevat hankkeeseen hyvin 

vaihtelevalla aikataululla ja yhteistä tuotetietomallia laadittaessa eri alojen suunnittelun 

aloitusta pitää miettiä uudestaan tuotetietomallin vaatimusten näkökulmasta. (Halttula 

ym. 2017) 

Allianssimalli on rakennushankeprojektin toteutustapa, jossa yhteistoiminnallisuutta 

edesautetaan sopimusrakenteilla ja osapuolten välistä yhteistä vastuuta korostetaan. 

Allianssimallin toimintakulttuurin kulmakiviä ovat luottamus, tiedon avoimuus, 

sitoutuminen ja yhteistyö. (RT 103239, 2020, s.2) Allianssimallissa korostetaan 

osapuolten sitoutumista projektiin varhaisessa vaiheessa ja hyödynnetään erilaisia 

yhteistyömalleja, kuten big room -työskentelytiloja, joissa osapuolet työskentelevät 

yhdessä samanaikaisesti. Allianssimallissa yleisesti käytettäviä työskentelytapoja ovat 

myös työpajat, joissa tietoa on mahdollista jakaa, käyttää uudelleen ja siirtää tehokkaasti 

pienentäen ristiriitojen ja väärien tulkintojen riskejä. (RT 103239, 2020; SFS-EN ISO 

19650-1:2019 2018, s.9) Allianssimallin nähdään soveltuvan parhaiten hankkeisiin, 

joissa on paljon riskejä, epävarmuustekijöitä tai mahdollisuuksia. Tästä syystä 

hankemallia käytetään usein suurissa ja vaativissa hankkeissa, vaikka hankkeen koko ei 

ole kriteeri tai valintaperuste. Pienissä hankkeissa allianssille tyypilliset kilpailutukset ja 

muut alkuvaiheen menettelytavat voisivat kuitenkin nostaa kustannuksia kohtuuttomasti 

hankkeen kokonaiskustannuksiin nähden. (RT 103239, 2020, s.2) Allianssihankkeessa 

tehdään rakennushankkeen allianssisopimus, joka on voimassa koko hankkeen ajan. 

Sopimuksen liitteinä ovat kehitysvaiheen allianssisopimus (KAS), joka päättyy 

kehitysvaiheen lopussa, ja sen korvaa toteutusvaiheen allianssisopimus (TAS). KAS:n 

aikana osapuolet innovoivat ja kehittävät hanketta tilaajan tavoitteiden mukaiseksi, ja sen 

aikana laaditaan myös avaintavoitteille mittarit. TAS:n aikana jatketaan suunnittelua ja 

aloitetaan rakentaminen vaikkakin innovointia ja kehitystä jatketaan edelleen työn 

ohessa. (RT 103239, 2020) 

Eastmanin ym. (2018, s.9) mukaan tietomallin onnistunut hyödyntäminen 

rakennushankkeessa edellyttää yleensä hankeorganisaation yhteistyötä riittävän 

varhaisesta vaiheesta alkaen. Ylläpitomallin laadintaa ei myöskään voi jättää vain yleisten 

ohjeiden varaan, vaan onnistunut lopputulos vaatii projektikohtaisia sopimuksia 

suunnittelua, tiedonhallintaa ja mallintamista. (Sulankivi 2004, s.42; SFS-EN ISO 19650-
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1:2019 2018, s.6-7) Sulankivi (2004) havaitsi, että rakennushankkeen toteutusmuodolla 

on merkittävä vaikutus siihen, aiheuttaako as-built-tieto ylimääräistä työtä 

tuotetietomallin päivittämiseen. Mikäli tuotetietomalli halutaan rakennushankkeen 

elinkaaren aikana muokata suunnitelmamallista ylläpitomalliin, se onnistuu helpoiten, 

kun tiedon tuottamisen osapuolet ovat riittävän aikaisessa vaiheessa tiedossa ja sitoutettu 

mallin päivitykseen (Sulankivi 2004). 

2.5 Kirjallisuussynteesi 

Suomen rakennusalan tuottavuus ei ole parantunut teknologian ja ohjelmistojen 

kehityksestä huolimatta odotetulla tavalla, vaikka digitalisaation kehityksen on arvioitu 

mahdollistavan useiden miljardien eurojen kustannussäästöt parantuneena tuottavuutena. 

Rakennusalan tuottavuuden kehityksen ongelmiksi on tunnistettu muun muassa 

yhteistyön puute eri osapuolten välillä, useat eri rakennusprojektien toteutusmuodot ja 

tiedon hajautuneisuus projektin aikana. Tiedon hajautuneisuuden lisäksi tietoa hukataan 

rakentamisen aikana, ja tiedonhallinta on muutoinkin tehotonta hankkeen tuottaessa 

jatkuvia tietopyyntöjä, joihin tuotettu tieto häviää. On myös yleisesti tiedossa, että 

rakentamisen as-built-tieto ei yleensä päädy laadukkaana tai käyttökelpoisena ylläpidon 

käyttöön, ja mikäli tietoa on saatavilla, suhtaudutaan sen luotettavuuteen epäluuloisesti.  

Yhtenä rakennusalan tuottavuutta parantavana tekijänä on pidetty tietomallintamista 

(BIM). Rakennuttamisen hankeorganisaatiot käyttävät kuitenkin edelleen merkittävästi 

2D piirustuksia joko fyysisinä tai sähköisinä kopioina. Halttulan ym. (2020) mukaan tämä 

johtuu osittain muutosvastarinnasta sekä totutuista tavoista. Eastin ja Loven (2011) 

tutkimuksen mukaan tulosteet vaativat aina aikaa käsittelyyn ja lähetykseen, joka on 

lähtökohtaisesti ylimääräistä työtä, mikäli tiedot olisivat saatavilla esimerkiksi projektin 

informaatiomallissa. Paperisia piirustuksia käytettäessä rakentamisen aikaisia muutoksia 

tiedotetaan ns. punakynäversioina, jotka suunnittelija päivittää suunnitelmiin, ja tässä 

aikaa kuluu myös toiseen suuntaan tietoa lähetettäessä. Junnosen ja Kankaisen (2020) 

mukaan 80 % projektin kustannuksista voi määräytyä jo ennen rakentamisen aloittamista. 

Tietomallia riittävällä tarkkuudella käyttämällä rakentamisen kustannusarviot paranevat, 

kun käytössä on mallista saatavat määrätiedot ym., jolloin projektin informaatiomalli 

antaa jo erittäin aikaisessa vaiheessa informaatiota investoijan päätöksenteon tueksi. 
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Tiedon hyvä hallinnointi ja johtaminen vaativat tiedon omistajuuteen ja tietoon liittyvien 

organisatoristen roolien selkeät määritykset. Tiedolla pitää aina olla omistaja, jotta tiedon 

laadulliselle ylläpidolle on edellytykset. Omistajuus on helppoa myöntää, mutta on 

vaikeaa määritellä vastuut tietoon liittyville eri rooleille. Selkeät roolit ovat kuitenkin 

tärkeitä, jotta tiedetään kuka tietoa saa muokata, kuka sitä saa käyttää ja kuka siitä on 

vastuussa. Roolit selkeyttävät myös tiedon hallinnointiin liittyvien prosessien ja ohjeiden 

laadintaa ja tiedottamista.  

Jotta informaatio saadaan virtaamaan koko projektin ajan, informaationhallinnan 

prosessia määritettäessä ensisijaisen tärkeää on määritellä riittävän selkeästi itse tuote ja 

siihen liittyvä tuotetieto. Tuotetiedon elinkaaren hallinnassa tuote muuttuu ajan kuluessa 

tuotteen siirtyessä eri vaiheisiin. Allianssimallin etuna voi olla juuri se, että osapuolet 

otetaan mukaan hankkeeseen varhaisessa vaiheessa, ja urakoitsija on myös osallistumassa 

suunnitteluvaiheeseen. Allianssimallissa osapuolet myös työskentelevät enemmän 

yhteisen hyvän eduksi noudattaen yhteistoiminnallisia työtapoja. Hankkeissa on 

tyypillistä myös jaettu vastuu- ja palkkiomalli, jolloin kenelläkään ei ole tarvetta 

tavoitella omaa etuaan. Toiset rakentamisen toteutusmuodot eivät poissulje 

yhteistoiminnallisia malleja, mutta niiden käytöstä pitää mainita sopimusasiakirjoissa. 

Hankkeissa pitäisi aina varmistaa toimeksisaajien kyvykkyys noudattaa informaation 

toimittamisen prosesseja ja periaatteita. Kyvykkyyden voi tarkistaa pyytämällä 

toimittamaan alustava informaation toimittamissuunnitelma ennen lopullisten 

toimeksisaajien valintoja. Tiedolle pitää myös määritellä vaatimukset, joiden määrittelyn 

päävastuu on omistajalla. Projektin eri vaiheet ja prosessit voi jakaa pienempiin 

osakokonaisuuksiin, jotta kokonaisuuden hahmotus tiedon tuottamista varten helpottuu. 

Tällöin on helpompaa laatia vaatimukset eri vaiheissa tuotettavalle tiedolle ja mitä tietoa 

kussakin vaiheessa tarvitaan.  

Halttulan ym. (2020) tutkimuksen mallissa rakennushankkeen tuotetiedonhallinnan 

prosessista ja tietovirroista perusperiaate on, että projektin informaatiomallin tieto virtaa 

koko projektin läpi ja tietoa hyödynnetään tarvittaessa eri prosesseissa. Tiedon virtaus on 

kuitenkin kaksisuuntaista, eli tietoa otetaan tietovarastosta mutta rikastettua tietoa myös 

palautetaan sinne hyödynnettäväksi tuotteen elinkaaren aikana. Eri tietotarpeet olisi hyvä 

pyrkiä tunnistamaan etukäteen ja pohtia, millaista tietoa niihin tarvitaan, jotta tuotettava 

tieto olisi oikeanlaista valmiiksi. Myös ylimääräiset tietopyynnöt pitäisi saada 
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minimoitua, ja tietoa täytyisi kyetä löytämään helposti ilman manuaalisia erillisiä tiedon 

laadintoja, jotka lopulta vievät ylimääräistä aikaa. 

Kirjallisuudessa informaationhallinnan toimivaa prosessia ja informaation 

käyttökelpoisuutta korostavia seikkoja ovat seuraavat:  

• Toimeksisaajien kyvykkyyttä tuottaa informaatiota arvioidaan ennen 

toimeksisaajien valintoja 

• Tuote ja tuotetieto on määritetty selkeästi projektin alussa 

• Informaatiolle laaditaan sisältövaatimukset 

• Informaatiolle määritetään omistaja ja osapuolille roolit 

• Projektiin kuuluvat toimeksiantokohtaiset prosessit jaetaan osiin, jotta niiden 

tiedonhallinta helpottuu ja molempiin suuntiin olevia (nuolet tietoon ja pois 

tiedosta) vaatimuksia voidaan tehdä tarkemmin 

• Informaatiota otetaan vastaan riittävän tiheissä toimitussykleissä ja pidetään 

palautekierroksia, jotta informaatio vastaa vaatimuksia 

• Ajantasainen informaatio on ennalta määrätyssä sijainnissa osapuolten 

hyödynnettävissä 

• Osapuolilla on riittävät oikeudet, jotta tarvittava informaatio on saatavilla 

• Osapuolet tietävät miten informaatiota käsitellään ja jaetaan muiden käyttöön 

aiheuttamatta hukkaa ja ylläpitämällä informaatiota mahdollisimman 

koneluettavassa muodossa 

• Informaation strukturointi, luokittelu ja yksilöinti tehdään 

informaatiovaatimusten mukaisesti, jotta vastaus ennalta arvaamattomiin 

tietopyyntöihin on saatavilla ja helposti löydettävissä. 
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3 CASE-PROJEKTIN NYKYTILA-ANALYYSI 

3.1 Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus on empiirinen ja luonteeltaan laadullinen. Tutkimustavaksi valittiin 

konstruktiivinen tapaustutkimus. Tutkimustavan valintaa puolsi mahdollisuus tutkia 

tiedonhallintaa rakennusalalla suuressa hankkeessa, jossa tilanne tutkimusta varten oli 

otollinen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää case-projektin tiedonhallinnan 

prosessin nykytila rakennushankkeen lopussa kirjallisuudesta tehtyjen havaintojen 

perusteella. Laadullinen tutkimusmenetelmä valittiin tähän tutkimukseen, koska 

tutkimusaineistoksi kerättiin haastatteluiden avulla ei-numeraalista tietoa. (Saunders ym. 

2009; Sarajärvi & Tuomi 2018) Teoriaosan kirjallisuussynteesissä muodostettiin 

tutkimuksen analyysiviitekehys, jota hyödynnettiin haastattelukysymysten laadinnassa. 

Tutkimusprosessi on esitetty kuvassa 16. 

 

Kuva 16. Kuvaus tutkimusprosessista. 

Empiirinen tutkimus suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joissa 

haastateltavilta kysyttiin ennalta määriteltyihin aihealueisiin liittyviä kysymyksiä sekä 

esitettiin tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä asioiden ymmärtämisen varmistamiseksi. 

Haastattelutilaisuudet toteutettiin etäyhteydellä Microsoft Teams -sovelluksella, ja ne 

kestivät noin 60-90 minuuttia per haastateltava. Haastattelutapahtumien runko oli joka 

kerta samanlainen alkaen henkilöiden ja aiheen esittelyllä ja jatkuen kysymyksiin. 

Haastateltavat eivät saaneet haastattelukysymyksiä etukäteen, eikä aihetta käsitelty 

haastateltavien kanssa muutoin kuin haastattelukutsun yhteyteen kirjoitetussa 
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saatetekstissä sekä haastatteluiden alussa pidetyssä muutaman minuutin keskustelussa. 

Haastateltavat vastasivat kysymyksiin muistinvaraisesti ilman tukimateriaaleja, kuten 

sopimusmateriaaleja tai muuta hankeaineistoa. Tutkimuksen suorittaja tutustui ennalta 

projektin dokumentaatioon ja järjestelmiin, jotta jo ensimmäisestä haastattelusta lähtien 

haastattelijalla oli jonkinlainen kokonaiskuva projektin nykytilanteesta. Ennakkoon 

läpikäytyä hankeaineistoa ja järjestelmiä on kuvattu taulukossa 3. Ennen haastatteluita 

suoritettu dokumentaation tutkiminen helpotti tarkentavien kysymyksien esittämistä. 

Tutkimuksen suorittaja tarkasteli projektin dokumentaatiota myös haastatteluiden jälkeen 

tukeakseen haastateltavien kertomuksia ja vähentääkseen selkeitä muistinvaraisia 

virheitä. Haastattelut tallennettiin myöhempää analysointia varten. Haastateltavina toimi 

kaksitoista case-projektiin osallistuvaa henkilöä eri sidosryhmistä. Haastateltaviksi 

valittiin eri organisaatioista ja rooleista henkilöitä, jotka ovat olleet hankkeessa 

mahdollisimman pitkään mukana ja osallistuneet projektin tiedonhallintaan. 

Haastateltavat henkilöt on esitelty taulukossa 4. Yhtä haastattelua lukuun ottamatta 

kaikissa haastatteluissa oli mukana yksi haastateltava kerrallaan. Haastattelussa kysytyt 

kysymykset ovat diplomityön liitteessä 1. Tässä kappaleessa käydään läpi haastatteluista 

kerättyä tutkimusaineistoa. 
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Taulukko 3. Ennakkoon läpikäytyä hankedokumentaatiota. 

Dokumentti  Sisällön kuvaus 

Projektin yleisesitys Projektin virallinen hyväksytty esitysaineisto 

Organisaatiokaavio ja 

vastuualueet 

Allianssiryhmän ja koko projektin osapuolten 

organisaatiokaavio ja vastuujakomatriisi 

KAS-vaiheen sopimus  Kehitysvaiheen tavoitteet ja toimintatavat, projektin 

lähtöaineistoa sekä tavoitteita 

TAS-vaiheen sopimus KAS-vaiheessa projektille tarkennetut tavoitteet, 

työskentelymenetelmiä ja tiedon omistajuus 

Allianssin pelisäännöt ja 

toimintamallit 

Kuvaukset päätöksentekoprosesseista ja pelisäännöistä 

allianssissa 

Suunnittelualojen 

työselostukset 

Rakennustöiden työselostukset 

Tietomallinnussuunnitelma Ohje hankkeen tietomallinnukseen 

Viestintäsuunnitelma  Viestinnän tavoitteet, keinot ja kanavat eri sidosryhmien 

kanssa 

Työpajojen muistioita Eri työpajojen muistioita, joihin on kirjattu 

toimintamenetelmiä eri aihealueisiin liittyen 

Projektin Teams-työtila Microsoft Teams -sovelluksen rakenne ja tiedonhallinta 

Projektin SokoPro-

projektipankki 

Projektipankin rakenne ja tiedonhallinta 
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Taulukko 4. Haastatellut henkilöt. 

Haastatellut henkilöt  Rooli projektissa  

Henkilö 1 Suunnitteluinsinööri, tilaajan edustaja, 

allianssiprojektiryhmän jäsen 

Henkilö 2  Suunnittelun edustaja, projektipäällikkö, 

tietomallivastaava 

Henkilö 3 Suunnittelualan edustaja, tiedonhallinnan ja 

tietomallinnuksen koordinointi 

Henkilö 4 Suunnittelualan vastaava, allianssiprojektiryhmän jäsen 

Henkilö 5 Tietomallikoordinaattori 

Henkilö 6 Suunnittelualan vastaava, allianssiprojektiryhmän jäsen 

Henkilö 7  Suunnittelualan vastaava, allianssiprojektiryhmän jäsen 

Henkilö 8 Suunnittelun edustaja, projektipäällikkö, 

tietomallivastaava 

Henkilö 9  Tietyn tekniikanalan valvoja projektissa, tilaajan 

rakennuttajaorganisaatioon kuuluva osapuoli 

Henkilö 10 Tilaajan ylläpito-organisaation kunnossapitopäällikkö 

Henkilö 11 Urakoitsijan edustaja, suunnittelun ohjaus ja projektin 

aikataulutus 

Henkilö 12 Allianssiprojektiryhmän avainhenkilö, 

tietomalliasiantuntija 

3.2 Case-projektin valinta 

Tämän tutkimuksen case-projektiksi valikoitui Vaasan keskussairaalan Hietalahden 

alueen H-uudisrakennus. Tutkimuksen suorittaja kiinnitettiin case-projektiin juuri, kun 

case-projektin etsintä oli käynnissä. Tästä syystä tutkimuksen suorittaja pääsi arvioimaan 

case-projektin soveltuvuutta empiirisen tutkimuksen kohteeksi. Projekti sopi hyvin 

tapaustutkimukseksi useasta syystä. Projektilla oli korkeat tavoitteet tietomallinnetulle 

suunnittelulle sekä tietomallien hyödyntämiselle rakentamisessa ja ylläpidossa. Lisäksi 

projekti toteutettiin allianssimallilla, jonka tavoitteena on innovoida ja kehittää uusia 

toimintatapoja sekä noudattaa hyvää yhteistyötä hankkeen läpi. Rakennushanke on myös 

elinkaarensa loppupäässä rakentamisen osalta, jolloin tiedonhallinnan prosesseja ja 

tiedon virtausta voidaan tutkia ja analysoida. Hanke on kansalliselta kokoluokaltaan 

suuri, mutta se ei ollut merkitsevä tekijä projektia valittaessa.  
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H-rakennus on moderni sairaanhoidon käytössä oleva rakennus, jonka tarkoitus on 

keskittää toimintoja sekä tukea sairaalan hoito- ja toimintaprosessien kehitystä. Tilat ovat 

terveelliset ja turvalliset sairaalan asiakkaille ja henkilöstölle. Tiloista tehdään 

muuntojoustavat, ja erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia on pohdittu laajalti 

teknologiaa suunniteltaessa. Rakennuksen pinta-ala on 37 000 neliömetriä ja siinä on 

yksitoista kerrosta, joista yksi on teknisten laitteistojen käytössä. Asiakaslähtöisyyteen on 

pyritty valitsemalla asiakasraati osallistumaan kohteen suunnitteluun soveltuvilta osin.  

3.3 Case-projektin tuote, tuotetieto ja tiedon tuottaminen 

3.3.1 Tuote 

Projektissa on määritetty tuote heti alussa. Tuotteen määrittelyssä ei ole käytettä termiä 

tuote, mutta projektin tuotteen on pääosin ymmärretty olevan jo 

tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattu uusi fyysinen rakennus. Rakennuksen ominaisuuksia 

ja sen toiminnallisuuden tavoitteita oli kuvattu laajasti ja kattavasti. Haastateltavat 

kokivat, ettei rakennushankkeissa yleensä tehdä erillisiä määritelmiä tuotteesta, mutta 

toisinaan voisi olla hyvä myös kerrata projektin alkaessa, mikä on projektin tuote. 

Tuotteen määrityksellä olisi mahdollista kirkastaa päämäärää projektin osapuolille. 

Lisäksi tuotteen määrittelyn jälkeen siihen liittyvän tuotetiedon määrittely olisi 

huomattavasti helpompaa. 

3.3.2 Tuotetieto 

Tuotetiedon koettiin olevan vähemmän määriteltyä projektin alussa. Haastateltavat 

ymmärsivät haastattelun aikana, mitä tuotetiedolla rakennushankkeessa voidaan 

tarkoittaa, mutta sitä ei koettu olleen määritelty erityisen selkeästi. Tässä case-projektissa 

oli alusta saakka tavoitteena laatia toteumaa vastaavilla tiedoilla toteutettu tietomalli, joka 

tunnistettiin tuotetiedoksi keskustelujen perusteella. Tietomalli on tarkoitus tuottaa niin 

kattavaksi, että sen avulla onnistuu tuotteen rakentaminen ja myöhemmin sen ylläpito. 

Haastatteluiden aikana osapuolet ymmärsivät, että tietomalli on vain yksi osa projektin 

tuotteen tuotetietoa. Osa haastateltavista koki tuotetiedoksi myös yleisesti kaiken 

suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tuottaman tiedon sekä esimerkiksi tavarantoimittajilta 

saatavan fyysisten tuotteiden ja järjestelmien tiedon.  
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Kaikesta tuotteeseen liittyvästä tuotetiedosta ei rakennushankkeeseen ryhtyvällä ollut 

tarkkoja määrityksiä projektin alkaessa, vaan erilaista määrittelytyötä on tehty paljon sekä 

tuotteeseen että tuotetietoon liittyen KAS-vaiheen aikana, jolloin allianssiryhmän on 

tarkoituskin innovoida toimintatapoja ja kehittää projektia tuottamaan paras mahdollinen 

lopputulos. Haastateltavat kokivat, että KAS-vaiheen aikana tuotteeseen tehdyt 

määritykset jalkautuivat hyvin projektille, koska koko rakennukseen liittyvät vaatimukset 

liittyvät oleellisesti sen suunnitteluun ja rakentamiseen, jolloin ne ovat lähtötietoa 

suunnittelussa. Osapuolet kokivat, että tuotetietoon liittyvistä määrityksistä olisi ollut 

hyvä kirjata jonkinlainen koontidokumentti TAS-vaiheen lähtötiedoiksi, vaikka asiat 

kyllä löytyivät työpajoissa ja palavereissa tuotetuista aineistoista tarvittaessa. KAS-

vaiheen aikana laadittiin myös tilaajan vaatimusmalli (as-planned), jossa oli eri tilojen 

vaatimukset kirjattuna.  

3.3.3 Tiedon tuottaminen  

Tuotetietomallin laadinnan prosessia ei määritelty projektin alussa. Prosessiohjeina 

toimivat projektille tuotettu tietomallinnusohje ja YTV2012. Projektin alussa saatavilla 

olivat lähinnä tilaajan ajatukset ja visiot, joita allianssiryhmä lähti työstämään KAS-

vaiheessa. Visiona tuotetietomallin osalta oli tuotetietomallin tarkka mallintaminen 

vastaamaan rakennettua ympäristöä ja toteutuneita materiaali- ja laitevalintoja.  Ainoa 

päivittynyt ohjedokumentti oli hankkeen tietomallinnusohje mutta muutoin prosessin 

määrittely on tallennettu vain palaverien ja työpajojen muistioissa. Osapuolet näkivät, 

että tuotetietomallin laadinnan prosessia on erittäin vaikeaa määritellä projektin alusta 

loppuun saakka hankkeiden erilaisten ominaispiirteiden takia. Helpoiten rakennusalalla 

koettiin tällaisten ohjeiden laadinnan tapahtuvan esimerkiksi samankaltaisten 

kerrostaloasuntojen rakentamista varten. Yhtä mieltä oltiin siitä, että prosessia olisi hyvä 

miettiä enemmän kokonaisuutena ja ainakin ohjeistuksen runko olisi hyvä olla olemassa 

niin tarkalla tasolla kuin on järkevää. Hyvän ohjerungon olemassaolo edesauttaisi 

määrittelytöissä tarttumaan oleellisiin asioihin ja käymään niitä läpi riittävän tarkasti. 

Allianssihankkeessa prosessiohjeen rungosta saataisiin varmasti hyvä ja kattava ohje 

laadittua KAS-vaiheessa. 

Projektin alussa on YTV2012:n ohjeita käyty läpi yhteisesti ja sovittu tarkentavia 

määritelmiä niihin liittyen. Sähkösuunnittelussa on myös hyödynnetty tilaajalle 

aikaisemmassa hankkeessa laadittua ohjeistusta tiedon tuottamiseen. Sähkösuunnittelun 

osalta tietoa on viety vähiten tuotetietomalliin johtuen käytetyn suunnitteluohjelmiston 
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ominaisuuksista tai puutteista muihin suunnitteluohjelmistoihin nähden. 

Tietomallintamisessa ja suunnittelussa käytettävät nimikkeistöt ja luokittelut on sovittu 

yhteisesti projektin alussa. Hankkeen lopussa on tarkoitus koota tilaajalle tiedon 

tuottamista tukevaa ohjeistusta hankkeen oppeja noudattaen. 

3.3.4 Tiedon vaatimukset 

Hankkeen aikana laadittava tieto on määritelty projektin aikana työpajoissa ja 

palavereissa, ja päätökset on kirjattu muistioihin. Tiedon tuottamista on käyty läpi erittäin 

paljon KAS-vaiheessa eri työpajoissa ja big room -työskentelyssä, ja niissä tehdyt 

päätökset ja määrittelyt on kirjattu pääsääntöisesti muistioihin. Päätöksiä on varmasti 

jäänyt myös hiljaiseksi tiedoksi, jotka ovat levinneet suunnittelualojen yrityksissä 

sisäisesti. Hankkeessa on alusta saakka ollut muutama ohjenuora tiedon tuottamiseen 

liittyen. Ensinnäkin kaikki oleellinen tieto viedään tuotetietomalliin ja toisekseen mitään 

tietoa ei hävitetä. Koska rakennuksen käyttäjät ja ylläpito-organisaatio olivat selvillä 

projektin alusta saakka, selvitettiin jo lähtötiedoiksi TAS-vaiheeseen sidosryhmien 

vaatimuksia, ja ne ovat tarkentuneet myöhemmin projektin edetessä. Suunnittelijat 

tuottavat informaatiovaatimukset suunnitelmiksi, joiden avulla urakoitsijat valitsevat 

vähintään vaatimukset täyttävät materiaalit ja laitteet. Osapuolet kokivat, että eri 

sidosryhmien informaatiovaatimuksia olisi voinut tarkentaa varhaisemmassa vaiheessa, 

koska sidosryhmät ovat olleet tiedossa jo projektin alusta alkaen. Urakoitsijan 

laskentainsinööri antoi omia toiveitaan informaatiovaatimuksiin liittyen, jotta 

määrälaskennat sujuisivat mahdollisimman helposti.  

Itse tietokentille tuotetietomallissa ei ole tehty merkittävää määrää tarkkoja 

sisältövaatimuksia. Arkkitehdin osalta huonenumeroiden esitystapa on standardisoitu, 

koska sillä saadaan koneluettavuutta varten hyötyjä tiedonsiirrossa, mutta muutoin 

tietokentät ovat melko vapaat. Hankkeen aikana on keskusteltu, mistä tietoa 

tuotetietomallista löytää tai tulisi löytyä, joten määrityksiä on tehty myös kirjaamatta niitä 

erityisesti mihinkään ohjeistukseen ylös. Osa haastateltavista koki, että tietokenttiin 

liittyen määrittelyä olisi voinut tehdä enemmänkin projektin alussa, koska tietoa on 

työlästä muokata jälkikäteen. Joillain yrityksillä oli myös omia koneluettavia 

toimintatapoja tiedonsiirrossa, jolloin heillä on sisäisesti tarkat määritykset, mistä tiettyä 

tietoa pitää löytyä. 
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Informaatiovaatimuksiin liittyy myös tiedon yksilöinti. Osapuolten näkemykset tiedon 

yksilöimisen vaatimuksista vaihtelevat suunnittelualoittain. Hankkeessa on ollut 

rakentamiseen liittyvää oma-aloitteista asiantuntijuutta, esimerkiksi arkkitehdin 

seinätyyppien yksilöintiin liittyen, johon ei ole helppo tehdä mitään erityisiä määrityksiä. 

Arkkitehdit yksilöivät seinätyyppejä tarkemmin kuin on ollut tarpeellista muutoin, mutta 

tämän on nähty helpottavan myös heidän omaa työtään. Hankkeessa on lisäksi sovittu 

yksilöitäväksi tietoa, jota ei yleensä suunnittelussa yksilöidä, kuten mudanerottimia 

taloteknisessä suunnittelussa. Kaiken kaikkiaan osapuolet kokivat, että tiedon yksilöintiä 

olisi voinut tehdä enemmänkin heti hankkeen alussa, koska yksilöintiä on helpompaa 

tehdä silloin kun tietoa tuotetaan ensimmäistä kertaa. 

3.3.5 Tiedon muoto 

Jo projektin alkaessa oli tiedossa, että hankkeessa pitää laatia tietoa tukemaan sekä 

rakentamista että ylläpitoa. Se, missä muodossa tietoa tuotetaan, on ollut tilaajan puolesta 

selkeää, koska tilaajalla ei ole ollut yhtään vaatimusta fyysisistä paperitulosteista 

hankkeen aikana, ja työmaa-aikaisen paperiaineiston vähentäminen on ollut yksi 

hankkeen tavoitteista. Tilaajalle on riittänyt digitaalisessa muodossa tuotettu tieto, mutta 

muut osapuolet, kuten urakoitsijat, ovat voineet esittää vaatimuksia myös fyysisistä 

kopioista. Tietoa on pyritty tuottamaan mahdollisimman koneluettavaan muotoon, ja sitä 

on edesauttanut tietomallintaminen suunnittelussa. Haastateltavilla osapuolilla oli melko 

eriävät näkemykset siitä, kuinka rakentamisessa käytettävää suunnittelutietoa on käsitelty 

hankkeen aikana, eli onko rakentamisessa ollut tarvetta fyysisille tai digitaalisille 

tulosteille. Osapuolet ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tavoitteena on ollut vähentää 

paperisia ja digitaalisia tulosteita ja että siinä on onnistuttu hyvin tavanomaisiin 

rakennushankkeisiin verrattuna. Jotkut haastateltavat kokivat, että tuotetietoa on vaadittu 

laadittavan tuotetietomalliin myös sellaisissa tapauksissa, joissa tiedon esittäminen 

muualla olisi ollut helpompaa ja tehokkaampaa. 

Paperitulosteita on kuitenkin käytetty muun muassa aivan rakennusprojektin alussa, 

koska se on ollut totuttu työskentelytapa ja projekti on ollut helpompi käynnistää siten. 

Hankkeen edetessä muun muassa taloteknisiä suunnitelmia on alettu tulostamaan 

digitaalisesti entistä enemmän, jolloin suunnittelijoiden aikaa on kulunut enemmän niiden 

tuottamiseen. Varsinkin suunnittelualojen haastateltavat kokivat, että urakoitsijoiden on 

ollut vaikeaa luopua kokonaan tututuista työskentelytavoista eli paperisten ja digitaalisten 

tulosteiden käyttämisestä. Talotekniikan osalta syynä on ollut totuttujen tapojen lisäksi 
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myös se, että mallissa on näkyvissä liikaa asioita. Tuotetietomalliin on mahdollista tuottaa 

erilaisia näkymiä, jolloin kerralla näkyvän tiedon määrä vähenisi tasoja sammuttamalla. 

Tällaisella menettelyllä kuitenkin menetettäisiin yhdistelmämallin suurimpia etuja. 

Esimerkiksi ahtaissa tiloissa ei näkyisi riittävästi tietoa kaikkien suunnittelualojen osalta. 

Toisaalta onnistumisia hankkeen aikana on tullut useiden aliurakoitsijoiden osalta se, että 

he ovat ottaneet tarvittavat tiedot tuotetietomallista piirustuksien sijaan. 

3.4 Case-projektin tiedonhallinta ja siihen liittyvät roolit ja vastuut 

3.4.1 Tiedonhallinta 

Projektin tiedonhallinnan pelisäännöt ja käytänteet on sovittu pitkälti KAS-vaiheessa ja 

TAS-vaiheen alussa, mutta projektin aikana osa tiedonhallinnan käytänteistä on myös 

muuttunut. Esimerkiksi palavereissa ja työpajoissa tuotettua tietoa ja päätöksiä yritettiin 

aluksi käsitellä tavanomaisesti Microsoft Word -tiedostoilla, mutta melko pian 

huomattiin, että tiedon löytäminen niistä jälkeenpäin oli haastavaa. Tietoa ryhdyttiin 

tallentamaan enemmän Microsoft Teams -ohjelmistoon, johon luotiin eri työpajoille ja 

säännöllisille palavereille omia kanavia tiedon löytämisen helpottamiseksi. Kuitenkin 

edelleen projektin loppupuolella haastateltavat kokivat, että palavereissa ja muissa 

kokouksissa tuotettua tietoa, kuten päätöksiä ja muistioita, on niin paljon, että niiden 

hallintaan olisi pitänyt laatia selkeämmät ja tarkemmat ohjeet jo projektin alkuvaiheessa.  

Tiedonhallinnan haasteita on tuottanut muun muassa yhtäaikainen suunnittelu ja 

rakentaminen, jolloin tavanomaiset rakennusprojektin jakamisen keinot hämärtyvät. 

Urakoitsijoilla oli toisinaan myös haasteita saada riittävän tarkkoja suunnitelmia käyttöön 

urakoiden laskentaa varten. Allianssiprojekti jaetaan käytännössä KAS- ja TAS-

vaiheisiin, jolloin projektin osittamista pitää tehdä muilla keinoilla näiden kahden vaiheen 

sisällä. Haastateltavien mukaan projektin alussa olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa eri 

rakennusvaiheiden tunnistamiseen ja vuoropuheluun osapuolten välillä hankkeen eri 

vaiheista. Samalla olisi ollut mahdollista tunnistaa informaatiovaatimuksia ja -tarpeita 

sekä tiedon muotovaatimuksia projektin eri vaiheisiin. Hankkeessa otettiin tahtiaikataulu 

käyttöön kesken projektin, joka osaltaan auttoi projektin jakamisessa pienempiin 

osakokonaisuuksiin. Tahtimallissa rakentamiseen laadittiin selkeät lohkot töiden 

etenemistä varten. Jos tahtimalli olisi ollut tiedossa alusta saakka, olisivat suunnittelijat 

voineet tehdä merkittäviä tietovaatimusten määrityksiä ja järjestelmien jakoa eri 
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lohkoihin jo alusta lähtien. Myöhäisessä vaiheessa käyttöön otettu tahtituotantomalli on 

kuitenkin saatu jalkautettua suunnitelmiin tuoden etuja projektin edetessä. 

3.4.2 Tiedon saatavuus 

Projektissa on annettu osapuolille pääasiallisesti melko laajoja luku- ja 

muokkausoikeuksia tietoon. Haastateltavat kokivat, että tietoa on ehdottomasti ollut 

saatavilla enemmän kuin mihin on ollut tarvetta, mutta myös tiedon rajaus koettiin 

osittaiseksi riskiksi. Jos tiedon saatavuutta lähdetään käyttöoikeuksilla rajaamaan, voi 

osapuoli jäädä ilman tarvitsemaansa tietoa, koska tarvittava tieto on tallennettu väärään 

paikkaan tai osapuolelle on ilmennyt alkuperäistä tarvetta laajempi tietotarve. Toisaalta 

haastateltavat kokivat, että mikäli käyttöoikeuksien rajaamisessa onnistuttaisiin hyvin, 

voisi se helpottaa tiedon löydettävyyttä, koska tietoa olisi vähemmän saatavilla. Projektin 

kaikkia käyttöoikeuksia ovat valvoneet ja jakaneet tietyt nimetyt henkilöt, joilla on ollut 

selkeät ohjeet ja säännöt, millaisia käyttöoikeuksia eri osapuolille voi antaa. 

Allianssiryhmän yrityksillä on myös ollut yrityskohtaiset käyttöoikeusvastaavat, jotka 

ovat keskitetysti pyytäneet käyttöoikeuksia eri järjestelmiin hankkeen aikana. Joillakin 

aliurakoinnin osapuolilla on ollut suppeammat käyttöoikeudet sekä pelkkiä lukuoikeuksia 

tietoon.  

Haastateltavat kokevat, että hankkeen aikana on tullut tavanomaista vähemmän 

ylimääräisiä tietopyyntöjä. Tietopyyntöjä olisi voinut vähentää entisestään, mikäli 

projektin alussa ja sen aikana olisi keskusteltu nykyistä enemmän tulevista tietotarpeista. 

Keskustelemalla enemmän olisi voitu käydä vuoropuhelua, mitä tietoa kannattaa laatia 

tai voidaanko hyödyntää olemassa olevaa tietoa. Tietotarpeita ennakoitaessa voidaan 

myös selvittää mahdolliset synergiaedut tiedon laadintaan liittyen. Esimerkiksi jotain 

tietoa voi laatia sivutuotteena jotain muuta tietoa tuotettaessa. Varsinkin talotekniikan 

osalta on jouduttu laatimaan jonkin verran listamuotoista tietoa, joka käytännössä 

vanhenee hyvin nopeasti aiheuttaen hukkaa suunnitteluprosessissa.  

Hankkeessa on allianssihengessä kyetty keskustelemaan ylimääräisistä tietopyynnöistä ja 

niiden tarpeellisuudesta vähentäen omalta osaltaan tietopyyntöjen tarvetta tai 

mahdollisesti vähentäen niihin kuluvan työn määrää. Tietopyyntöjä ja turhaa työtä on 

vähentänyt myös tuotetietomallin tarkkuus. Tieto on ollut hyödynnettävissä hankkeen 

alusta saakka, ja esimerkiksi suunnittelijat ovat voineet kertoa tiedon löytyvän 

tietomallista ja opastaa tiedon etsimiseen. Ylimääräisten tietopyyntöjen vähentämisessä 
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olennaisessa roolissa on osapuolten asiantuntijuus, jolloin tietotarpeita pystytään 

tunnistamaan etukäteen. Mikäli asiantuntijoiden hiljaista tietoa saataisiin kirjattua 

ohjemuodossa ylös, voitaisiin tietoja hyödyntää soveltuvilta osin myös seuraavissa 

hankkeissa. 

3.4.3 Tiedon tarkastaminen 

Tuotettua tietoa on tarkastettu projektin aikana usein erilaisin tavoin. Osa on ollut 

tavanomaista rakentamiseen liittyvää toimintaa ja osa hanketta varten kehitettyä 

tarkastustoimintaa. Tavanomaista tarkastustoimintaa on esimerkiksi valvojien tietomallin 

käyttäminen työmaalla liikuttaessa. Aktiivinen tietomallin vertaaminen rakennettuun 

todellisuuteen on ollut koko hankkeen ajan jatkunutta tarkastustyötä. Toiset suunnittelijat 

ovat myös tarkastaneet toistensa tekemisiä yhdessä ja erikseen. Yhdessä sitä on tehty 

säännöllisissä viikoittaisissa suunnittelupalavereissa ja erikseen omaa suunnittelutyötä 

tehdessä muiden suunnitelmia hyödyntäen. Myös urakoitsijat voivat havaita 

suunnitelmista puuttuvaa tietoa ja ilmoittaa siitä eteenpäin valvoen näin tehtyä työtä. 

Suunnitellun tiedon tarkastustoimintaa on lisäksi hankkeen aikainen toteumamallin 

laadinta rakentamisen ohessa, eli kun urakoitsijat viestivät mahdollisista muutoksista 

suunnitelmiin.  

Lähimpänä virallista hankkeen aikaista tarkastusprosessia on ollut talotekniikkapalaverit 

(TATE-palaverit). TATE-palavereissa käytiin suunnittelijan tuottamaa tuotetietoa läpi 

osapuolten kesken. Palavereihin osallistuivat suunnittelija, urakoitsija ja valvoja. 

Suunnittelija tuotti viikoittain sovitun lohkon tiedot, ja urakoitsijalla sekä valvojalla oli 

viikko aikaa käydä tietoa läpi ennen seuraavaa palaveria. Tällä menettelyllä lähes kaikki 

suunniteltu talotekniikkatieto käytiin läpi usean osapuolen toimesta systemaattisesti. 

TATE-palaverien haasteena oli muun muassa osapuolten kyky tunnistaa palaverin tuomat 

hyödyt. Tämän voitiin nähdä johtuvan täysin uudesta toimintatavasta. Aktiivisuus 

lisääntyi palaverien edetessä, kun rakentaminen käynnistyi ja urakoitsijan osapuolet 

pystyivät havaitsemaan työmaalla asioita tai puutteita, jotka olisi voitu muokata 

suunnitelmia katsomalla ennen rakentamisvaihetta. Haasteena olivat myös suunnittelijan 

työkiireet, jolloin korjattua tietoa ei aina saatu päivitettyä suunnitelmiin sovitussa 

aikataulussa. Kaikkiaan osapuolet kokivat jatkuvan ja systemaattisen tiedon 

tarkastamisen ja palautteenantamisen mallin olleen erittäin onnistunut ja säästäneen 

merkittävästi aikaa hankkeen aikana.  
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3.4.4 Tiedonhallinnan roolit 

Projektissa on määritetty joitakin rooleja tiedonhallinnan näkökulmasta. Osapuolet 

kokevat lisäksi omien virallisten rakennushankkeen roolien sisältävän virallisesti tai 

epävirallisesti myös tiedonhallintaan liittyviä vastuita. Projektissa ei käsitelty 

tiedonhallintaan liittyviä rooleja kirjallisuudessa käsitellyillä roolituksilla ja termeillä. 

Haastateltavien mielestä kirjallisuudessa esitetään rakennushankkeen näkökulmasta liian 

monta eri roolia tiedonhallintaan liittyen, ja niitä voisi ihan hyvin yhdistää toisiinsa. 

Tarkkojen tiedonhallintaan liittyvien roolien määritykset eivät olleet haastateltaville 

tuttuja myöskään heidän aiemmissa rakennushankkeissaan. Kaiken tuotetiedon 

omistajuuden nähtiin kuuluvan hankkeen aikana allianssiryhmälle tai vaihtoehtoisesti 

allianssiryhmään kuuluville yrityksille sekä vastaavan itse tuottamistaan tiedoista. 

Hankkeen päättymisen jälkeen kaiken tiedon omistajuuden nähtiin yksimielisesti 

siirtyvän rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Allianssisopimuksissa on monta kappaletta 

koskien tiedon juridista omistusoikeutta ja käyttöoikeutta sekä hankkeen aikana että sen 

päätyttyä. Toimitettavan tiedon laajuudessa hankkeen päättymisen jälkeen oli hieman 

epäselvyyttä. Haastateltavat eivät olleet varmoja, mikä kaikki tuotetieto on oleellista ja 

tarpeellista toimittaa tilaajalle, mutta osapuolet tiesivät asioiden olevan ilmaistu selkeästi 

sopimusasiakirjoissa. 

Tuotetiedon vastuullinen tuottaja koettiin olevan paremmin määritetty. Esimerkiksi 

tietomallin ja suunnittelijoiden tuottaman mallinnetun tiedon osalta haastateltavat kokivat 

vastuullisen tuottajan olevan jokaiselle suunnittelualalle nimetty tietomallivastaava. 

Urakoitsijoiden tuottamissa tiedoissa vastuulliset tiedontuottajat ovat todellisiin 

rakennushankkeen rooleihin vastuullisiksi nimetyt henkilöt. Vastuullisen tuotetiedon 

tuottajan roolin nähtiin tulevan usein todellisen työroolin kautta luonnollisella tavalla 

ilman erillistä sopimista. Tiedon hallinnoijan roolin koettiin liittyvän vastuullisen 

tuottajan rooliin niin vahvasti, että osapuolet eivät näe tarvetta rakennushankkeissa 

erilliselle tiedon hallinnoijalle. Sama henkilö toimisi siis sekä tiedon vastuullisena 

tuottajana että hallinnoijana hankkeen aikana. Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että 

rakennushankkeen päättymisen jälkeen tiedolle tarvitaan erillinen hallinnoija. 

Rakennetun omaisuuskohteen tiedon hallinnoijan rooliin tullaan hankkeen jälkeen 

nimeämään ylläpito-organisaation ylläpitopäällikkö. 

Tietomallikoordinaattorin rooliin nähdään toisinaan kuuluvan tiedon hallinnoijan rooli 

esimerkiksi suunnittelutiedon osalta. Tämä voi johtua siitä, että rooliin usein kuuluu eri 
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erilaiset tarkastelut eri suunnittelualojen yhdistelmämallissa. Tietomallikoordinaattori on 

ollut case-hankkeessa isossa roolissa, mutta roolin ei nähdä sisältävän tiedon 

hallinnointiin liittyviä vastuita. Projektin alussa tietomallikoordinaattorin rooli oli sovittu 

selkeästi. Hankkeen tietomallinnukseen liittyvien kunnianhimoisten tavoitteiden takia 

osapuolet kokivat tarvitsevansa sovittua enemmän tukea tietomallikoordinaattorilta, 

jolloin rooli laajeni jonkin verran. Hankkeen tietomallikoordinaattorina toimiva osapuoli 

on ollut merkittävässä roolissa ideoimassa KAS-vaiheessa pilvipohjaisten reaaliaikaisten 

yhdistelmämallien käyttöä. 

3.4.5 Tiedonhallinnan ohjelmistot 

Projektin aikana on ollut käytössä useita ohjelmistoja tiedonhallintaan ja tiedon 

jakamiseen liittyen. Sähköpostiviestintää on pyritty välttämään, jotta oleellista tietoa ei 

häviä yksittäisten ihmisten sähköposteihin. Merkittävin tiedonhallintaa ja 

kommunikaatiota edistänyt ohjelmisto on hankkeen aikana käyttöön otettu Smartsheet, 

jota on kutsuttu Megalokiksi. Megalokiin on kirjattu rakentamiseen liittyvät uudet asiat, 

tehtävät, päätösesitykset, päätökset, muutostarpeet, muutosesitykset, innovaatiot ja esteet.  

Kirjauksille on määritetty yksi tai useampi vastuullinen suorittaja. Megalokia on käytetty 

palavereissa viikoittain, ja hankkeella on ollut ohjelman käyttöön erikseen sovitut 

palaverikäytänteet esimerkiksi esteiden käsittelyn osalta. Säännöllisessä käytössä 

tilannetietoa päivitetään aktiivisesti, ja mahdolliset ongelmat tai selvitettävät asiat eivät 

pääse unohtumaan. Tehtäville on mahdollista linkittää Microsoft Teams -keskusteluja ja 

dokumentteja. Megalokin on koettu auttaneen tehtävien seurannassa, koska palavereissa 

ei ole tarvinnut ylläpitää erillisiä liitteitä tai listauksia, vaan ohjelmistosta on voinut 

hakutoiminnoilla tai suodattamalla hakea kyseiseen aihealueeseen tai palaveriin liittyviä 

tehtäviä.  

Keskusteluja eri aihealueisiin liittyen on käyty pääosin Microsoft Teams -sovelluksessa, 

jossa kaikki voivat osallistua keskusteluihin tarvittaessa. Palaverien ja työpajojen muistiot 

on tallennettu Microsoft Teams -sovellukseen. Osapuolet kokevat eri ohjelmistojen 

tiedonhaun vaativan hyvää hakutoimintojen käyttötaitoa, mutta riittävän selkeillä 

aihealueilla olevat keskustelukanavat auttavat tiedon etsimisessä. Koska isoissa 

hankkeissa on vaikeaa sopia täydellisiä viestiketjuja tiedotuksessa, tulee Teamsissa paljon 

ilmoituksia liittyen asioihin, jotka eivät henkilölle kuulu. Loppudokumentaatio-

statuksella laadittuja tiedostoja on tallennettu perinteisempään projektipankkiin, joka 

hankkeessa on ollut Sokopro. Projektipankin haasteeksi osapuolet kokivat epäselvät 
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kansiorakenteet ja sen, ettei kansioiden käytöstä ollut riittävän selkeää ohjeistusta. 

Hankkeen aikana asiakirjoja on tallennettu myös viranomaisten käyttämään sähköiseen 

lupapalveluun. Rakentamisessa tehtyjä työmaan havaintoja on käsitelty Congrid-

ohjelmistolla. Suunnittelutietoa on laadittu ja käsitelty Granlund Designer -ohjelmistolla, 

josta tietoa on voitu koneluettavasti siirtää tuotetietomalliin.  

Hankkeen aikana suunnittelijat ovat voineet omaa suunnittelutyötä tehdessään hyödyntää 

enintään viikon vanhoja muiden suunnittelualojen suunnitelmia Autodeskin BIM360 tai 

Solibri-ohjelmistoa käyttäen. Suunnittelijat ovat laatineet viikoittain sovittuna 

ajankohtana IFC-tiedostot, jotka tietomallikoordinaattori on tuottanut yhdistelmämalliksi 

edellä mainittuihin pilvipalvelupohjaisiin ohjelmistoihin kaikkien osapuolten 

käytettäväksi. Koska tietomalleissa on niiden 3D-visualisoinnin takia haasteellista esittää 

järkevästi keskeneräisiä töitä, joutuivat suunnitteluosapuolet kommunikoimaan omien 

töidensä tilanteesta viikoittaisissa suunnittelijapalavereissa. Varsinkin suunnittelualojen 

haastateltavat osapuolet kokivat ajantasaisen, saatavilla olevan suunnittelutiedon erittäin 

tärkeäksi hyvän tiedonhallinnan ja tuotetietomallin laadinnan kannalta. 

Rakennetun omaisuuskohteen ylläpidonaikaista tiedonhallintaa on tarkoitus toteuttaa 

kolmella pääjärjestelmällä, jotka ovat Meridian, Medusa sekä BASIL. Medusa-

ohjelmisto toimii tilaajan niin sanottuna ylläpidon operatiivisen toiminnan järjestelmänä. 

Siihen kalenteroidaan muun muassa huoltotehtävät ja käyttäjät voivat luoda 

palvelupyyntöjä eri palveluntuottajille. Meridianiin tallennetaan rakennuksen 

dokumentaatiota, ja se linkittyy myös Medusaan, jolloin oleellisten laitteiden, pintojen ja 

järjestelmien dokumentaatio on saatavilla pääosin yhden järjestelmän kautta. Kaikkea 

dokumentaatiota ei linkitetä Medusaan, jolloin tietoa haetaan myös suoraan Meridianista. 

Selainpohjaisella BASIL-järjestelmällä visualisoidaan tuotetietomallista valittuja asioita, 

kuten sijaintitietoja ja vaikutusalueita. BASIL-järjestelmällä on myös mahdollista 

visualisoida ja esittää muun muassa erilaista mittaus-, anturointi- tai IoT-tietoa, mutta 

niitä ei hankkeen aikana vielä toteuteta tai ideoida. BASIL on linkitetty Medusaan, jolloin 

huoltokohteita tarvitsevista laitteista saa sijainnin visualisoinnin BASIL-järjestelmässä, 

mikäli kyseiselle laitteelle on luotu yksilöllinen objekti tietomalliin. 

Haastateltavien mielestä tiedonhallinnanjärjestelmien tarpeenmukaisuutta ja 

käyttötarkoituksia on käyty projektin aikana läpi riittävästi. Järjestelmiä on myös 

vaihdettu projektin aloituksen jälkeen, jos niiden ei ole havaittu toimivan odotetulla 
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tavalla. Eri järjestelmiä on käytössä useita, ja tietoa luodaan suuressa ja pitkäkestoisessa 

hankkeessa niin paljon, että osapuolet olisivat toivoneet projektissa laadittavaksi 

parempaa tiedonhallinnan ohjeistusta kattamaan eri järjestelmien käyttötarkoitukset. 

Hankkeen aikana tuotetun tiedonhallinnan ja käsittelyn ohjeet ja toimintatavat on kirjattu 

aihealueita koskevien työpajojen ja palaverien muistioihin. Haastateltavien mielestä 

hankkeessa käytetyt järjestelmät ovat olleet toimivia, ja ne on otettu käyttöön hyvin. 

Hankkeen aloituksen jälkeen käyttöönotettujen järjestelmien osalta ongelmaksi nähtiin 

viive järjestelmän aktiivisen käytön aloittamisella eri osapuolilla. 

3.5 Toteumamallin laadinta case-projektissa 

Projektin tavoitteena on laatia as-built-toteumamalli. Yksiselitteisiä ohjeita ja 

vaatimuksia toteumamallin laadintaan ei projektin alussa ole ollut. Toteumamallin 

tietosisällön vaatimuksia ja muita laadintaprosessiin liittyviä määrityksiä on käyty 

kattavasti läpi erilaisissa työpajoissa ja palavereissa, joissa mukana on ollut rakennuksen 

ylläpito-organisaation osapuolia ja tilojen käyttäjiä. Toteumamallin laadinta on 

pohjautunut tilaajan näkemykseen ja visioon sen tulevista käyttötarkoituksista. 

Toteumamallin laadintaan liittyy olennaisena osana tiedon tuottaminen ja tiedonvälitys 

työmaalta suunnittelijoille. Toteumamallin syntyy, kun suunnittelumalli päivitetään 

todellista rakennettua ympäristöä vastaavalla tiedolla. Teoriassa suunnittelumalli voisi 

olla suoraan toteumamalli, jos se rakennettaisiin millimetrilleen suunnitellun mukaisesti. 

Tämä edellyttäisi myös, että kaikki käytetyt materiaalit ja asennetut laitteet sekä niiden 

arvot olisivat samat kuin suunnittelumallissa. Rakentamisen aikana asiat muuttuvat aina 

jonkin verran. Vaikka pienessä hankkeessa materiaalit ja laitteet vastaisivat suunnitelmia, 

viimeistään asennusten fyysinen sijainti vaihtelisi. Käytännössä esimerkiksi asennetun 

putken ja katon väliin jäisi yksi senttimetri suunniteltua enemmän tilaa, jolloin 

suunnittelumalli ei vastaisi enää toteutunutta. Täydellisessä toteumamallissa urakoitsija 

ilmoittaisi suunnitellusta tiedosta poikkeavan putken korkeuden ja vastuutaho päivittäisi 

tiedon malliin. Hankkeen osapuolet totesivat, että tarkkuustason määrittäminen on erittäin 

vaikeaa, koska tapaukset ovat erilaisia ja asioiden merkityksellisyys perustuu paljon 

ihmisten henkilökohtaiseen kokemaan. Suunnitteluosapuolet kertoivat esimerkiksi 

rakennuksen ylläpidon kannalta merkityksettömien muutosten päivittämisen 

tuotetietomalliin olevan henkisesti kuormittavaa työtä. 
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Rakennettua todellisuutta vastaavia päivityksiä suunnitelmiin ja tietomalleihin laaditaan 

perinteisessä rakentamisessa punakynäpiirustusten avulla. Urakoitsijat merkitsevät 

sovitulla tavalla tekemänsä muutokset yleensä fyysisiin tai digitaalisiin tulosteisiin, jotka 

palautetaan suunnittelijoille päivitettäväksi. Haastateltavat kokivat niin sanottujen 

punakynäpiirustusten pelisääntöjen ja toimintamallien olevan selkeästi sovittuja. 

Kuitenkin ohjeiden tulkinnassa tai prosessin noudattamisessa on osapuolten välillä 

merkittäviä eroavaisuuksia, johon ei keksitty yksiselitteistä syytä. Tämä on näkynyt 

hankkeessa muun muassa siten, että merkittävää määrää niin sanottuja punakyniä ei ole 

laadittu. Urakoitsijat ovat pyrkineet kommunikoimaan muutokset heti niiden synnyttyä. 

Suunnittelijoita on kutsuttu toisinaan suoraan työmaalle toteamaan muutokset, jolloin 

erillistä dokumentointia ja viestinvaihtoa ei ole tarvinnut suorittaa. Vaikka haastateltavat 

kokivat vastuiden olevan selkeät toteumamallin laadinnan osalta niin kysymyksiä 

herättää tietynlaisen laadunvarmistusprosessin puuttuminen, eli kuinka tarkastetaan tai 

voidaan varmistua siitä, että toteumatiedot päivitetään tietomalliin kattavasti. 

3.6 Allianssimallin toteutus case-projektissa 

Allianssimallin koettiin olevan hyvä hankemuoto case-projektin kaltaiseen suureen 

hankkeeseen, jossa muun muassa tietomallintamiselle on kunnianhimoiset tavoitteet. 

KAS-vaiheessa on mahdollista ideoida ja kehittää toimintaprosessit kuntoon siten, että 

TAS-vaiheen alkaessa oikeanlaista tietoa voidaan alkaa heti tuottamaan sovitulla tavalla. 

Haastateltavat kokivat allianssiryhmän sisällä olevan tavanomaisia rakennushankkeita 

parempi yhteishenki ja osapuolten tähtäävän kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen. 

Myös tiedonjakaminen koettiin avoimemmaksi allianssiryhmän keskuudessa, joka on 

myös tiedonvirtauksen kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä. Hyvä kommunikaatio ja 

tiedonhallinnan prosessit eivät tapahdu itsestään, vaan määritellyt toimintatavat pitää 

ottaa käyttöön sekä sitoutua niiden noudattamiseen. Osapuolten mielestä hankkeessa ei 

kuitenkaan ole saatu ulosmitattua allianssimallin täyttä potentiaalia.  

Osapuolten nähtiin aloittaneen aktiivisen osallistumisen hankkeeseen riittävän 

varhaisessa vaiheessa. Tilaaja toteutti hankkeesta kilpailun, johon yritykset osallistuivat 

tiimeinä. Kilpailun voittanut tiimi pystyi siis toteuttamaan hanketta yhdessä toisten 

yritysten kanssa alusta saakka. Sulankivi (2004) toteaa, että hankkeen osapuolten 

varhainen osallistuminen on merkittävä etu, mikäli suunnitelmamalli halutaan päivittää 

toteumamalliksi. Työmäärältään merkittävin tiimiin kuulumaton osapuoli oli 
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talotekninen urakoitsija, joka kuitenkin valittiin vasta myöhemmässä vaiheessa 

aliurakoitsijaksi. Taloteknisen urakoitsijan olisi joidenkin osapuolten mukaan 

kannattanut olla mukana allianssiryhmässä alusta saakka, jolloin olisi voitu saada lisää 

hyötyjä allianssimallista. Taloteknisen urakoitsijan aloitusvaiheeseen osallistumista 

vastaan puhui rakennusurakoitsijan rooli hankkeen alussa. Rakennusurakoitsijalle ja 

muille osapuolille allianssihanke oli ensimmäinen, jolloin suunnittelijat eivät välttämättä 

osanneet hyödyntää rakennusurakoitsijan näkemyksiä riittävästi eikä myöskään 

rakennusurakoitsija osannut osallistua aloitusvaiheeseen riittävästi. Kohde oli 

Pohjanmaan ensimmäinen allianssimallilla tehty rakennushanke, ja osapuolilla ei vielä 

ollut henkilökohtaista kokemusta allianssihankkeessa toimimisesta. Kilpailun 

voittaneella tiimillä oli jokaisella osapuolella yritystasolla kokemusta allianssimallilla 

tehdyistä hankkeista, joten hyviä neuvoja ja oppeja saatiin sisäisesti yritysten kautta.  

Allianssimallissa yhdessä varhaisessa vaiheessa aloittamisen hyötyjä on paljon, mutta 

osapuolet kokivat siinä myös ongelmia. Yhdessä varhainen aloitus tarkoittaa 

rakentamisen aloittamista jo silloin, kun suunnittelu on vielä käynnissä. Tämä 

toimintatapa aiheutti haasteita saada urakoitsijoille riittävän valmista suunnitteluaineistoa 

materiaalien massalaskentoja varten. Yleensä rakennushankkeissa suunnitelmat tehdään 

ennen rakentamisen aloitusta lähes valmiiksi. Suunnittelualat eivät aloittaneet 

suunnittelua yhtä aikaa. Porrastettu suunnittelun aloitus koettiin osittaiseksi 

ongelmalliseksi, koska taloteknisen suunnittelun aloitettua myöhemmin jouduttiin muun 

muassa rakennesuunnitelmien reikävarauksia tarkastelemaan uudestaan useaan kertaan. 

Suunnitelmiin tulee rakenteita läpäisevien reikien osalta muutoksia myös työmaan 

aikana, jolloin suunnittelun aikaisia muutoksia tulisi pyrkiä vähentämään.   

Rakennushankkeeseen ryhtyvän järjestämässä allianssiryhmäkilpailussa suoritettiin 

työpajoissa erilaisia tehtäviä, joissa teemana oli myös vaativa tietomallintaminen 

rakennushankkeissa. Haastateltavat kokivat, että tehtävillä ei vielä erityisen paljon 

mitattu osapuolten tai kilpailuryhmien kyvykkyyttä tuottaa vaativia ja laadukkaita 

tiedonhallinnan ratkaisuita tai tarkkaa tietomallinnusta. Hankkeessa ei ollut muita 

ohjelmistoihin tai järjestelmiin liittyviä vaatimuksia kuin Autodesk Revit -

suunnitteluohjelmiston käyttö suunnittelussa. Osa suunnitteluryhmistä kyseenalaisti 

kyseisen suunnitteluohjelmiston käytön sen ominaisuuksien vajaavaisuuksien osalta, 

mutta kaikki yritykset kuitenkin sitoutuivat sen käyttöön. Osa yrityksistä joutui 

kouluttamaan henkilökuntaansa suunnitteluohjelmiston käyttöön, koska osaavaa 
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työvoimaa ei ollut saatavilla. Suunnitteluohjelmiston ominaisuudet ovat kehittyneet 

pitkän hankkeen aikana ja osapuolet ovat oppineet käyttämään sitä paremmin, joten 

hankkeen loppuvaiheessa kokemukset ja palautteet ovat jo melko positiivisia. Muilta 

osapuolilta, kuten urakoitsijoilta, vaadittiin sitoutumista tietomallien käyttöön 

rakentamisessa, vaikkakaan se ei ole varsinainen ohjelmistoihin liittyvä vaatimus vaan 

enemmänkin työskentelytapa. 

3.7 Case-projektin nykytila-analyysi 

Kirjallisuuskatsauksen synteesissä käytiin läpi informaationhallinnan toimivaa prosessia 

ja informaation käyttökelpoisuutta korostavia tekijöitä. Kirjallisuuskatsauksen 

havaintojen pohjalta laadittiin haastattelukysymykset, joilla selvitettiin case-projektin 

nykytilanne. Taulukkoon 5 on visualisoitu haastattelujen perusteella case-projektissa 

toteutuneet tiedonhallintaan liittyvät elementit kohta kohdalta, ja taulukon jälkeen näitä 

käsitellään tarkemmin. 
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Taulukko 5. Case-projektin nykytila kirjallisuudesta poimittujen elementtien osalta 

visualisoituna taulukkomuodossa. 

Taulukossa käytetään värikoodeja visualisoimaan case-projektin tilannetta riveittäin. 

Värikoodit ja niiden merkityksen kuvaus on esitetty seuraavalla rivillä, jonka alla on taulukon 

varsinainen sisältö. 

Ei toteutunut elementti. Toteutunut osittain tai projektin 

aikana toteutunut elementti. 

Toteutunut elementti. 

Kirjallisuudessa tiedonhallinnan toimivaa prosessia ja informaation käyttökelpoisuutta 

korostavat elementit. 

Projektin alussa ei määritetty varsinaisesti tuotetta tai tuotetietoa. 

Informaatiolle on laadittu projektin aikana sisältövaatimukset. 

Strukturointia, luokittelua ja yksilöintiä on tehty sitä mukaa, kun informaatiovaatimuksia on 

projektin aikana tullut. 

Projektin toimeksiantokohtaisia prosesseja ei ole jaettu osiin tiedonhallinnan näkökulmasta. 

TATE-palaveri on ollut informaation toimitus- ja palautteenantoprosessin työkalu, mutta 

muilla suunnittelualoilla vastaavaa ei ole ollut. 

Ajantasaista informaatiota on ollut hyvin saatavilla täyttämään osapuolten tarpeet hankkeen 

aikana. 

Käyttöoikeuksien hallinta eri järjestelmiin on ollut järjestelmällistä ja johdonmukaista 

projektin alusta saakka, ja osapuolilla on ollut tarpeeksi pääsyä informaatioon. 

Projektissa on määritetty rooleja myös tiedonhallinnan näkökulmasta, mutta pääsääntöisesti 

roolit ovat tulleet tosielämän työroolien kautta. 

Hankkeessa vallinnut hyvä yhteistyö on minimoinut tietohukkaa, koska asioista on voitu 

keskustella. Tietoa on pyritty tuottamaan mahdollisimman koneluettavaan muotoon. 

Toimeksisaajien kyvykkyyttä tuottaa informaatiota arvioitiin jonkin verran ennen 

toimeksisaajien valintoja. 
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Tuote ja tuotetieto on määritetty selkeästi projektin alussa: Projektin alussa ei 

määritetty varsinaisesti tuotetta tai tuotetietoa. Tarkentavan keskustelun pohjalta 

haastateltavat ymmärsivät, että tuotteeksi on määritelty fyysinen rakennettava uusi 

rakennus. Tuotetietoa sen sijaan ei koettu olleen määritelty käytännössä ollenkaan. 

Rakennusprojektissa osapuolina olevat henkilöt kokivat haastavaksi ymmärtää, mitä 

tuotteella ja tuotetiedolla rakennushankkeessa voitaisiin tarkoittaa. Rakennusalalla 

tuotteella ajatellaan viitattavan fyysiseen laitteeseen tai rakennustuotteeseen, eli 

rakennusprojektin hankintoihin. Tällöin myös automaattisesti tuotetiedon ymmärretään 

olevan kyseisen laitteen tai rakennustuotteen valmistajan toimittamaa tuotteeseen 

liittyvää tietoa. Termit ja käsitteet ovat rakennusalalla vaikeasti sisäistettäviä niihin 

liittyvän vahvan mielikuvan takia.  

Informaatiolle laaditaan sisältövaatimukset: Informaatiolle ei määritelty tarkkoja 

sisältövaatimuksia projektin alussa. Sisältövaatimuksia selvitettiin hankkeen KAS-

vaiheessa työpajoissa ja palavereissa yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten 

tilaajaorganisaation, käyttäjien ja ylläpito-organisaation kanssa. Vaatimuksia muodostui 

pitkän ajan kuluessa paljon, ja tiedot tallennettiin pääosin muistioihin. Hankkeen alussa 

laadittiin vaatimusmalli, johon rakennuksen eri tiloihin liittyvät vaatimukset olivat 

kirjattu. Informaation vaatimusten lopullisessa päättämisessä koettiin kestäneen liian 

kauan aikaa, ja osasyyksi nähtiin KAS-vaiheen tarkoitus, eli ideointi ja uusien 

toimintamallien pohdinta. KAS-vaiheessa on vaikea lopettaa ideointi riittävän ajoissa 

allianssiprojektissa.  

Informaation strukturointi, luokittelu ja yksilöinti luodaan informaatiovaatimusten 

mukaisesti, jotta informaatio on helposti löydettävissä ja saatavissa ennalta 

arvaamattomiin tietopyyntöihin: Projektin alussa tehtiin jonkin verran informaation 

strukturointia, luokittelua ja yksilöintiä koskevaa määritystyötä. Erilaista strukturoinnin 

ja tietokenttien sisältövaatimuksien määrittelyä olisi voinut tehdä enemmänkin, mutta 

osittain sitä esti informaatiovaatimusten puute tai asioiden myöhäinen lopullinen 

päättäminen. Tietomallinnuksen ja suunnittelun kannalta määritykset olisi hyvä saada heti 

aloitusvaiheessa, koska jälkikäteen muuttaminen on manuaalista työtä. Informaation 

yksilöintiä tehtiin projektissa jopa tavanomaista enemmän ja se oli pääosin reaktiivista, 

jolloin tarpeen ilmetessä tehtiin yksilöintiä jälkikäteen. Yksilöitäviä kohteita on kuitenkin 

verrattain vähän, jolloin manuaalisen lisätyön osuus on vähäistä.  
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Projektiin kuuluvat toimeksiantokohtaiset prosessit jaetaan osiin, jotta niiden 

tiedonhallinta helpottuu ja molempiin suuntiin olevia tietovaatimuksia voidaan 

tehdä tarkemmin: Projektissa ei ole alussa onnistuttu tekemään projektin ositusta 

tiedonhallinnan näkökulmasta. Haasteet ovat konkretisoituneet heti rakentamisen alussa, 

jolloin ylempien kerrosten suunnittelu on ollut vielä kesken ja alimpia kerroksia on 

rakennettu. Allianssiprojektimalli ei anna projektin jakamiseen paljoa eväitä, koska KAS-

vaiheen jälkeen suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan yhtä aikaa TAS-vaiheessa. Kesken 

projektin rakentamisessa käyttöön otettu tahtituotantomalli antoi enemmän valmiuksia 

toimeksiantokohtaisten töiden laadintaprosessien ositukseen, mutta koska malli ei ollut 

käytössä alusta saakka, hyötyjä myös menetettiin.  

Informaatiota otetaan vastaan riittävän tiheissä toimitussykleissä ja pidetään 

palautekierroksia, jotta informaatio vastaa vaatimuksia: Hankkeen aikana 

informaatiota on tarkastettu tavanomaisesti rakentamisen aikana urakoitsijoiden sekä 

valvojien toimesta. Suunnittelutietoa on tarkastettu viikoittaisissa suunnittelupalavereissa 

myös toisten suunnittelijoiden toimesta. Tilaaja ei ole varsinaisesti ottanut tietoa vastaan 

tai tarkastanut sitä rakennushankkeen aikana. Taloteknisiä suunnitelmia on hankeaikana 

käyty systemaattisesti läpi sovituissa osissa suunnittelijan, urakoitsijan ja valvojan 

yhteisissä viikoittaisissa TATE-palavereissa. TATE-palavereissa on annettu palautetta ja 

korjattu tietoa tarvittaessa. Ylläpidon käyttöön tulevaa tietoa tarkastetaan siinä vaiheessa, 

kun tietoa siirretään ylläpidon käyttöön tuleviin järjestelmiin.  

Ajantasainen informaatio on ennalta määrätyssä sijainnissa osapuolten 

hyödynnettävissä: Ajantasaista informaatiota on ollut hyvin saatavilla täyttämään 

osapuolten tarpeet hankkeen aikana. Etenkin korkeintaan viikon vanha pilvipalvelun 

kautta käytettävissä oleva yhdistelmämalli on auttanut suunnittelutyötä ja rakentamista 

merkittävästi. Isossa ja pitkässä hankkeessa tietoa kuitenkin tuotetaan paljon eri 

muodossa ja tilanteissa, jolloin tiedonhallinnan ohjeille olisi ollut usein tarvetta ja 

koottuja ohjeita tiedonhallintaan ei ole ollut. 

Osapuolilla on oikeudet, jotta tarvittava informaatio on saatavilla: Käyttöoikeuksien 

hallinta eri järjestelmiin on ollut järjestelmällistä ja johdonmukaista projektin alusta 

saakka. Käyttöoikeuksia ovat myöntäneet tietyt nimetyt henkilöt, ja heillä on ollut 

ajantasaiset sekä selkeät säännöt käyttöoikeuksien myöntämiseen. Yrityksillä on ollut 
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yhdyshenkilöt uusien henkilöiden nimeämiseen hankkeeseen, jolloin uusien henkilöiden 

käyttöoikeuksien pyytäminen on ollut johdonmukaista ja tietotarpeet ovat olleet selvillä.  

Informaatiolle on määritetty omistaja ja osapuolille roolit: Projektissa on määritetty 

rooleja myös tiedonhallinnan näkökulmasta, mutta ei kirjallisuuden terminologian kautta. 

Omistajuuteen ja vastuisiin liittyvät määrittelyt ovat tulleet niin sanotusti luonnollisesti 

oman työn vastuiden kautta, esimerkiksi yritysten vastuuhierarkian mukaisesti. 

Vastuullisen tiedon tuottajan rooli koettiin selkeämmin määritetyksi, mutta siihen sisältyi 

myös tiedon hallinnoijan rooli. Projektissa on lisäksi yksittäisiä melko isojakin 

tietokokonaisuuksia, joihin ei ole varsinaisesti vastuutettu ketään, mutta sitä ei jostain 

syystä nähty kovin merkittävänä ongelmana. Roolitukseen liittyvät määrittelyt 

informaation ja tiedonhallinnan näkökulmasta eivät ole rakennushankkeissa yleisesti 

käytössä. 

Osapuolet tietävät, miten informaatiota käsitellään ja jaetaan muiden käyttöön 

aiheuttamatta hukkaa ja ylläpitämällä informaatiota mahdollisimman 

koneluettavassa muodossa: Tämän hankkeen aikana on tullut tavanomaisia hankkeita 

vähemmän niin sanottuja ylimääräisiä tietopyyntöjä, joita varten tietoa pitäisi esimerkiksi 

koostaa vaikeammin saatavilla olevaan muotoon tai nopeasti vanhentuvaksi 

tietokoosteeksi. Tietopyyntöjen vähyyteen on auttanut tarkka suunnittelun tietomallinnus 

sekä allianssiprojektin henki, jossa kyetään neuvottelemaan tietopyynnön tarpeellisuutta 

tai laajuutta uudestaan osapuolten välillä. Osapuolet myös ymmärtävät tilanteet, joissa 

tieto on lähes kertakäyttöistä, jolloin tietopyyntöjä pyritään välttämään. 

Tietomallintamisessa tietoa saadaan käytännössä ulos ohjelmistoista koneluettavassa 

muodossa esimerkiksi Microsoft Excel -ohjelmistolla hyödynnettäväksi. Yrityksillä on 

myös omia tiedonsiirtotyökaluja, jotka perustuvat tiedon koneluettavuuteen ja sitä kautta 

siirtoon eri ohjelmistojen välillä, ja tämä tukee myös halukkuutta tuottaa laadukasta 

koneluettavaa tietoa. 

Toimeksisaajien kyvykkyyttä tuottaa informaatiota arvioidaan ennen 

toimeksisaajien valintoja: Kyvykkyyttä arvioitiin jonkin verran ennen toimeksisaajien 

valintoja. Allianssiryhmä valittiin kilpailun perusteella, jossa työpajoissa oli myös 

haastavia tietomallinnukseen liittyviä tehtäviä. Tiedonhallinnan toteutusta tai 

kyvykkyyttä tuottaa informaatiota ei juurikaan koettu mitatuksi valintavaiheessa, mutta 

se saattoi johtua myös siitä, etteivät prosessit ja toimintatavat olleet vielä päätettyjä. 
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4 PARANNUSEHDOTUKSET RAKENNUSHANKKEEN 

TIEDONHALLINTAPROSESSIIN JA TIEDON 

VIRTAUKSEEN   

Tässä luvussa esitetään kehitysehdotuksia tiedonhallinnan parantamiseksi ja tiedon 

virtauksen parantamiseksi rakennushankkeen aikana. Kehitysehdotukset perustuvat 

kirjallisuuskatsauksen synteesiin sekä empiirisen tutkimuksen aineistoon ja havaintoihin. 

Kehitysehdotukset ovat sovellettavissa ainakin osittain kaikkiin rakennushankkeisiin, 

koska mallissa puhutaan rakennetun objektin koko elinkaarenaikaisesta 

tiedonhallinnasta. Kuvaan 17 on tiivistetty keskeisimmät elementit kuvastamaan 

tiedonhallinnanprosessia ja tiedon virtausta. Elementit voivat sisältää määritelmiä toisista 

elementeistä, eikä elementtien läpikäynnin järjestys täydy olla juuri kuvassa esitetty. 

Toteuttamalla näitä elementtejä heti projektin alkuvaiheessa ovat valmiudet 

onnistuneeseen lopputulokseen tiedonhallinnan näkökulmasta paremmat. 

 

Kuva 17. Informaationhallinnan elementtejä kirjallisuuden ja empirian pohjalta. 

Tiedonhallintaprosessi 
ja tiedon virtaus

Tuote ja tuotetieto

Informaatio-
vaatimukset

Informaation-
hallinnan roolit

Tiedon 
tuottamisen 

ohjeistus

Projektin ositus 
tiedonhallinnan 
näkökulmasta

Informaation 
vastaanotto ja 
tarkastaminen
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4.1 Rakennushankkeen tiedonhallintaprosessin ja tiedon virtauksen 

malli 

Rakennushankkeen tiedonhallintaprosessin ja tiedon virtauksen sujuvuuden 

varmistamisessa projektin aloitus on tärkeintä aikaa. Tietoa on tuotettu jo ennen päätöstä 

ryhtyä rakennushankkeeseen, mutta varsinaisesti hankkeen alkaessa tiedon tuottaminen 

todella käynnistyy. Mikäli tietoa tuotetaan alusta saakka väärässä muodossa, 

loppukäyttöön sopimattomalla tietosisällöllä tai muutoin tavalla, joka ei palvele suoraan 

informaation lopullista käyttötarkoitusta, vaatii informaatio hyvin todennäköisesti 

jonkinlaista manuaalista muokkaustyötä. Projektin osapuolilta pitäisi löytyä aikaa 

informaatioon liittyvään määritystyöhön heti hankkeen aloitusvaiheessa. Projektin 

osapuolet pitäisi myös sitouttaa heti hankkeeseen valittaessa noudattamaan jonkinlaisia 

tiedonhallinnan pelisääntöjä. Kuvassa 18 on esitetty tiedonhallinnan ja tiedon virtauksen 

prosessimalli rakennetun objektin elinkaaren ajalle. Taulukossa 6 on esitetty 

parannusehdotukset case-projektin tiedonhallintaan liittyen lyhyesti kuvailtuna ja 

taulukon jälkeen tarkemmin kohta kohdalta läpikäytynä.   

 

Kuva 18. Rakennushankkeen tiedonhallintaprosessia ja tiedon virtausta kuvastamaan 

kehitetty malli.   
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Taulukko 6. Parannusehdotukset case-projektin tiedonhallintaan lyhyesti esitettynä. 

Kirjallisuudessa informaationhallinnan 

toimivaa prosessia ja informaation 

käyttökelpoisuutta korostavat elementit 

Keskeisimmät parannusehdotukset case-

projektiin liittyen elementeittäin  

Tuote ja tuotetieto on määritetty selkeästi projektin 

alussa 

Tuote ja tuotetieto pitäisi määritellä 

rakennushankkeen alussa 

Informaatiolle laaditaan sisältövaatimukset Informaatiovaatimukset pitäisi laatia heti projektin 

alkuvaiheessa 

Informaation strukturointi, luokittelu ja yksilöinti 

luodaan informaatiovaatimusten mukaisesti, jotta 

informaatio on helposti löydettävissä ja saatavissa 

ennalta arvaamattomiin tietopyyntöihin 

Ylimääräinen työ vähenee, mikäli määritystyöt 

saadaan valmiiksi ennen kuin tietoa aletaan tuottaa 

Projektiin kuuluvat toimeksiantokohtaiset 

prosessit jaetaan osiin, jotta niiden tiedonhallinta 

helpottuu ja molempiin suuntiin olevia 

tietovaatimuksia voidaan tehdä tarkemmin 

Projektin toimeksiantokohtaisia prosesseja pitäisi 

pyrkiä jakamaan heti projektin alussa pienempiin 

osakokonaisuuksiin helpottamaan tiedon 

tuottamista, tiedonhallintaa ja tiedon virtausta 

Informaatiota otetaan vastaan riittävän tiheissä 

toimitussykleissä ja pidetään palautekierroksia, 

jotta informaatio vastaa vaatimuksia 

Projektissa pitäisi miettiä käytänteet informaation 

vastaanotolle ja tarkastuksille siitä hetkestä 

lähtien, kun tietoa aletaan tuottaa 

Ajantasainen informaatio on ennalta määrätyssä 

sijainnissa osapuolten hyödynnettävissä 

Informaation käsittelyssä ja jakamisessa tulisi 

hyödyntää nykyaikaisia pilvipalvelupohjaisia 

ratkaisuita, jolloin informaatio on täysin tai lähes 

reaaliaikaisesti osapuolten saatavilla 

Osapuolilla on oikeudet, jotta tarvittava 

informaatio on saatavilla 

Käyttöoikeuksien pitää olla riittävän laajat, mutta 

liian laajat oikeudet hankaloittavat tiedon 

löytämistä 

Informaatiolle on määritetty omistaja ja 

osapuolille roolit 

Informaatiolle pitää määritellä omistaja, ja 

osapuolille informaatioon liittyvät roolit selkeästi 

myös tiedonhallinnan näkökulmasta 

Osapuolet tietävät, miten informaatiota käsitellään 

ja jaetaan muiden käyttöön aiheuttamatta hukkaa 

ja ylläpitämällä informaatiota mahdollisimman 

koneluettavassa muodossa 

Informaation käsittelystä pitää laatia pelisäännöt, 

joita osapuolet sitoutuvat noudattamaan. Tietoa on 

suotavaa tuottaa mahdollisimman koneluettavaan 

muotoon. 

Toimeksisaajien kyvykkyyttä tuottaa 

informaatiota arvioidaan ennen toimeksisaajien 

valintoja 

Toimeksisaajien kyvykkyyttä tuottaa 

informaatiota pitäisi arvioida ennen 

toimeksisaajien valintoja 
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4.2 Tuote ja tuotetieto 

Mallin soveltaminen onnistuu niin uudisrakennus- kuin peruskorjaushankkeessa. 

Mallissa on esitetty peruskorjaushankkeen prosessi, ja uudisrakennushankkeessa erona 

on se, että prosessi alkaa suoraan projektin informaatiomallista. Vaikka mallissa ei ole 

esitetty tuotteen ja tuotetiedon määrittelyn prosessia, olisi ne hyvä käydä 

rakennushankkeen alussa läpi. Tämä sijoittuisi mallissa heti projektin informaatiomallin 

alkuun. Tuotteen ja tuotetiedon määrittelyssä rakennusalalla tulee olla erityisen tarkkana. 

Termeille tuote ja tuotetieto voisi olla hyvä keksiä uusia nimityksiä, koska rakennusalalla 

ne mielletään kuvaamaan valmistajilta tai toimittajilta ostettuja fyysisiä valmiita tuotteita, 

joita rakentamisessa käytetään. Jos tuote saadaan kuvattua niin yksiselitteisesti, että 

osapuolet sen varmasti ymmärtävät, on tuotteeseen liittyvä tuotetieto helpommin 

määriteltävissä. Ilman selkeitä määrityksiä tuotteeseen ja tuotetietoon tiedon ei voida 

olettaa virtaavan esimerkiksi rakennushankkeen läpi, koska projektiryhmällä ei ole 

tiedossa mitä tietoa tullaan tarvitsemaan, jotta lopputulos on haluttu.  

4.3 Informaatiovaatimukset 

Kun tuote on määritetty, ryhdytään tarkastelemaan mitä informaatiovaatimuksia 

rakennushankkeeseen ryhtyvällä on. Tiedon elinkaaren hallinta on ennen kaikkea suurten 

tietomäärien ja kokonaisuuksien sekä niihin liittyvien prosessien hallintaa. Jotta 

organisaation tietoa voidaan alkaa johtaa, täytyy organisaation toiminta ja tarpeet kuvata 

riittävän tarkalla tasolla. Oli kyseessä sitten uudisrakennus- tai peruskorjaushanke pitäisi 

informaatiovaatimuksia laatia mahdollisimman paljon jo ennen varsinaisen projektin 

alkamista. Ennen projektia on mahdollista määritellä jo organisatorisia 

informaatiovaatimuksia (OIR), omaisuuskohteen informaatiovaatimuksia (AIR) ja 

informaation vaihdon vaatimuksia (EIR). Omistaja päättää kiinteistönpitostrategiaansa 

liittyvät toimintamallit ja vaatimukset, mikäli ne eivät ole tiedossa etukäteen ja kirjaa ne 

informaatiovaatimuksiksi. Mikäli kohteeseen tulevat käyttäjät ja ylläpito-organisaatio 

ovat tiedossa, on myös heiltä mahdollista kerätä kattavasti informaatiovaatimuksia 

rakennuksen käyttö-, huolto- ja ylläpitovaihetta ajatellen. Projektin alkaessa käydään läpi 

projektin informaatiovaatimukset (PIR) ja muut informaatiovaatimukset vielä 

projektiryhmän kanssa.  
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Allianssimallin projektissa vaatimuksia voidaan heti käydä läpi useiden osapuolten 

kanssa, ja muissa hankkeissa aina sitä mukaa, kun uusia osapuolia liitetään projektiin. 

Informaatiovaatimukset todennäköisesti varmistetaan palavereissa ja työpajoissa, ja ne 

olisi syytä koostaa selkeästi yhteen aihealueittain, jotta niihin on helppoa palata 

myöhemmin. Kaikkien osapuolten pitäisi ymmärtää ja suostua informaatiovaatimuksiin 

ja kaikkien osapuolten pitäisi voida esittää informaatiovaatimuksia. 

Informaatiovaatimuksia läpikäydessä osapuolet käyttäisivät omaa asiantuntemustaan ja 

kertoisivat, mitä informaatiota he tarvitsevat eri työnsä vaiheissa ja kuinka informaatiota 

voisi helpoiten tuottaa. Informaatiovaatimuksina esitetään myös erilaiset 

päätöksentekopisteet projektin ja rakennushankkeeseen ryhtyvän näkökulmasta.  

4.4 Tiedon tuottaminen  

Kun projektin alkaessa informaatiovaatimukset on käyty läpi, täytyisi tiedon tuottamisen 

ohjeistusta pohtia, jotta informaatiota tuotetaan oikea-aikaisesti, oikeilla tiedoilla ja 

oikeassa muodossa. Tähän ohjeistukseen liittyy informaation strukturointi, luokittelu ja 

yksilöinti, jotta informaatiota tuotettaisiin alusta saakka mahdollisimman 

järjestelmälliseen muotoon siten, että siitä on helppoa tehdä koosteita tarvittaviin 

työvaiheisiin. Tiedon järjestelmällinen tuottamistapa vähentää hukkaa, kun vaatimukset 

ovat olleet selvillä alusta saakka. Osapuolten luodessa ennalta tiedossa olleita 

informaatiopyyntöjä, saadaan niihin tiedot koostettua helpommin hukkaa aiheuttamatta. 

Projektissa pitäisi myös sopia selkeät pelisäännöt tietopyyntöihin liittyen, ja niiden 

tarpeellisuudesta ja tietosisällöstä pitäisi voida keskustella osapuolten välillä rakentavasti. 

Suunnittelutiedon yksilöintiä on syytä myös käydä läpi heti alussa, koska yksilöityä tietoa 

on helpompaa hakea, jäsennellä ja käsitellä myöhemmässä vaiheessa koneluettavassa 

muodossa.  

Koska suuressa rakennushankkeessa tietoa voidaan laatia useiden vuosien ajan erittäin 

paljon, olisi projektia hyvä jakaa mahdollisuuksien mukaan pienempiin 

osakokonaisuuksiin. Tiedonhallinnan ja -tuottamisen näkökulmasta selkeät 

osakokonaisuudet helpottaisivat työtä ja myös informaatiovaatimuksien hallintaa olisi 

mahdollista toteuttaa paremmin. Kaikissa eri vaiheissa tuotetussa tiedossa ei välttämättä 

ole yhtä tarkkoja tai samoja informaatiovaatimuksia, jolloin vaatimuksia voitaisiin laatia 

osakokonaisuuskohtaisesti. Jakoa voisi soveltaa esimerkiksi rakentamisen aikataulujen ja 

erilaisten lohkojen mukaisesti. Rakentamisen tarpeita mukaillen tuotetusta tiedosta ja 
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oikein käytetyistä luokitteluista on mahdollista saada etuja ja hyötyjä määrä- ja 

massalaskentoihin rakennustarvikkeisiin liittyen. Projektin ositukset tiedonhallinnan 

näkökulmasta tulisi miettiä yhdessä heti projektin alkaessa, koska jälkikäteen tehdyt 

muokkaukset ovat manuaalista ylimääräistä työtä, jolloin esimerkiksi 

suunnitteluohjelmistojen tarjoamat edut tiedon periytymisestä järjestelmien sisällä 

menetettäisiin.  

4.5 Informaation vastaanotto ja tarkastukset 

Heti kun projektissa aletaan tuottaa informaatiota, pitäisi projektille miettiä käytänteet 

informaation toimitussykleille ja tarkastusprosesseille. Mikäli informaatiota ei haluta tai 

aiota ottaa vastaan projektin aikana millään tavoin, vaan vasta lopussa tehdään satunnaista 

tarkastelua, pitäisi tämäkin käydä yhteisesti läpi ja kirjata selkeästi ylös. Informaatiota 

otetaan vastaan päätöksentekotilanteissa, ja silloin informaatioon pitäisi pystyä 

luottamaan. Ennakkoon olisi hyvä pohtia, onko päätöksentekopisteessä aikaa tarkistaa 

tietoa vai pitäisikö tietoa ottaa vastaan jo aiemmin, jolloin informaation laatuun on 

mahdollista vielä vaikuttaa ennen päätöksentekopistettä.  

Case-projektissa on esitetty erinomainen käytäntö informaation toimitussyklistä ja 

palautteenantoprosessista TATE-palaverin muodossa. TATE-palaverissa suunnittelualan 

valvoja ja urakoitsija ovat tarkastelleet suunnitelmia etukäteen, ja havainnot on käyty 

yhdessä läpi palaverissa. Vastaavanlaisten systemaattisten tiedontarkastusprosessien 

muodostamisessa ongelmana lienee tunnistaa saavutettavat hyödyt. Jotta tiedon 

tarkastaminen ja vastaanottaminen on järkevää, tulee siihen olla aikaa käytettävissä ja 

kaikkien osapuolten sitoutua suorittamaan sitä. Sitoutuminen vaatii hyötyjen 

tunnistamista ja hyväksymistä, joka vaatii toimenpiteiden yhteistä sopimista.  

4.6 Informaation saatavuus ja käsittely 

Ajantasaista tarvittavaa informaatiota tulisi olla saatavilla koko ajan tarvittavissa määrin. 

Jotta tällaiseen tilanteeseen päästään, tulee osapuolten tietää mitä informaatiota heidän 

tulee tuottaa ja missä muodossa. Toisten käyttöön tulevan informaation vaatimukset tulee 

olla selkeät riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta informaatiota ei tarvitse muokata 

vaatimusten mukaiseksi. Suunnittelutietoa laadittaessa muiden suunnittelualojen 

ajantasainen käytettävissä oleva tieto voi helpottaa oman työn tekemistä merkittävästi. 
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Suunnittelutietoa mallinnettaessa on nykyisin mahdollista käyttää 

informaationjakamiseen pilvipalvelupohjaisia sovelluksia, joilla informaatiota on 

teoriassa mahdollista käyttää reaaliaikaisesti. Noin viikon vanha tieto vastaa lähes 

reaaliaikaista tietoa, kunhan muutoksista ja töiden statuksesta kommunikoidaan 

riittävästi. Case-projektissa saatavilla oleva ajantasainen tieto koettiin yksittäiseksi 

tärkeimmäksi seikaksi hyvään tiedonhallintaan ja tiedon virtaukseen liittyen. 

Jotta eri järjestelmistä ja tallennuspaikoista osapuolet voivat hyödyntää tarvitsemaansa 

informaatiota, täytyy käyttöoikeuksien olla kunnossa ja riittävän laajat. Tiedonhallinnan 

näkökulmasta luottamus tulee olla todella hyvää, jos tietoon annetaan aina sekä luku- että 

kirjoitusoikeudet. Oleellista on, että tiedon muokkauksista jää aina merkintä rekisteriin. 

Käyttöoikeuksia myönnettäessä sääntöjen ja myöntämisperusteiden tulee olla selkeät ja 

johdonmukaiset, jolloin epäselvyyksiltä vältytään. On tärkeää osata kysyä tai kertoa, 

mihin tietoon on tarve päästä projektin aikana, jolloin tietoa ei jää saavuttamatta. 

Käyttöoikeuksia ja näkymiä tietoon rajaamalla on mahdollista selkeyttää käyttäjän 

tiedonhakua. Mikäli käyttäjä ei tarvitse kaikkea saatavilla olevaa tietoa, vaan jotain hyvin 

pientä osakokonaisuutta, helpottaa hänen toimintaansa selkeät näkymät, joissa on 

mahdollisimman vähän tietoa saatavilla.  

Eri tiedonhallinnan ohjelmien käyttöä ei voi jättää jokaisen osapuolen oman opettelun 

varaan, vaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä henkilölle pitäisi myös antaa 

ohjeet ohjelman käyttöön. Ohjeita jakamalla saadaan tiedonhakuun liittyviä ongelmia 

vähennettyä. Ohjelmiston hakutoiminnot voivat olla hyviä, mutta käyttäjät eivät aina osaa 

niitä käyttää. Myös tiedon tallennus ja nimeäminen pitää miettiä etukäteen siten, että 

hakutoiminnot ovat käytettävissä projektin aikana.  Projektin alussa on siis hyvä laatia 

ohjeet tiedon nimeämiseen, tallentamiseen ja hakemiseen liittyen. 

4.7 Informaationhallinnan roolit 

Projektin alussa pitäisi määritellä informaationhallintaan liittyen erilaisia rooleja. 

Kirjallisuudessa rooleja on paljon, mutta ne voivat toimia runkona projektin 

informaatiohallinnan rooleja mietittäessä. Roolien nimet eivät ole oleellisia vaan niiden 

sisältö. Roolien nimet kuulostavat vierailta rakennushankkeissa työskenteleville 

henkilöille, joten asia tulee kyetä esittämään siten, että osapuolet eivät takerru termeihin. 

Heti projektin alussa käydään läpi isot linjat tuotetietoon liittyen ja tehdään osapuolille 
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selväksi mitä heille nimetyt roolit projektissa tarkoittavat. Todennäköisesti rooleja on 

helppo myöntää perustuen todellisiin tehtäviin, kuten vastuullinen suunnittelija tai urakan 

projektipäällikkö, mutta roolit on kuitenkin tärkeä nimetä kirjallisesti.  

Tiedonhallinnan rooleihin soveltuu hyvin esimerkiksi RACI-taulukko. Taulukkoa on 

mahdollista hyödyntää sekä isojen päälinjojen kanssa että pienempien tehtävien ja 

osakokonaisuuksien vastuisiin ja velvoitteisiin liittyen. Informaationhallintaan liittyviä 

rooleja pitäisi myös antaa sidosryhmille, kuten ylläpidolle ja käyttäjille, sekä osallistaa 

heidät myös seurantataulukoihin. Mikäli sidosryhmien näkymiä ja käyttöoikeuksia ei ole 

mahdollista rajata, voi heille perustaa uudet taulukot seurantaa varten. Taulukon voi myös 

nähdä toimivan nykyaikana viestinnän työkaluna, johon määritellään eri tietoihin liittyvät 

tiedotettavat henkilöt.  

4.8 Toimeksisaajien kyvykkyys tuottaa informaatiota 

Toimeksisaajien kyvykkyyttä tuottaa informaatiota pitäisi arvioida ennen lopullisia 

projektivalintoja. Nykyään rakennusalalla yritykset esittelevät referensseinä erilaisia 

fyysisiä rakennettuja kohteita, mutta samalla tavoin referenssinä voisi toimia erityisen 

hyvin tietomallinnettu kohde. Tämä vaatisi tietysti sitä, että toimeksiantajat osaisivat 

arvostaa digitaalisia tiedonhallinnan referenssejä. Toimeksisaajien olisi kuitenkin hyvä 

laatia projektia hakiessaan alustava informaation toimitussuunnitelma toimeksiantajan 

vision ja lähtötietojen pohjalta. Informaation toimitussuunnitelma laadittaisiin loppuun 

projektin alkaessa, mutta tällä tavoin olisi mahdollista paremmin mitata toimeksisaajan 

kykyä ymmärtää tiedonhallintaan liittyviä tehtäviä ja velvoitteita.  

Digitaalisten referenssien soveltamista vaikeuttaa niiden arviointi. Toimeksiantajalla olisi 

hyvä olla osaamista esimerkiksi tuotetun tiedon tarkistamisesta ja todentamisesta. Lisäksi 

ongelmia voi aiheuttaa se, että referenssikohteiden projektikokonaisuus on laadittu 

tilaajan käytössä oleviin järjestelmiin, eikä sen esittely onnistu ilman käyttöoikeuksia. 

Digitaaliset referenssit voi siis saada esitysmateriaaleihin näyttämään ja kuulostamana 

hienolta, mutta niitä ei pysty samalla tavoin aistinvaraisesti havainnoimaan kuin fyysistä 

objektia. Tästä syystä alustava informaation toimitussuunnitelma voisi toimia hyvin, 

koska sitä varten toimeksisaaja joutuu pohtimaan tiedonhallinnan toteutusta, ja tilaajan 

on helpompi arvioida suunnitelman käyttökelpoisuutta.  
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5 YHTEENVETO 

5.1 Tutkimuksen tulokset 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin rakennushankkeen tiedonhallintaa. Tutkimuksen 

päätavoitteena on tunnistaa kirjallisuuden ja case-projektin haastatteluiden avulla 

tiedonhallintaan ja tiedon virtaukseen liittyvät oleellisimmat tekijät ja muodostaa niiden 

avulla malli sekä parannusehdotukset tukemaan tiedonhallintaprosessia 

rakennushankkeissa.  

Kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi informaationhallinnan teoriaa sekä tuotteeseen ja 

tuotetietoon liittyviä käsitteitä ja käytänteitä rakennusalalla. Kirjallisuuskatsaus antaa 

vastauksen tutkimuskysymykseen 1: ”Mitkä ovat tiedonhallinnan elementit?”. 

Kysymyksen vastaus esitetään kappaleessa 2.5, jossa kirjallisuusosiosta muodostettiin 

kirjallisuussynteesi, josta koostettiin kappaleen loppuun lista tiedonhallinnan keskeisistä 

elementeistä. Kirjallisuuskatsaus on aihealueiden osalta laaja, ja laaditut havainnot 

toimivat hyvänä yleisohjeena rakennushankkeiden tiedonhallinnan parantamiseen. 

Rakennushankkeiden tiedonhallintaprosessien laadinnassa ja kehityksessä tulee 

kuitenkin huomioida informaatiovaatimukset. Informaatiovaatimukset perustuvat 

pääosin rakennushankkeeseen ryhtyvän strategiaan, tahtotilaan ja käytettyihin 

järjestelmiin, jolloin ohjeiden suora kopiointi organisaatiolta toiselle ei käytännössä 

onnistu. Kirjallisuussynteesissä ei ole arvioitu eri elementtien merkityksellisyyttä 

tiedonhallinnassa suhteessa toisiinsa, joten osa elementeistä voi olla vähemmän 

merkityksellisiä kokonaisuuden kannalta. Tutkimuksen laatijan mielestä elementit luovat 

kuitenkin hyvän ja ehjän kokonaisuuden.  

Case-projektin nykytila-analyysi luvussa kolme antoi vastauksen tutkimuskysymykseen 

2: ”Kuinka tiedonhallinnan elementit esiintyvät case-projektissa?”. Vastaus saatiin 

laatimalla haastattelukysymykset kirjallisuussynteesin elementtien perusteella ja 

suorittamalla empiirinen tutkimus puolistrukturoituina teemahaastatteluina valituille 

case-projektin osapuolille. Haastattelujen ja case-projektin dokumentaation perusteella 

saatiin jokaisen elementin kohdalta muodostettua hyvä käsitys siitä, kuinka elementti on 

case-projektissa toteutunut.  
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Tutkimuksessa laaditut parannusehdotukset rakennushankkeen tiedonhallintaprosessiin 

sekä tiedon virtaukseen luvussa neljä vastasivat viimeiseen eli kolmanteen 

tutkimuskysymykseen: ”Millaisella prosessilla rakennushankkeen tiedonhallintaa 

voidaan parantaa?”. Tutkimuskysymyksen vastausta varten laadittiin malli 

tiedonhallintaprosessista, jossa eri elementtejä on sijoitettu tiedon virtaukseen projektin 

edetessä. Sekä malli että parannusehdotukset laadittiin kirjallisuussynteesin sekä 

empiirisen tutkimusaineiston analyysin pohjalta. Parannusehdotuksissa on jokaiseen 

kirjallisuussynteesin keskeiseen elementtiin liittyen kirjoitettu auki konkreettisia 

toimenpiteitä, joilla kyseinen toimenpide olisi mahdollista suorittaa rakennushankkeen 

aikana. Mallia sekä parannusehdotuksia voi soveltaa kaikkiin rakennushankkeisiin, joissa 

on tarkoitus toteuttaa tiedonhallintaa projektin aikana. Toimenpiteitä noudattamalla 

tiedonhallintaprosessin tulisi onnistua paremmin.  

5.2 Tutkimuksen tarkastelu 

Tutkimustulosten luotettavuutta voidaan arvioida sekä haastattelujen että 

kirjallisuusosion laajuuden näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaus on kattava, ja siitä kerätyt 

havainnot tiedonhallinnan elementeistä riittävät parantamaan rakennushankkeen 

tiedonhallintaprosessia. Empiirisessä tutkimuksessa haastateltavia henkilöitä oli 

kaksitoista, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat olleet hankkeessa mukana lähes koko 

hankeajan, joten henkilövaihdoksista aiheutunutta niin sanotun hiljaisen tiedon hukkaa ei 

muodostunut. Haastateltavia henkilöitä olisi ollut mahdollista olla suuressa projektissa 

enemmän, mutta jo kahdentoista haastatellun henkilön vastaukset olivat hyvin linjassa 

toistensa kanssa, ja haastateltavien määrän lisäyksen ei nähty vaikuttavan 

tutkimustulosten uskottavuuteen.  

Eniten eroavaisuuksia empiirisen tutkimuksen tuloksissa tuottivat eri rooleihin liittyvät 

näkemyserot asioista. Rooleihin liittyvillä eroavaisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi 

suunnittelutyötä tekevän henkilön vastauksia verrattuna valvojaan. Tutkimuksen tulokset 

perustuvat pääosin siihen, kuinka osapuolet muistavat asioiden olleen tai kuinka he 

kokevat asioiden tapahtuneen hankkeen aikana. Haastateltavien kertomuksien 

luotettavuutta olisi mahdollista parantaa antamalla haastattelukysymykset etukäteen, 

jolloin haastateltavien olisi mahdollista käydä aihealueita läpi ja etsiä vastauksia 

valmiiksi. Kysymyksiä ei kuitenkaan lähetetty etukäteen muun muassa siitä syystä, että 

tulokset voisivat vääristyä, jos osa haastateltavista ei käyttäisi haastatteluun 
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valmistautumiseen yhtään aikaa ja jotkut käyttäisivät valmistautumiseen merkittävästi 

aikaa. Tällöin haastatteluun valmistautuneiden haastateltavien vastaukset voisivat saada 

liian ison painoarvon, ja tietoa vastauksiin olisi mahdollista hakea myös muista lähteistä. 

Muilla lähteillä tarkoitetaan esimerkiksi kirjallisuutta tai keskusteluja jopa hankkeeseen 

kuulumattomien henkilöiden kanssa. Tutkimuksen suorittaja pyrki lisäksi varmentamaan 

haastattelijoiden kertomuksia käymällä läpi hankedokumentaatiota. Hankkeessa on 

kuitenkin vuosien aikana pidetty tuhansia tunteja työpajoja ja palavereita, joista on 

tuotettu erilaisia muistioita. Näiden kaikkien tuotosten läpikäynti ei ole kohtuullisen ajan 

puitteissa mahdollista.  

Arvioitaessa mallin ja parannusehdotusten siirrettävyyttä case-projektista eri hankkeisiin 

voidaan todeta niiden olevan siirrettävissä. Rakennushankkeessa, johon 

parannusehdotuksia sovellettaisiin, olisi hyvä olla muutakin tiedonhallintaa kuin 

perinteistä 2D-suunnittelua ja fyysisiä tai digitaalisia tulosteita, jotta 

parannusehdotuksilla olisi konkreettisia käyttökohteita. Esimerkiksi tietomallinnetuissa 

hankkeissa parannusehdotuksia voi soveltaa, koska tutkimuksessa ei ole ollut merkitystä 

mihin tarkoitukseen tietomallia käytetään. Parannusehdotukset vaativat kuitenkin 

resursseja projektin alkaessa, jolloin resursseja ei tyypillisesti rakennushankkeissa ole 

liikaa käytettävissä. Vaikka parannusehdotukset laadittiin allianssimallilla tehtyyn 

hankkeeseen, ei hankemuoto ole kriittinen tekijä ehdotuksia sovellettaessa. 

Tutkimus on toistettavissa. Tutkimuksen tulokset luultavasti vaihtelisivat, jos tutkimus 

toistettaisiin toisiin rakennushankkeisiin. Kaikkien rakennushankkeiden tiedonhallintaa 

voidaan analysoida tutkimuksessa laadittujen elementtien avulla. Rakennushankkeiden 

tutkimiseen liittyvä ominaispiirre on projektien kertaluontoisuus, jolloin esimerkiksi 

peräkkäisissä projekteissa on vaikea toistaa samaa tutkimusta osapuolten vaihtuessa. 

Suuret rakennushankkeet ovat käytännössä aina uniikkeja vähintään maaperän osalta.  

Työn objektiivisuuteen vaikuttaa se, että parannusehdotukset ja malli on laadittu 

tutkimuksen suorittajan toimesta kirjallisuuteen ja haastattelutuloksiin perustuen. 

Empiirisen tutkimuksen tulokset ovat tulleet haastateltavilta, jotka ovat omien alojensa 

asiantuntijoita. Haastateltavat ovat kertoneet case-projektin tiedonhallinnasta sekä lisäksi 

heidän itsensä tärkeiksi kokemista asioista tiedonhallintaprosessissa. Kuten tulosten 

analysoinnissa käytiin läpi, ovat termit tuote ja tuotetieto rakennusalalla vahvasti 

sidoksissa mielikuvien osalta fyysisiin rakennustuotteisiin, joita rakentamisessa 
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käytetään. Tämä tarkoittaa sitä, että haastattelija on joutunut selittämään terminologian 

merkitystä haastateltaville ilman täyttä varmuutta siitä, onko asioita kuitenkaan 

ymmärretty täysin, kuten on tarkoitettu. Haastattelutilanteet ovat olleet eri arkipäivinä 

kello 8-16 välillä ja loppuviikosta tehtyyn haastatteluun on haastateltavalla voinut olla 

pitkä viikko takana, jolloin uusien asioiden omaksuminen minuuttien aikana on voinut 

olla haasteellista.  

5.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksessa tutkittiin tiedonhallinnan prosesseja ja tiedon virtausta projektin 

informaatiomallin laadinnan aikana. Jatkotutkimuksessa näkökulmaa on mahdollista 

siirtää omaisuuskohteen informaatiomallin puolelle eli käyttö-, huolto- ja 

ylläpitovaiheeseen. Omaisuuskohteen informaatiomallissa oleellisia seikkoja ovat 

henkilöiden roolit ja vastuut. Hyviä malleja siihen, kuinka ylläpidon tekemiä muutoksia 

saadaan tehokkaasti päivitettyä omaisuuskohteen informaatiomalliin, tarvitaan varmasti 

tulevaisuudessa enemmän.  

Kirjallisuussynteesissä havaittujen tiedonhallintaan keskeisesti vaikuttavien elementtien 

merkityksellisyyttä olisi myös mahdollista tutkia. Tällöin esimerkiksi niihin liittyvän 

laadinta- ja määritystyön aikakriittisyyttä olisi mahdollista arvioida paremmin. Jos 

elementtejä olisi kymmenen, onko joku tai jotkut elementit merkittävästi 

merkityksellisempiä onnistuneen tiedonhallinnan näkökulmasta, jolloin ne tulisi laittaa 

etusijalle ja panostaa niihin enemmän. 

Rakennushankkeen tiedonhallintaan liittyen olisi mahdollista tutkia erilaisia tiedon 

vastaanottamiseen ja tarkastamiseen liittyviä toimintatapoja. Esimerkiksi case-

hankkeessa hyväksi havaittu TATE-palaveri voisi olla laajemminkin käytössä, mutta 

aihealue vaatii jatkotutkimuksia eri yrityksissä ja projektityypeissä käytetyistä 

toimintatavoista. Tarkastusprosesseja on myös varmasti mahdollista hioa 

tehokkaammiksi teknologiaa hyödyntämällä, joten eri teknologioiden tutkiminen 

tarkastusprosessien yhteydessä olisi tärkeää huomioida.  
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Kaiken kaikkiaan eri ohjelmistojen ja teknologioiden käyttöä ja hallintaa on mahdollista 

tutkia vielä paljon rakennusalalla. Yritykset ja organisaatiot ovat tottuneet omiin 

toimintatapoihinsa, ja monilla organisaatioilla voi olla sisäisiä ohjelmistoja käytössä, 

jotka eivät keskustele ulospäin muiden ohjelmien kanssa. Mahdollista olisi esimerkiksi 

tutkia eri kaupallisten ohjelmistojen soveltuvuutta rakennusalan tiedonhallintaan, ja 

käydä niiden hyviä ja huonoja puolia läpi tarkemmin tiedonhallinnan näkökulmasta. 
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Liite 1. Haastattelukysymykset. 

Projektin tuotetietomalli 

1. Onko projektin alussa määritetty: 

a. Tuote? 

b. Tuotetieto? 

2. Onko heti projektin alussa rakennuksen tuotetietomallin laadinnan prosessi 

määritelty rakennushankkeen alusta sen käyttöönottoon asti? 

3. Tiedon tuottaminen: 

a. Jos tiedon tuottaminen on ohjeistettu, niin tietävätkö kaikki mistä 

ajantasaiset ohjeet löytyvät? 

b. Mitä tuotetietoa tulee laatia ja missä muodossa? 

c. Onko tiedolle ja tietokentille määritelty sisältövaatimukset selkeästi? 

d. Ovatko käytettävät luokittelut olleet ennalta sovittuja? 

e. Onko tuotetietoa ohjeistettu yksilöimään riittävästi? 

f. Onko tuotetietoa pyritty tuottamaan mahdollisimman koneluettavaan 

muotoon? 

4. Onko projekti jaettu tiedonhallinnan näkökulmasta riittävän selkeisiin 

osakokonaisuuksiin? 

5. Kuinka usein laadittua tuotetietoa on otettu vastaan, tarkastettu ja annettu 

palautetta? Onko tuotetiedon laatua arvioitu? 

6. Mitä tiedonhallinnan järjestelmiä hankkeella on ollut käytössä? 

7. Onko hankkeessa ollut tiedon virtaukseen liittyviä haasteita? (Onko tietoa joutunut 

odottamaan, onko siinä ollut virheitä tai onko sitä joutunut käsittelemään ennen sen 

hyödyntämistä?) 

a. Mikä on ollut erityisen toimivaa hankkeen tuotetiedonhallinnassa? 

8. Onko tuotettu tieto ollut löydettävissä ajantasaisena ennalta määrätyssä 

sijainnissa?  

9. Ovatko käyttöoikeudet tuotetietoon olleet tarvittavat vai onko tietoa ollut 

saatavilla enemmän kuin mihin on ollut tarvetta? 

10. Onko kaikelle tuotetiedolle määritetty omistaja? 

a. Kuka tuotetiedon omistaa rakennushankkeen päättymisen jälkeen? 

11. Onko kaikelle tuotetiedolle määritetty vastuullinen tuottaja? 

12. Onko kaikelle tuotetiedolle määritetty vastuullinen hallinnoija? 

a. Koetko hankkeen tietomallikoordinaattorin roolin olleen selkeä ja 

toimiva? 
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13. Oletko usein joutunut tekemään ylimääräisen tietopyynnön, koska tarvittavaa 

tietoa ei ole ollut tuotettu tai sitä ei ole löytynyt yrityksistä huolimatta? Jos olet, 

niin onko erikseen tuotettua tietoa hyödynnetty vain kerran eli onko se jäänyt sen 

jälkeen käyttämättömäksi? 

14. Minkä koet tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi rakennushankkeen tuotetiedon 

virtauksessa? 

Omaisuuskohteen tuotetietomalli 

15. Onko ylläpidon käyttöön luovutettavan tietomallin tietosisällölle esitetty selkeät 

vaatimukset (as-built) ja onko tietomallin tietosisällön tuottamiseen määritetty 

vastuullinen taho? (Ylläpidon käyttämien järjestelmien näkökulma vaatimuksissa) 

a. Onko ylläpito-organisaatio ollut mukana määrittelemässä 

informaatiovaatimuksia? 

b. Pidetäänkö tietomalli ajantasaisena ylläpitovaiheen aikana muutosten 

yhteydessä? 

Projektin toteutusmuoto 

16. Onko allianssimalli hankemuotona edistänyt hyviä tiedonhallinnan käytänteitä 

muihin kokemiisi hankemuotoihin verrattuna? (Ovatko tietomalliin ja tuotetiedon 

tuottamiseen liittyneet käytänteet ja ohjeistukset eronneet merkittävästi aiemmista 

kokemuksistasi?) 

17. Sisälsivätkö sopimusasiakirjat vaatimuksia käytettäville ohjelmistoille 

tuotetiedon ja tiedonhallinnan näkökulmasta? 

18. Varmistettiinko toimeksisaajien kyvykkyyttä tuottaa informaatiota ja noudattaa 

hankkeen asettamia informaatiohallinnan vaatimuksia ja prosesseja, jotta 

tuotetiedon tuottaminen vaaditussa muodossa onnistuu? 

19. Kuka osapuoli olisi pitänyt saada hankkeeseen mukaan aikaisemmassa vaiheessa?  

20. Mitä yhteistoiminnallisia ja säännöllisiä työskentely- ja palaverimuotoja 

projektissa on ollut, ja koetko yhteydenpitoa olleen riittävästi? 

 


