
Esityksen sisältö:

▪ Itseni ja organisaation esittely
▪ Infrakit
▪ Infrarakentamisen prosessit mallikoordinaattorin silmin
▪ Digitalisaation haasteet ja hyödyt

INFRARAKENTAMISEN PROSESSIT 
TIETOMALLIKOORDINAATTORIN SILIMIN



OMAA TAUSTAA

Koulutus: 

➢ Kaksoistutkinto: ylioppilas/maarakennuskoneenkuljettaja valmistunut 2008

➢ Maarakennusalan ammattitutkinto valmistunut 2012

➢ Rakennusinsinööri, pääaine: infrarakentaminen valmistunut 2017

➢ Tuotannon inframallikoordinaattorikoulutus valmistunut 2018

Työkokemus:

➢ Maarakennusalan avustavat työtehtävät kesät 2005-2008

➢ Kaivinkoneen kuljettaja 2009-2013

➢ Työnjohtoharjoittelija kesät 2014-2016

➢ Vastaava työnjohtaja 2017-2018

➢ Mittaustyönjohtaja / tietomallikoordinaattori 2018-



ORGANISAATION ESITTELY

➢ Jyväskylän kaupungin organisaatiossa liikenne- ja viheralueet palvelualue sijoittuu 
kaupunkirakennepalvelujen toimialalle ja on kaupunkirakennelautakunnan alainen

➢ Liikenne- ja viheralueet palvelualueella työskentelee n. 80 henkilöä

➢ Geopalvelut osana liikenne- ja viheralueiden palvelualuetta, jossa työskentelee 11 
henkilöä

➢ Oman tuotannon päätoimialue katujen ja kunnallistekniikan uudisrakennus- ja 
saneeraustyöt



INFRAKIT

➢ Jyväskylän kaupungilla käytössä oleva projektinhallintapalvelu ( selain + mobiilisovellus )

➢ Ollut Jyväskylän kaupungilla käytössä vuodesta 2017

➢ Jatkuvasti yhä keskeisemmässä roolissa projektien tiedonhallinnassa

➢ Pilotoitu myös suunnitteluttamisvaiheen läpivientiä Infrakitissä

➢ Käyttö saatiin yleistymään viemällä työmaiden litteraluettelot Infrakittiin



PROJEKTIN PERUSTAMINEN

➢ Perustetaan Infrakit-projekti

➢ Lisätään asianomaiset henkilöt projektille

➢ Suunnittelija lisää valmiin suunnitelma-aineiston Infrakittiin

➢ Suunnittelija vastaa suunnitelmakansion ajantasaisuudesta koko projektin ajan

➢ Maastomittaajat rakentavat työmaalle mittausperustan, joka sidotaan kaupungin 
kiintopisteverkkoon

➢ Mittalinjojen istuvuus maastoon tarkastetaan ennen mallinnustyön aloittamista

➢ Liittyminen olemassa oleviin rakenteisiin tarkastetaan ennen mallintamisen aloittamista



TOTEUTUSMALLIEN LUOMINEN

➢ Pääsääntöisesti oman tuotannon hankkeilla kaupungin mallikoordinaattorit tuottavat 
toteutusmallit suunnittelijan aineiston pohjalta

➢ Mallinnettaessa suunnitelmien tekninen toimivuus tarkastetaan

➢ Liittyminen olemassa oleviin rakenteisiin

➢ Kuivatuksen toimivuus

➢ Törmäystarkastelut

➢ Parantaa vuoropuhelua suunnittelun ja työmaan välillä

➢ Toteutusmallien tulee sisältää kaikki oleellinen, muttei mitään ylimääräistä



➢ Erittäin tärkeä työvaihe!
➢ Jakautuu kahteen vaiheeseen:

➢ Perehdyttäminen organisaation toimintatapoihin
➢ Perehdyttäminen työmaakohtaiseen aineistoon

➢ Jatkuva prosessi, läpi koko hankkeen

➢ Työnjohto ja kuljettajat perehdytetään työmaan malliaineistoon
➢ Mitä aineistoa projektille on ladattavissa
➢ Malliaineiston valmiusaste
➢ Erityistä huomiota vaativat seikat

➢ Projektit pyritään pitämään keskenään mahdollisimman samankaltaisina
➢ Projektien tiedonhallinta: 
→ aineistot löytyvät kaikilla projekteilla samoista paikoista
➢ Tiedostojen nimeäminen yhtenäistä / selkeää

MALLIAINEISTOON PEREHDYTTÄMINEN



TYÖMAAPALVELU

➢ Projektin suunnitelma- ja malliaineistojen hallinta
➢ Työmaa-aikaiset mallipäivitykset
➢ Projektin henkilöstön tukipalvelut
➢ Koneiden ja tukiasemien tarkkuusseuranta
➢ Määrälaskennat
➢ Mallikoordinaattori toimii linkkinä suunnittelun, tilaajien, 

työmaahenkilöstön, kuljettajien ja mittaajien välillä

©Jyväskylän kaupunki



LAADUN SEURANTA

➢ Mittaryhmät
➢ Käytössä takymetrit + GNSS-mittalaitteet

➢ Kokonaisvastuu työmaamittauksista

➢ Mittaryhmillä mahdollisuus hyödyntää työmaan malliaineistoa

➢ Projektin henkilöstö
➢ XsitePAD: käytössä 3 kpl. tilaaja, työnjohto ja maastomittaus

➢ Laadunvalvonnan ja työnsuunnittelun työkaluja

➢ Parantanut työnjohdon ja kuljettajien välistä vuoropuhelua

➢ Toteumamittaukset 
➢ Mittauskohdat esitetty taustakartoissa

➢ Projektihenkilöstön perehdytys

➢ Mitataan työkoneilla, XsitePAD:illa ja mittaryhmien toimesta

➢ Mittauksia seurataan Infrakitin kautta

➢ Mallikoordinaattori tilaajien tukena malliaineistojen tarkastuksessa, toteumien seurannassa 
ja tarkastuslaskennoissa



KUNNOSSAPITO

➢ Paljon pieniä kohteita

➢ Kantavuuden- ja kuivatuksen parannuksia

➢ Teräsverkotukset

➢ Ojien perkaukset

➢ Saatu hyviä kokemuksia ja koneohjauksen hyödyntäminen yleistyy jatkuvasti



KONEENKULJETTAJIEN KOROSTUNUT ROOLI

➢ Kuljettaja on paljon vartijana mallipohjaisella hankkeella

➢ Koko prosessi menee hukkaan, mikäli malli-/suunnitelma-aineistoa ei tulkita työmaalla 
oikein

➢ ”Koneenkuljettaja on mallikoordinaattorin paras kaveri”

➢ Mahdollisuus havaita mallissa oleva mahdollinen virhe

➢ Kysymisen kynnys pidettävä matalalla

➢ Kuuntele toteutusmalliaineiston käyttäjiä

➢ Taustakarttojen yhtenevät värjäykset

➢ Ojat luiskineen mukana AYP:ssa



MITÄ HAASTEITA DIGITALISAATIO TUO 
MUKANAAN?

➢ Tiedot hajallaan sähköpostissa ja eri projektialustoilla

➢ Kaikkien osapuolien tuominen samalle alustalle aiheuttaa omat haasteensa

➢ Uusien ohjelmien opettelu

➢ Muutosvastarinta

➢ Toimintahäiriöt

➢ Projektipankin oikeaoppinen hyödyntäminen → digitaalinen luovutusaineisto

➢ Toiminnan kehittämisessä kannattaa ottaa huomioon koko organisaation osaamistaso



MITÄ ETUJA DIGITALISAATIOSTA ON?

Vuosi 2017 Vuosi 2022



KIITOKSIA MIELENKIINNOSTANNE


