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- Hiiri ja näyttöpääte ovat korvanneet 
tussit ja paperin.

- Näppäimistö, tulostin, näyttöpääte 
ovat korvanneet kirjoituskoneen.

- Ajatusmaailma muuttuu vasta nyt ! 

DIGILOIKKA?

Digitalisaatio on kehitysprosessi, jossa digitaalisten apuvälineiden 
käyttöönottaminen muuttaa ja antaa kokonaan uusia mahdollisuuksia 
yritysten liiketoiminnalle. 
”Digitalisaation suora määritelmä on digitaaliteknologian integrointi 
jokapäiväiseen elämään digitoimalla kuvaa, ääntä, dokumenttia tai 
signaalia biteiksi ja tavuiksi kuvaamaan asioita ja tietosisältöä.” –
ETLA-raportti nro 41



Tietomallien Turku



• Turku luopunut omasta rakentamisen yksiköstä  OY

• Suunnittelun tarkkuuteen on tullut tarve kiinnittää enemmän 
huomiota.

• Päätetty, että kaikki suurimmat hankkeet tehdään 
tietomallipohjaisesti (asemakaavat, väylähankkeet, sillat).

• Pienemmistä hankkeista laaditaan koneohjausmalleja 
tapauskohtaisesti

• Haasteena oma sekä palveluntuottajien osaaminen.

Siirtyminen 2010 luvulle



Vuoden 2017 kyselytutkimuksen 
johtopäätökset
• Koneohjausta käyttävät yritykset saavat monenlaisia hyötyjä 

toimintatavan vuoksi → kilpailukyky paranee
• Koneohjauksella positiivinen vaikutus laatuun
• Tietomallipohjaisesti toimivien yritysten hyvät kokemukset 

viestivät siitä, että perinteisellä tavalla rakentavien yritysten 
ennakkoluulot ovat usein aiheettomia

• Tietomalleihin liittyvää koulutusta tulisi lisätä



Kokouskäytännöt 
muuttuvat



Suunnittelu on jatkossa ajasta, 
paikasta, järjestelmästä ja 
henkilöstä riippumatonta…

Suunnittelu



- Suunnittelun aikana on paperikopioista luovuttu lähes 
kokonaan.

- Tilaajalla on mahdollisuus kommentoida asioita 
suoraan malliin

- Suunnittelukokouksissa / urakan työmaakokouksissa 
suunnitelmaratkaisuja tarkastellaan mallin kautta. 

- Tilaaja pystyy seuraamaan lähes reaaliajassa 
suunnitelman / rakentamisen kehittymistä.

- Skype kokouksien käytön mahdollisuudet laajenevat

- Laadun varmistus helpottuu

VUOROVAIKUTUS, 
AVOIMUUS 



Kuva kertoo enemmän 
kuin tuhat sanaa….

… tietomalli kertoo 
enemmän kuin tuhat kuvaa.



Toiminta työmaalla 
muuttuu



- Odotusajat ovat vähentyneet

- Laatuaineisto syntyy ”automaattisesti”

- Puukeppien kauppaamisesta 
asiantuntijapalvelun tarjoamiseen eli 
perinteinen mittaustyö 
muokkaantumassa kontrollimittaukseen 
ja datan käsittelyyn.

- Tilaajalla ajantasainen tieto 
käytettävissä mallin kautta 

-  Työmaatilanteen toteaminen 
maastossa nopeampaa.

TOIMINTA 
TEHOSTUU



- Ideaalitilanteessa suunnittelija pystyy seuraamaan 
rakentamista reaaliajassa. Suunnittelija ei ole vain anonyymi 
suunnittelija, vaan myös avustaja rakentamisen aikana. 
Vaatii muutoksen suunnittelusopimuksiin. 
Suunnittelija/konsulttiyritys sitoutetaan suunnitelmaan myös 
rakentamisen ajaksi.

- Rakentamisen kaikki osapuolet ovat ajan tasalla. 
Työvaiheistusaikataulu ei ole vain pääurakoitsijan ja tilaajan 
tiedossa, milloin alueen töiden yhteensovittamiset onnistuvat 
nopeammin. 

- Jokainen osapuoli on ajan tasalla, milloin kaikki puhaltavat 
yhteen hiileen. Muutoksia/poikkeamia ratkotaan yhdessä.

YHDESSÄ TEKEMINEN KOROSTUU



- Investointien rakennuttaminen 
(suunnitteluttaminen) siirtyy 
kokonaisuudessaan 
tietomallipohjaiseen toimintatapaan.

- Henkilöstö kouluttautuu ja oppii 
pilottien kautta.

- Kaikilla rakennuttajilla on tablet-
tietokoneet 2017 käytössä.

- Työkaluja pilotoidaan aktiivisesti. 

Kaupunkiympäristön 
rakennuttaminen 
vastaa haastaaseen



- Kaupunki urakoi perinteisin menetelmin suunnitellun leikkipaikka 
kohteen vuonna 2017.

- Urakkatarjous oli n. 290.000,00 €

- Suunnitelmavirheestä aiheutunut muutostyön kustannus n. 
70.000 € (>20% urakkahinnasta)

- Esteetön leikkipaikka oli suunniteltu rinteeseen. 

Jos olisi mallinnettu osa 1



- Kaupunki urakoi perinteisin menetelmin suunnitellun 
aluerakentamiskohteen.

- Urakkatarjous oli n. 5.000.000,00 €

- Mittausvirheestä aiheutunut kustannus urakoitsijalle n. 500.000 € 
(>10% urakkahinnasta)

- Mittauksen aloituksessa lähtökoordinaatti syötetty väärin. Koko 
alue rakennettiin kaltevaksi ilman, että kukaan huomasi.

- Jos tilaajalla olisi ollut malli käytössä, olisi ollut helppo todeta 
maastossa toteutuman poikkeama suunnitelmamalliin.

Jos olisi mallinnettu osa 2



Ymmärrys uudelle tasolle



Havainne- ja virtuaalimallien
tekeminen helpottuu

- Hankkeet voidaan jatkossa esittää helpommin ymmärrettävässä 

muodossa asukkaille, päättäjille, medialle

- Väärin ymmärtämisen mahdollisuus pienenee

- Keskustelu siirtyy oikeisiin asioihin

- Luodaan mielikuvia



- Hanke on ollut vireillä n. 30 vuotta

- Keskustelu painottunut kysymykseen toriparkki vai ei

- Vuonna 2015 keskustelu siirtyi havainnekuvien myötä oleelliseen. 

-  Aikaisemmin kaavakartasta huomioitiin vain merkintä ”ma-LPY-2”, nyt 
katuympäristön muutokset olivat ymmärrettävissä paremmin.

- Asukkaista osa ymmärsi paremmin mitä ollaan tavoittelemassa

- Kauppatori-hankkeessa katusuunnitelma vaiheessa tehtyä mallia 
hyödynnetään suoraan rakennussuunnitteluvaiheessa. 

Case: Kauppatori



Case: Kauppatori



ALAN KIINNOSTAVUUS KASVAA
• Työ ei ole pelkkää ulkona olemista, 

vaan mahdollistaa esimerkiksi 
valvomisen, missä vain. 

• Työturvallisuus
• Automatisaatio
• Digitalisaatio



• Tietomallien käyttöä pilotoidaan suunnittelussa ja rakentamisessa.

• Saatuja kokemuksia hyödynnetään tulevissa hankkeissa.

• Käynnissä olevat hankkeet / pilotoinnit

– Kauppatori (Quadri)

– Logomon silta (Quadri)

– Pääskyvuorenrinne (Quadri)

– Marjamäki / Pyölinmäki (Quadri)

Pilotit tähän mennessä



- Työmaalta automaattinen tieto läjitysalueelle kun kuorma 
lähdössä työmaalta (määrä, laatu ym. lähtötiedot).

- Työmaalta automaattisesti tieto operaattoreille kun tietyn kohteen 
kaivaminen alkaa (ns. työtilaus kaapeloinneille tai vain tieto 
riskialueella kaivamisesta)

- Maksuerien kytkeminen ja hyväksymisprosessin hallinta 
toteumamallissa.

- Videokuvan ja pistepilven (laserskannaus) liittäminen 
koneohjattuihin koneisiin  etäseuranta?

- Toteumamalleista rekisteri

Turku siirtyy 2020 luvulle eli 
Tulevaisuuden visioita 



Tavoitteet:

• Madaltaa urakoitsijoiden kynnystä osallistua kaupungin 
tietomallipohjaisiin tarjouskilpailuihin.

• Saada urakoitsijoiden palautetta nyt suunnitelluista toimenpiteistä, 
joilla tarjouslaskentavaihetta pyritään tehostamaan. 

• Urakoitsija on mukana kehittämässä tietomallipohjaista 
toimintatapaa. 

• Tietomalliasia ei saa olla tarjoushintoja nostava tekijä tai riskivaraus 
hinnoittelussa.

Kaupunki mukana TuAMK:n
hankintaklinikassa





Kiitos!


