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1 Johdanto BIM 4 Placement projektiin 

BIM4PLACEMENT on Euroopan unionin hanke, jota rahoittaa Erasmus+ -ohjelma. Maat: Italia, 
Norja ja Suomi osallistuvat hankkeeseen syventääkseen tietoa rakentamisen tietomallinnuksesta 
(BIM) toteutuksesta ja BIM-koulutuksesta kussakin maassa ja Euroopan tasolla. Alla oleva kuva 
kuvaa projektikoordinaattorin ja kumppaneiden sijaintia kartalla. 

 

 

Kuva 1 - Projektikoordinaattorin ja kumppaneiden sijainti kartalla. 

  

1.2  Bim 4 Placement projektin laajuus 

BIM-ohjelmistojen avulla suunnitellaan, rakennetaan, käytetään ja ylläpidetään monenlaisia 
rakennuksia ja infrastruktuureja. BIM:illä toteutetaan enemmän ja erityisesti arkkitehtuuri-, 
insinööri- ja rakennusalan (AEC) teollisuudessa ja laitoshallinnassa (FM). Lisäksi BIM:in liittyvä 
opetus ja koulutus on aloitettu yliopistoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja muissa yksityisissä 
organisaatioissa. Sen lisäksi se on luonut monia työllistymismahdollisuuksia siviili- tai 
rakennesuunnittelijoille ja arkkitehdeille. Monet Euroopan maat ovat toteuttaneet BIM:ä 
teollisuusprosessin tuottavuuden parantamiseksi. Se ei ehkä kuitenkaan ole vielä riittävän tunnettu 
ja levinnyt Italiassa. Suomea ja Norjaa voidaan kuitenkin pitää Euroopassa BIM:n ensimmäisinä 
käyttäjinä, ja maat ovat olleet vuosien ajan BIM:n eturintamassa. Lisäksi Norja on käynnistänyt BIM-
tutkimuksen ja kehityksen, ja nykyään Norjaa voidaan pitää yhtenä johtavista maista, jotka 
käyttävät BIM:ä. 

Vaikka BIM on toteutettu AEC/FM-teollisuudessa, Euroopan tasolla ei ole käytettävissä välineitä, 
jotka on validoitu BIM-koulutukseen. Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on levittää BIM-
kokemuksia, käytäntöjä ja tietämystä Pohjois-Euroopan (ts. Suomi-Norja) ja Etelä-Euroopan (ts. 
Italia) välillä. Erityisesti Italialla on mahdollisuus oppia parhaista eurooppalaisista kokemuksista, 



 

kun taas Suomella ja Norjalla on mahdollisuus laajentaa kansainvälistä instituutti ja yritys BIM-
verkostoaan ja päivittää tietämystään parhaiden käytäntöjen keskinäisestä vaihdosta ja 
koulutusvälineiden innovaatioista. Tällä hetkellä BIM-kokemuksia/käytäntöjä voidaan levittää 
valtioiden välisellä yhteistyöllä. 

Tämä projekti auttaa syventämään BIM:n tuntemusta osaamisen kehittämiskoulutuksena, joka 
koskee työllistettävyyttä koskevia tavoitteita, nykyisten koulutusvälineiden ja ammatillisten 
pätevyyksien parantamista sekä verkostoitumista, jolla edistetään työperäistä oppimista 
kiinnittäen erityistä huomiota oppisopimuskoulutukseen. Tätä hanketta varten Italia, Suomi ja 
Norja osallistuvat kumppaneina. BIM-kumppanien motivaatio osallistua hankkeeseen liittyy 
voimakkaasti paikallisten tarpeiden huomioimiseen ja tunnustukseen siitä, että on yritettävä kattaa 
taitojen tutkintojen ja työmarkkinoiden vaatimusten välinen kuilu. Lisäksi odotetaan päivittävän ja 
muokkaavan olemassa olevia koulutusvälineitä ja koulutusohjelmia opetuksen ja oppimisen 
tehokkuuden parantamiseksi. Seuraava henkinen tuotanto keskittyy; 

1) Vertaileva raportti "BIM as driver for employment" (julkaisu) 

2) BIM-koulutusohjelmine toteuttaminen kussakin kumppanimaassa 

3) Pelipohjaisen oppimistyökalun kehittäminen harjoitteluun eri ympäristöissä 

 

  



 

 

2 Johdanto Output 4 

 

2.1 Miksi käyttää peli-pohjaista oppimisvälinettä? 
 
Peli voidaan määritellä "innostuneeksi, vapaaehtoiseksi ja nautinnolliseksi toiminnoksi, jossa haastava 
tavoite toteutetaan sovittujen sääntöjen mukaisesti"1. Peliin liittyvien koulutuselementtien integrointi 
parantaa oppimisprosessia2. Lisäksi vakavasti otettavat pelit ovat pelejä, jotka on suunniteltu paitsi 
viihdettä, myös koulutusta varten. Vakavasti otettava peli voi luoda kilpailua, uteliaisuutta, yhteistyötä 
ja yksittäisiä haasteita pelaajien keskuudessa. Lisäksi pelipohjainen oppiminen (GBL) on 
lähestymistapa, jota käytetään oppimiseen käytännössä vakavasti otettavissa peleissä. GBL-prosessin 
aikana vakavasti otettava peli tulee osa oppimisprosessia, jolla saavutetaan erityinen oppimistulos. 
GBL:n eduilla on monia etuja, kuten parempi oppimiskokemus, parempi oppimisympäristö, pika 
palaute, kannustava käyttäytymismuutos, joka soveltuu kaikkein oppimistarpeisiin ja digitaalisen 
mallin tuominen luokkatilaan. 

 

2.2 Peliin perustuvien oppimisvälineiden ajatus BIM-aloittelijoille  
 
Yksi BIM4Placement-hankkeen tarkoitus oli määritellä käyttäjäystävällinen työkalu aloittelijoille eri 
ympäristöistä: oppilaitokset ammatillisessa koulutuksessa, yliopisto-opiskelijat, työntekijät, jotka 
tarvitsevat BIM erikoistumista,  työttömien BIM uudelleen kouluttautumista. BIM (Building 
Information Modeling) on älykäs prosessi, joka käyttää 3D-malleja antamaan ammattilaisille kyky 
suunnitella, muotoilla, rakentaa ja hallita rakennuksia ja infrastruktuuria tehokkaammin. Kun BIM on 
täysin uusi oppilaille/ammattilaisille, joilla ei ole kokemuksia, pitäisi olla luovia tapoja ymmärtää 
prosessi samoin kuin sen edut. Tässä tapauksessa GBL voidaan pitää innovatiivisena tapana opettaa 
BIM:n etuja. Siksi tässä projektissa GBL-prosessi on hyödynnetty. On haaste valita oikea peli, kun 
käyttää GBL-prosessia opettaaksesi BIM:n etuja. GBL:n käyttöön on rajoitettu määrä kirjallisuutta, 
joissa käsitellään digitaalisten mallien tuomista luokkahuoneen työpöydälle. 
 
Alun perin olimme ajatelleet käyttää BIM-ympäristöä pelissä. Mutta, on erittäin vaikeata käyttää 
pelissä BIM-ohjelmistoja, jos pelin kohteena on aloittelijoita, jotka eivät tunne BIM:ä. He eivät voi 
pelata, jos he eivät tiedä BIM:ä. Joten päätimme määritellä pelin, joka ei perustu BIM-ohjelmistoon 
vaan joka simuloi perinteisen prosessin ja BIM-prosessin välisiä eroja rakenteissa ja rakentamisessa. 
Valitsimme helppokäyttöiset instrumentit, jotka on yhdistetty tunnetuimpaan rakennuspeliin: Lego-
peliin. Pelin pelaamiseen ei tarvita teknisiä valmiuksia käyttää BIM:ä. Opettajien/kouluttajien rooli on 
pelisääntöjen selittämisessä ja oppimistulosten raportoinnissa. Pelin tavoitteena on myös ymmärtää, 
että ponnistelut uuden järjestelmän oppimiseksi kompensoivat nopea ja laadullinen työskentelytapa. 
 
Tästä syystä tässä projektissa ehdotetaan vakavasti otettavaksi peliksi käytettävän Lego paloja. 
 
 

                                                           
1 M. B. Kinzie and D. R. Joseph, "Gender differences in game activity preferences of middle school children: implications for 

educational game design," Educational Technology Research and Development, vol. 56, no. 5-6, pp. 643-663, 2008. 
2 M. Randel, B. A. Morris, C. D. Wetzel, and B. V. Whitehill, "The effectiveness of games for educational purposes: A review 

of recent research," Simulation & gaming, vol. 23, no. 3, pp. 261-276, 1992. 
 



 

Stavangerin yliopistosta tuli ensimmäinen idea ja sen fyysisen version testaaja lego-pohjaisesta pelistä, 
joka oli lähtökohtana output 3:lle. Sitten jokainen kumppani testasi peliä hieman muuntelemalla 
pelaamisen tapaa ja hyväksytyissä välineillä. Nämä erilaiset fyysistä pelaamisen tapaa pelata selitetään 
luvussa 3. 
 
Fysikaalisen lego-peli version testauksen aikana, Centoform kehitti luvussa 4 kuvatun tietotekniikka 
peli version arkkitehdin (Marco Medici, joka osallistuu kaikkiin projekteihin) ja tietotekniikan insinöörin 
avustuksella. Peli on saatavissa projektin verkkosivuilla. Tietotekniikka peli versio, kuten fyysinen 
versio, voisi ennakoida jonkinlaista päivitystä ja muuttaa joitain pelisääntöjä. 
 
Luvuissa 3 ja 4 ehdotetaan joitain ehdotuksia mahdollisesta toteutuksesta. 
 
 
  



 

3 BIM Lego peli – Fyysinen versio 
 

3.1 Yleiskatsaus ja odotetut oppimistulokset 
 

Peli on kehitetty ymmärtämään BIM:n merkitystä. Se on suunniteltu lähinnä osoittamaan, miten 
minimoidaan jätteet käyttämällä 3D-mallilla eikä 2D-mallilla ja miten hyödyt suurenee lopulta. 
Seuraavat ovat odotetut oppimistulokset pelin pelaamisen jälkeen: 

 3 D BIM-mallin ymmärtäminen on parempaa kuin 2 D-piirustuksien; 

 Muutosten tekemisen tärkeys varhaisessa vaiheessa; 

 Yhteistyön merkitys; 

 Visuaalisesti kommunikoida ei asiantuntijoiden kanssa; 

 Uusimpien tietojen saannin tärkeys paikan päällä. 
 

3.2 Pelin lyhyt kuvaus 

 
Pelin tärkeimpänä välineenä käytetään LEGO-sarjaa. Kaksi ryhmää kilpailevat. Jokaiselle ryhmälle 

annetaan LEGO-sarja rakennettavaksi. 

Sitten ryhmät kilpailevat toistensa kanssa rakentaakseen sarjan loppuun mahdollisimman nopeasti. 

LEGO-setin rakentamiseksi eri ryhmille annetaan erilaisia työkaluja ja erilaisia ohjeita. 

Ryhmä yksi annetaan rakennusohjeet  2D rakennusohjekirjan muodossa.  

2D rakennusohjekirja voi olla Lego-ohjeet tai  valokuvat rakennuksen eri kuvakulmissa. Jälkimmäisessä 
tapauksessa kouluttajat tietenkin tarvitsevat lego-rakennuksesta etukäteen otettuja kuvia. 

Toiselle ryhmälle annetaan 3D-malli rakennuksesta.  

Rakennuksen 3D-malli voi olla valmis fyysinen LEGO Creator-sarja, joka on identtinen sarjan kanssa, 
jonka he yrittävät rakentaa (kuten testattiin Norjassa ja Suomessa) tai Lego-sarjan digitaalisen 3D-
mallin avulla tietokoneella, jossa on ilmainen ohjelmisto Lego Digital Designer (LDD) (testattu Italiassa). 

Pelin idea on osoittaa, että ryhmä, jolla on etuoikeus nähdä ja käyttää sovittua 3D-mallia (käyttämällä 
fyysisesti viimeisteltyä Lego-settiä tai rakennuksen mallia Lego Digital Designerin kautta), on 
etulyöntiasemassa vain 2D rakennusohjekirjaa käyttävä ryhmään verrattuna. 

Sama ajatus pätee myös BIM: Rakennusprojektin sidosryhmien on helpompi ymmärtää 
rakentamisprosessia ja -konsepti BIM:n tuella kuin 2D piirustuksilla. Pelissä BIM:iä edustaa Lego Digital 
Designeri, kun taas 2D-piirros edustaa 2D-rakennusohjekirja. 

3.3 Pelin kohdeyleisö 

 
Peli on suunnattu ihmisille, jotka eivät ole koulutettuja BIM-tekniikoiden alalle. Erilaisia sääntöjen 
avulla pelin voi pelata eri kohteille eli korkeakouluopiskelija, yliopisto-opiskelijat, ammattilaiset jne. 
Peli on suunniteltu pelaamaan kahdella ryhmällä, joissa on 4-8 henkilöä kussakin ryhmässä. On 
mahdollista lisätä osallistujia peliin. 

 



 

3.4 Pelin odotettu aika 

 
 Noin 15-20 min sääntöjen selittämiseen, riippuen myös siitä, kuinka monta lisäsääntöä on 

otettu käyttöön (katso - 8 lisäsäännöt). 

 Noin tunnit tai puolentoista tunnin kuluttua pelaamisesta päätetään peli, vaikkei peli olisikaan 
valmis. Ohjaaja keskustelee kokemuksista. 

 

3.5 Vaadittavat esineet 

 
 Jos valitaan 3D malliksi valmis fyysinen lego-sarja (kuten testattiin Norjassa ja Suomessa) 

tarvitset kolme LEGO sarjaa.  

Suositellaan käytettäväksi LEGO Creator, koska tämän tyyppinen LEGO on suunniteltu 
aikuisille. Lisäksi modulaarinen muotoilu on hyödyllistä, koska osanottajat voivat jakaa työn ja 
rakentaa eri moduulit. Paras valinta voisi ”3 in 1” lego-asetuksella, joka mahdollistaa erilaisen 
toiston. 

  

Kuva. 2 - Norjassa käytetty lego sarja 

 

 
Kuva. 3 - Suomessa käytetty lego sarja 

 
 Jos päätät käyttää digitaalista 3D mallia lego sarjasta (testattu Italiassa) tarvitset:  

o Kaksi sarjaa LEGO, 
o yksi PC, jossa LDD on asennettu,  
o  LEGO sarjan 3D digitaalisen mallin 

Jos päätät käyttää digitaalista mallia 3D-mallina, varmista, että sillä on olemassa Lego Digital 
Designer -versio, ennen kuin ostat fyysisen Lego-sarjan. 
Italialaisessa testauksessa käytetyn sarjan 31065 Lego-digitaalimallin verkkosivusto linkki on 
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-official-lego-
sets-made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963 

 

https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-official-lego-sets-made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963
https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/41226-key-topic-official-lego-sets-made-in-ldd/&page=190&tab=comments#comment-2726963


 

3.6 Pelin säännöt 
  

 Muodosta kaksi ryhmää 

 Kaksi ryhmää eivät saa nähdä toistensa töitä. Heidän täytyy olla erillään, jottei tapahdu 
lunttaamista. Ryhmä käyttää vain sitä ohjetta, joka heille annetaan. Muut työkalut ovat 
kiellettyjä.  

 Kahdella eri ryhmällä on eri työkalut ja prosessi rakentaa heidän lego-sarjansa 

 Ryhmä, joka nopeinten saa valmiiksi LEGO sarjan voittaa. Tarkkuus  (ts. jos LEGO sarja on 
rakennettu oikein) pitäisi huomioida kun voittaja julistetaan.  

 Jos vaaditaan enemmän aikaa lego sarjan rakentamiseen, voidaan aikaa pidentää (1 tunti) ja 
arvioida työn vaihetta jokaiselta ryhmältä tietyn ajan jälkeen. 

 Pelin lopussa ryhmien välinen suorituskyky voidaan verrata ja osallistujien voivat oppia BIM n 
eduista. Aivoriihi ja keskustelu kaikkien osanottajien välillä on erittäin suositeltavaa pelin 
lopussa. 
 

3.7 Kuinka pelata peliä 

3.7.1.1 Kuinka pelata 3D mallia (Norja ja Suomi testaus) 
 

Peli on melko intuitiivinen: LEGO-sarjan rakentaminen tietyn ajan kuluessa. Päävälineenä pelissä 

käytetään LEGO Creatorin sarjaa. Kaksi ryhmää kilpailevat. Jokaiselle ryhmälle annetaan joukko 

rakentamatonta LEGO Creatoria. LEGO Creator -joukon rakentamisen helpottamiseksi annetaan 
joukko ohjeistuksia. 

 

Kuva 4 -Päätehtävä on rakentaa LEGO® sarja niin tarkasti ja nopeasti kuin mahdollista 

Norjan testaus, pelin ensimmäisten 30 minuutin aikana LEGO Creator -sarjalle annetaan vain 2D-
rakennusohjekirja kullekin ryhmälle. Viimeisten 30 minuutin aikana molemmille joukkueille annetaan 

ylimääräinen ohjeet valmiiden LEGO Creator-sarjan muodossa, joka on identtinen sarjan kanssa, 

jonka he yrittävät rakentaa. Pelin idea on osoittaa, että 3D-mallin (valmiin LEGO Creator-sarjan) 
lisääminen helpottaa joukkueen lego-sarjan rakentamista. Sama ajatus koskee myös BIM: 
Rakennusprojektin sidosryhmiä on helpompi ymmärtää rakentamisprosessi ja -konsepti BIM:n tuella 

kuin 2D piirustus. Pelissä BIM on edustettuna valmiissa LEGO Creator-sarjassa, kun taas 2D-piirros 
edustaa 2D-rakennuksen käsikirjaa. 



 

 

Kuva 5 - Pelin kaavio 

Pelin keskellä pelin ohjaaja muuttaa joitain LEGO Creator -sarjan ominaisuuksia. Samat muutokset 

annetaan sekä ryhmälle että nämä muutokset näkyvät rakennuksen käsikirja-asiakirjassa sekä sarjan 

3D-mallissa (eli valmiissa LEGO Creator-sarjassa) sen ryhmälle. Näiden muutosten tarkoituksena on 

osoittaa osallistujalle, että muutokset ovat helpommin ymmärrettävissä ja tiedonsiirtoa 3D-mallin 

kautta kuin 2D piirustukset. 

 

Suomen testaus, kaksi ryhmää, A ja B, pelasivat yhtä aikaa ensimmäiset 50 minuuttia erillisissä 

huoneissa. Ryhmä A pelasi 2D ja Ryhmä B pelasi BIM:llä. Lyhyen tauon jälkeen, ryhmät vaihtoivat 

huoneita. Sitten, seuraavan 50 minuuttia, Ryhmä A pelasi BIM:llä ja Ryhmä B pelasi 2D, kuten esitetään 

alla olevassa taulukossa 

 

Ryhmä 1. 50 min 2. 50 min 

A 2D BIM 

B BIM 2D 
Taulukka. 2D tai BIM Ryhmälle A ja B ensimmäisen ja toisen 50 minuutin aikajaksolla BIM-LEGO Pelissä 

 

Ennen "BIM-LEGO" -tapahtumaa, yksi LEGO Creator-sarjan 31069 sarja rakennettiin 3D-malliksi 
käyttäen LEGO-rakentajien käsikirjaa. Alla olevassa kuvassa esitetään 3D-mallin rakentamista. LEGO-
rakentaja oli Pinja (12-vuotias): LEGO-rakentamisesta kymmenen vuoden kokemus. Hän rakensi LEGO 
Creator -sarjan 31069 2 tunnin aikana (mukaan lukien leikkiaika). 

Kuva 6 -3D mallin rakentamisproseduuri. 

 



 

2D: 
2D-ryhmä saa LEGO Creator -sarjan 31069, jossa on kaikki LEGO-palikat ja kuvat valmiiksi 
rakennetusta LEGO-talosta 2D-piirroksina 3A-kokoisella paperilla. Alla olevassa kuvassa näkyy BIM-
LEGO- pelaajille annetut kuvat. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman paljon 50 minuutissa. 
 

 

  

Kuva 7 - Valmiiksi rakennettu LEGO Creator sarja 31069 a) edestä, b) takaa, c) oikea sivu, d) vasen sivu, e) 1. kerros, f) 2. 

kerros, and g) katto. 

 

BIM: 
Alla oleva kuva esittelee työkalut, joita BIM-ryhmä sai ennen rakentamisen aloittamista: valmiiksi 
rakennettu LEGO Creator -sarja 31069, joka on 3D-malli, LEGO-rakentajien ohjeisto ja ilmainen 
augmentoitu todellisuus (AR) -työkalu app-kaupasta (nimeltään 3D - tuotekuvasto). Matkapuhelin 
tai muu sähköinen viestintälaite sallittiin. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman paljon 50 
minuutissa. 

 

Kuva 8 - Rakennettu LEGO Creator sarja 31069, rakentajan ohjekirja, and augmented reality (AR) työkalu puhelimeen. 

f) g) 

a) b) c) d) 

e) 



 

3.7.1.2 Kuinka pelata digitaalista 3D mallia Lego Digital Designer:lla (Italian testaus) 
 

Pelin italialainen testaus esittelee rakennuksen digitaalisen 3D-mallin valmiin fyysisen lego-setin 

version sijasta. 

Alla olevassa kaaviossa kuvataan pelivirta. 

Ryhmä 1 – perinteinen prosessi Ryhmä 2 - BIM prosessi 

Ohjeena tämä ryhmä saa vain 2D-

rakennusohjetta, ei askel askeleelta, mutta vain 

merkittävissä kokoonpanoissa (eli yksi piirustus 

kun koko lattia on valmis). 

Tällaiset ohjeet simuloivat projektiasiakirjoja, 

jotka ovat saatavilla rakennustyömaalla 

perinteisessä prosessissa, joka perustuu 2D 

piirustuksiin. 

Toinen ryhmä saa 3D-mallin LEGO Digital 

Designer -ominaisuudelle, jolla on mahdollisuus 

vuorovaikutukseen ja kyselyn pyytämiseen 

haluamallaan tavalla, mukaan lukien 

rakentamisen opas (askel askeleelta opetus). 

Tämä työkalu mahdollistaa BIM-prosessin 

simuloinnin, jossa 3D-informatiivista mallia 

voidaan käyttää suoraan paikan päällä 

saadakseen tarkempia ja yksityiskohtaisempia 

tietoja rakennusprosessista. 

Materiaali, joka tarvitaan: 

 Rakentamaton LEGO sarja, sekaisin; 

 2D piirustukset; 

 Kynä ja paperi. 

Materiaali, joka tarvitaan: 

 Rakentamaton LEGO sarja, sekaisin; 

 Tietokone, jossa LDD; 

 LEGO sarjan 3D malli. 

Kun pelisäännöt on selitetty, ensimmäinen 

ryhmä voi aloittaa mallin rakentamisen. Lyhyellä 

ajalla tämä voidaan nähdä eduksi, mutta se 

varmasti johtaa ajallisesti kalliimpaan prosessiin 

mallin loppuunsaattamiseksi. 

Kun pelisäännöt on selitetty, toisen ryhmän on 

edelleen oltava koulutettu ohjelmiston 

käyttöön. Tämä auttaa simuloimaan 

koulutuksen tarvetta, kun BIM-prosessi ja uudet 

digitaaliset työkalut otetaan käyttöön. 

 

 

 

 

  



 

 

Pelin testaukseen osallistuneista opettajilta/ kouluttajilta saatu palaute oli positiivista. He pitävät lego-

peliä hyvänä tapana auttaa opettajia selittämään BIM-edut perinteiseen prosessiin verrattuna ennen 

BIM-kurssin alkua. 

Yksi arvostetuimmista näkökohdista oli pelin joustavuus, joka mahdollistaa personointiin suhteessa 

kohteeseen ja erityisiin oppimistavoitteisiin. 

Peliä voidaan parantaa määrittelemällä joitain lisäsääntöjä korostamalla BIM:n muita näkökohtia/ 

etuja perinteiseen prosessiin nähden. 

Jokainen opettaja kouluttaja voi määritellä ylimääräiset säännöt suhteessa päävalintaan. 

Seuraavassa esimerkkejä: 

Yhteistyö 

Ryhmätyöskentely osoittaa yhteistyötä. Jokaisella on erilainen alkupiste eli palikat lajitellaan / 

lajittelematta; joillekin ryhmille kerrotaan, että tietyt palikat (ikkuna, ovet?) eivät ole käytettävissä, 

ennen kuin x minuuttia tulee peliin. 

Suunnittelu ja valvonta 

Ryhmät kertovat, mikä on paras tapa edetä rakentamiseen, esim. ensin lajitellaan palikat; eri kerrosten 

rakentaminen samaan aikaan; tehtävien siirtäminen ryhmässä. 

Palikat on tilattava etukäteen antamalla toimitusaika 

Varhainen verrattuna myöhäinen suunnitelman muutos 

Tee muutoksia suunnitteluun varhain tai myöhässä nähdäksesi vaikutuksen ohjelmaan (ajoitus) v 

myöhäisessä muutoksessa (pohjakerroksen tasolla?) 

Oikeat tiedot 

Poista joitain räjähtämättömiä yksityiskohtia tai koko arkkia ryhmään on tehtävä hypätä ilman 

yksityiskohtia. 

Materiaalit ajoissa 

Jätä osat takaisin. 

Pois/Paikan päällä valmistaminen 

Sivusto on Lego-pohja-alusta. Muut kohteet (pankkikonttorit, valot, portaat) on valmistettu pois 

sivustolta (aluksella)  



 

4 BIM LEGO peli: tietokone versio 
Kehitetty LEGO-peli kohdistuu tehokkaasti useisiin oppimistuloksiin, jotka edustavat BIM:n siirtymisen 

tärkeimpiä etuja rakennusteollisuudelle. Tietotekniikan version kehittämisen tarve johtui kuitenkin 

kahdesta eri tekijästä. 

1. BIM menetelmän hyväksyminen tarkoittaa digitaalisoinnin tarjoaman mahdollisuuden 
hyödyntämistä. Digitointi merkitsee vuorovaikutuksen, viestinnän, liiketoiminnan toimintojen 
ja liiketoimintamallien kääntämistä digitaaliseksi. Näistä syistä pelin digitaalinen versio oli 
varsin vaatimaton. 

2. Lisäksi digitaalisten pelien yhä tärkeämpi merkitys päivittäisessä elämässä ja heidän 
kiinnostuksensa uusille sukupolville tekevät niistä lisävälineitä oppimisprosessin 
tehokkaammin. 

Tästä lähtökohdasta johtuen tuli verkkopeli, joka simuloi eroja perinteisen prosessin ja BIM-prosessin 

välillä rakentamisessa ja rakentamisessa. Tietenkään se ei voi perustua suoraan BIM-ohjelmiston 

käyttöön, koska se on hyödyllistä myös niille, joilla ei ole teknisiä taitoja. Verkkopeli tuottaa saman 

luokan dynamiikan, joka tarjoaa luokkahuoneen version, mutta antaa käyttäjälle mahdollisuuden 

pelata sitä itseään, aina ja milloin tahansa. 

4.1 Pelin käyttäminen ja pelaaminen 
Peli on saatavilla projektin sivuilla http://www.bim4placement.eu/ B4P ICT GAME osiossa tai suoraan 

https://game.bim4placement.eu/ 

Jokaisen pelaajan täytyy olla rekisteröitynyt pelin käyttöön: rekisteröinti on helppoa täyttämällä 

sisäänkirjautumislomake, joka pyytää voimassa olevaa sähköpostiosoitetta.

 

Kuva 9 - Pelin kotisivu, jossa maininta tärkeimmistä ominaisuuksista 

 

 
 

http://www.bim4placement.eu/
https://game.bim4placement.eu/


 

4.2 Pelaajat 
Eri luokkahuoneversiosta tieto- ja viestintätekniikka on yksittäispelaaja. Kuten jäljempänä selostetaan, 

pisteitä tallennetaan, jotta varmistetaan mahdollisuus vertailla eri pelaajien tuloksia, mutta yksittäinen 

käyttäjä ei näe, miten toiset pelaavat toiston aikana. Tämä on mahdollista rekisteröintiprosessin avulla. 

4.3 Tarvittava materiaali 
Internet-yhteyden lisäksi tarvitaan laite, jolla voi käyttää online-sovellusta (HTML5-standardi), 

pelaajilta kysytään, haluavatko ne pelata digitaalisesti tai fyysisesti. Itse asiassa sovellus toimii 

virtuaalisena kouluttajana, joka ohjaa käyttäjää rakentamisprosessin kautta riippumatta siitä, että hän 

fyysisesti kokoaa LEGOn asetelmia hänen pöydälleen kotona tai digitaalisesti kannettavaan 

tietokoneeseensa. Ensimmäisellä sivulla käyttäjällä on kuitenkin tilaisuus ohjata LEGO-myymälään 

ostamaan valitun sarjan tai lataamaan LEGO Digital Designer (LDD) -ohjelmiston latausalueen. Tätä 

mielenosoitusta varten valittiin 31065 - Park Street Townhouse. Se on osa Creator 3-in-1-sarjaa, joten 

se voidaan koota kolmella eri tavalla. Peliprosessi on kehitetty A-versiossa. Pelimoottoria voidaan 

kuitenkin helposti käyttää uudelleen eri LEGO-sarjoissa tai muunnelmissa. 

4.4 Pelitila 
Koska luokkahuoneessa on kaksi ryhmää, verkossa on pelitiloja. Pelaajat voivat todellakin valita BIM:n 

ja perinteisten prosessisimulaatioiden välillä. Riippuen tästä valinnasta, peli alkaa ja kellonaika 

tallennetaan. Molemmissa skenaarioissa pelaaja ohjataan koko rakennusprosessin vaihe vaiheelta 

(tässä demoversiversiona 7). 

Jokaisessa vaiheessa pelaamistilasta riippumatta soittimelle annetaan: 

1. tärkein ikkuna graafisessa opetuksessa (2D-piirustukset tai 3D-malli riippuen tilasta), joka 
viitataan tiettyyn vaiheeseen; 

2. erityiseen vaiheeseen viitattuja tekstiviestejä; 
3. vihje siitä, miksi BIM parantaa huomattavasti rakennusalaa (enimmäkseen liittyy tiettyyn 

vaiheeseen). 
Tämän viimeisen ominaisuuden ansiosta käyttäjät voivat myös oppia, mitkä ovat BIM: n todelliset edut 
rakennusalalla pelaamisen aikana. Vihjeitä tukee varmasti luotettavien lähteiden, kuten McGraw Hill 
Constructionin ja Dodge Data- ja Analytics-tietojen, avulla. 

Siirtyminen eteenpäin askeleelta toiseen on tehtävä vasta sen jälkeen, kun taaksepäin siirtyminen ei 
ole mahdollista. 

4.5 Perinteinen piirustustila 
Pelaaja, joka ratkaisee tämän tilan, epäilemättä kamppailee ymmärrystä siitä, kuinka lukea useat 

käytettävissä olevat näkymät. Kaikki vaiheet on kuvattu molemmilla puolilla etukuvat sekä tasokuva. 

Ja jokaisen askeleen osalta pelaajan on ymmärrettävä, mitä hän etsii, ja yrittää luoda mielessä 

todellisen ulkonäön LEGO-sarjaan. Tämä vaatii tietynlaista taitoa ja joka tapauksessa kohtaavat virheet 

ovat melko usein (kuten todellisessa rakentamisprosessissa). Vain viimeisessä vaiheessa pelaajalla on 

kaksi täydentävää aksonometristä näkymää sen tarkistamiseksi, että hänen rekonstruktio suoritettiin 

oikein.   



 

 

 

Kuva 10 – Esimerkki suunnitelmasta ja etunäkymästä perinteisessä piirustustilassa kuvatusta 

kokoonpanovaiheesta 

4.6 Building Information Modeling malli 
Luo todellinen 3D BIM-malli LEGO-setistä ja sen saatavuus verkossa ei ollut mahdollista, tietenkin (BIM-

mallien online-katseluohjelma tarvitsee vielä merkittävää parannusta edes rakennusalalla). Kuitenkin 

melko tehokas ratkaisu oli tarjota pelaajalle 3D-malli Trimble SketchUp: stä, joka julkaistiin verkossa 

3D Warehouse -näkymän kanssa. Trimble on yksi markkinoiden johtajista ohjelmistokehityksessä 

rakennusteollisuudelle ja SketchUpin käyttäminen ammattiin kasvaa nopeasti, vaikka se ei ole vielä 

täysin BIM-yhteensopiva. Kuitenkin nämä 3D-mallit voidaan tutkia suoraan verkkosivulla (mukaan 

lukien tallennetut näkymät, kuten perinteiset prosessinäkymät tai poikkileikkaukset), minkä ansiosta 

pelaajalla on mahdollisuus ymmärtää, miten 3D BIM -malli on parempi kuin 2D-piirustukset ja miten 

parannettu visualisointi voi helpommin kommunikoida ei-asiantuntijan kanssa. 



 

Kuva 11 – Esimerkki kokoonpanosta BIM-tilassa sivun pääominaisuuden merkinnällä 

 

4.7 Pelin päättäminen ja pisteiden tallennus 
Kun viimeinen vaihe on valmis, viimeinen aika tallennetaan ja soitinta pyydetään lähettämään todiste 

siitä, mitä hän rakensi. Alkuperäisen valinnan mukaan voidaan ladata .zip-tiedosto, joka sisältää LDD-

ohjelmiston luomaa fyysistä mallia tai .lxf-kuvaa. Tätä tiedostoa käytetään taustatietojärjestelmässä, 

jotta voidaan vahvistaa pisteet, jotka luodaan painamalla "Luo pisteet" -painiketta. Itse asiassa vain 

kelvolliset tulokset (jotka oikeastaan edustavat LEGO: n oikeaa kokoonpanoa noudatetusta 

menettelystä) auttavat luomaan online-sijoituksen. 

4.8 Pisteiden validointi 
Säännöllisten pelaajien lisäksi kouluttajien käyttäjät voivat luoda alustan hallintaryhmälle tai opettajille 

ja kouluttajille, jotka haluavat toteuttaa tämän pelin luokassaan tai käyttää sitä kotitehtävissä. 

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana, käyttäjällä on mahdollisuus tarkistaa tulokset, tarkistaa 

lähetetyt tiedostot. Järjestelmänvalvojalle annetaan linkki tiedostojen avaamiseen tai lataamiseen, 

jotka on tallennettu tähän tarkoitukseen luotuun verkkolaitteeseen (tällä hetkellä toimitettu Google 

Drive). Kun tiedot on tarkistettu, järjestelmänvalvoja suorittaa positiivisen tai negatiivisen arvioinnin. 

Vain positiivinen arviointi näyttää pistemäärät ranking-listojen joukossa. Kaikki tulokset kuitenkin 

säilytetään.

 

Kuva 12 – Pisteiden validointi sivu 



 

4.9 Ranking listat 
Kuten selitetty, vain hyväksytyt huomautukset tuottavat todellisen pistemäärän ja siten ranking-listat. 

Jokainen pisteet koostuvat seuraavista kentistä: 

 Käyttäjän nimi; 

 Lähetys päiväys 

 Aika (näkyy kestona ensimmäisestä lähetyksestäI 

 Peli tapa 
 

Vaikka kaikki tulokset tallennettaisiin, vain parhaat mahdolliset tulokset näytetään kaikille. Jokainen 

pelaaja voi todella nähdä: 

 kaikki hänen pisteytyksensä suoritetaan molemmissa tiloissa ja arvioinnin tulos (negatiivinen, 
positiivinen tai vireillä); 

 kymmenen parhaan tuloksen pistemäärästä riippumatta, vihreällä korostuksella saaduilla 
tuloksilla ja kaikkien hänen arvosanojensa ranking-arvosta kymmenestä parasta; 

 kymmenen parhaan BIM-pistemäärän, jonka tulokset ovat vihreässä korostettuna, ja hänen 
BIM-tuloksensa sijoitustaso on kymmenestä. 

 

 

Kuva 13 – Pistemääräinen luettelo tavalliselle pelaajalle 

 

Näyttää vain kymmenen parasta (täydellisinä ja BIM-listoina), jotta laukaisisi tahdon toimia parhaalla 

mahdollisella tavalla ja annettaisiin jo käsitys siitä, että BIM-tila helpottaa paremman tuloksen 

saavuttamista.  



 

4.10 Lopulliset näkökohdat ja jatkokehitys 
LEGO BIM-pelin ICT-versio on jo käynnissä ja sitä voidaan käyttää edistämään BIM-etuja verkossa tai 

oppimistyökaluna tietyssä koulutusohjelmassa. Molempien pelitilojen kokoamisohjeiden 

kehittäminen antoi meille mahdollisuuden antaa merkittävää hyötyä BIM-prosessille oikean viestin 

välittämiseksi yleisölle. Pelin tarkoitus tosiaankin oikeuttaa tämän lähestymistavan, ja se tukee sitä 

tosiasiaa, että tällainen etu tunnustetaan jo rakennus- ja rakennusalan tutkimuksissa ja mittauksissa. 

Hankkeessa tehty tekninen testaus jo osoitti, että BIM-tilassa on helpompi saavuttaa paremmat 

pisteet. Jotta kuitenkin voitaisiin ratkaista pelin laajentaminen lähitulevaisuudessa, tämä asenne olisi 

vahvistettava lisätestillä laajemmalla yleisöllä. Tästä syystä pelin toteutus on jo suunniteltu useille 

koulutusohjelmille seuraavasti: 

 

 ITS-kurssi, jonka ehdottaa ITS Foundation Territory Energy Construction, hankkeen kumppani 

 Pilottihankkeet lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa Italiassa. Jotkut opettajat, jotka 
osallistuivat italialaiseen paikalliseen koulutukseen, pyysivät pelin (fyysisen version ja 
verkkoversion) testaamista opiskelijoiden kanssa. 

 Stavangerin yliopisto, jossa on rakennusalan hallinto 

 Oulun ylipisto, Oulu zone työpajan opiskelijoille 
 

Lisäksi alustalle voidaan jo käsitellä seuraavia kohtia ilman ohjelmistokehitystä. 

 

 Uudet LEGO sarjat – Laitetta voidaan jo helposti käyttää erilaisten mallien pelaamiseen. Vain 
SketchUp-mallin luominen tarvitaan kokoamisvaiheiden luomiseen tai poikkileikkausten tai 
näkymien esittämiseen.  

 Muuttujien integrointi – Esitystapa mahdollisista muutoksista kokoonpanomenettelyihin, 
kuten odottamattomiin virheisiin tai uudelleenkäsittelyvaiheisiin, on jo mahdollista. Alustan 
malli voi jo järjestää hälytyksiä tai virheviestejä kussakin vaiheessa kertoa käyttäjälle, että 
prosessin muutos on tarpeen. 

 

Lisäksi olemme jo määritelleet mahdollisen tulevan kehityksen, jota voidaan käsitellä asteittaisessa 

vaiheessa. 

 Monipelaaja – Moninpeli-lähestymistavan integrointi peli voi olla mielenkiintoisempaa. 
Perusteellisesta lähestymistavasta, jossa käyttäjä voi nähdä, miten kilpailija toimii, aidolle 
yhteistoiminnalliselle lähestymistavalle, jossa eri pelaajat kokoavat eri rakennuksen eri osia ja 
pelaavat eri rooleja. 

 Automaattinen mallin validointi – LLD:n luoma .lxf-tiedosto on melko samanlainen kuin BIM:n 
vakiomuotoinen .ifc-tiedosto. Ainoa ero on xml-skeema, johon se luottaa. Tästä syystä datan 
validointi voidaan suorittaa samalla tekniikalla kuin BIM-mallin tarkistus. Tämä lähestymistapa 
voi sekä nopeuttaa validointivaihetta että avata uusia pelivaiheita. 

 

  



 

 

5 Johtopäätelmät 

Pelaajien (opettajien/kouluttajien) erittäin myönteisen palautteen perusteella voidaan päätellä, 
että BIM-LEGO voi olla sopiva harjoitteluväline aloittelijoille. BIM-LEGO-pelin todettiin olevan 
mielenkiintoinen tapa osoittaa perinteisen prosessin ero BIM:lle pelaajille. 

On myös monia tapoja muuttaa peli sopivaksi eri kohderyhmille, kuten lukiolaisille, 
ammattiopiskelijoille, ammattikorkeakouluopiskelijoille, yliopisto-opiskelijoille tai jopa 
ammattilaisille, kuten valitsemalla LEGO-setin vaikeustaso, peliaika, osallistujien määrä ryhmiin, 
sääntöjen lisääminen käyttäen kahta eri saman tasoista LEGO-sarjaa. 

BIM-LEGO-pelin aikana pelaajat pelattiin ryhmänä, jakavat tietoja ja tehtäviä ryhmän sisällä ja 
ymmärsivät hyvän suunnittelun merkityksen, joten oppimistulokset saavutettiin. 

On mahdollista, että tämä BIM-LEGO-pelitapahtuman kuningas voidaan toteuttaa: 
 

- Oulun yliopistossa, Oulun ammattikorkeakoulussa ja Oulun ammattiopistossa uudestaan 
tulevaisuudessa 

- Stavangerin yliopistossa 
- ITS-kurssin johtaja  ITS-säätiön (ITS TEC) 
- lukiossa eräissä Emilia-Romagan lukioissa (kaksi koulua testattiin jo sen jälkeen, kun opettajat 

osallistuivat italialaiseen paikalliseen koulutukseen). 


