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BIM4PLACEMENT on Euroopan unioni-projekti, jota osa rahoittaa Erasmus+:n 

ohjelma. Italia, Norja ja Suomi osallistuvat projektiin syventääkseen tietomallinuk-

sen (Buidling information modelling, BIM) toteutusta ja BIM-koulutusta kussakin 

maassa ja Euroopan tasolla. Kuva 1 kuvaa projektin koordinaattoria ja kumppanien 

sijaintia kartalla.

Kokonaisprojektin laajuus: BIM4PLACEMENT
BIM-ohjelmistoa käytetään suunnittelemaan, mallintamaan, rakentamaan, operoi-

maan ja ylläpitämään monenlaisia rakennuksia ja infrastruktuureja. BIM on käytet-

ty enemmän ja erityisesti arkkitehtuuri-, insinööri- ja rakentamisalanteollisuudessa 

(architecture, engineering and construction, AEC) ja kiinteistöjen ylläpidossa (faci-

lity management, FM). Lisäksi BIM:in liittyvää opetusta ja koulutusta on aloitettu 

yliopistoissa, ammatillinen koulutus-instituuteissa ja muissa yksityisissä järjestöissä. 

Sen lisäksi se on luonut monet työllistymismahdollisuudet yhdyskunta- tai rakenne-

suunnittelijoille ja arkkitehdeille. Monet maat Euroopassa ovat toteuttaneet BIM:a 

parantaakseen teollisen prosessin tuottavuutta. Se ei vielä kuitenkaan ole riittävän 

tunnettu, ja levinnyt Italiassa. Kuitenkin Suomea ja Norjaa voidaan pitää BIM:n var-

haisimpina omaksujina Euroopassa, ja nämä maat ovat olleet vuosikausia BIM:n etu-

rintamassa. Sitä paitsi Norja on aloittanut BIM tutkimuksen ja kehityksen ja nykyisin 

Norjaa voidaan pitää yhtenä johtavista maista, jotka käyttävät BIM:a.

Vaikka BIM on toteutettu AEC/FM-teollisuudessa, Euroopan tasolla ei ole käytet-

tävissä työkaluja, jotka on validoitu BIM-koulutukseen. Tämän projektin yhtenä ta-

voitteena on levittää BIM-kokemuksia, käytäntöjä ja tietämystä Pohjois-Euroopan (eli 

Suomi ja Norja) ja Etelä-Euroopan (eli Italia) välillä. Erikoisesti Italialla on mahdolli-

suus oppia eurooppalaisista parhaista kokemuksista, kun taas Suomella ja Norjalla 

on mahdollisuus laajentaa kansainvälistä BIM verkkostoa instituutiossa ja yhtiöissä, 

ja päivittää näiden molemminpuolista tietoa parhaimmista käytännöistä ja uusista 

koulutustyökaluista. Nykyisin BIM-kokemukset/käytäntöjä voidaan levittää valtioi-

den välisellä yhteistyöllä.

Tämä projekti auttaa syventämään BIM:n tuntemusta osaamisen kehittämiskou-

lutuksena, joka koskee työllistettävyyttä koskevia tavoitteita, nykyisten koulutus-

välineiden ja ammatillisten pätevyyksien parantamista sekä verkostoitumista, jolla 

edistetään työllä oppimista kiinnittäen erityistä huomiota oppisopimuskoulutuk-

seen. Tässä projektissa Italia, Suomi ja Norja ovat kumppaneina. BIM-kumppanien 

motivaatio osallistua hankkeeseen liittyy voimakkaasti paikallisten tarpeiden huo-

mioimiseen ja tunnustukseen siitä, että on yritettävä kattaa taitojen tutkintojen ja 

työmarkkinoiden vaatimusten välistä kuilua. Lisäksi odotetaan olemassa olevia kou-

lutusvälineitä ja koulutusohjelmia päivittämistä ja muokkausta opetuksen ja oppimi-

sen tehokkuuden parantamiseksi. Seuraavat älylliset tuotannot saavutetaan;

• Vertaileva tutkimus ”BIM työllisyyden ohjaajana” (julkaisu)

• BIM:n koulutusohjelmien toteuttaminen kussakin kumppani maassa 

• Vakavasti otettavan pelin kehitys oppimistyökaluksi aloittelijoille eri 

olosuhteisiin. 

Raportin tarkoitus
Tämän raportin tarkoituksena on esittää BIM:n nykyinen toteutus Italiassa, Nor-

jassa ja Suomessa, jotta tunnistetaan parhaat opetus- ja koulutuskäytäntöjä ja verrata 

toteutuksia eri maiden välillä.

1.1 1.2

1. JOHDANTO1. JOHDANTO

Kuva 1.
Kartta, jossa projektin koordinaattori ja 
kumppanit.
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“Kymmenen totuutta BIM:sta” (WSP-ryhmä) -julkaisu kuvaa BIM:n toteutuksen 

asemaa Suomessa: 

“BIM:n omaksuminen ei ole täydellinen Suomessa, mutta se on edistyksellisempi 

kuin missään muualla. Suomea usein siteerataan mallina teknisen ytimen onnistu-

neelle omaksumiselle, ja näin pieni pohjoinen maa muuttuu nopeasti BIM-osaamis-

keskukseksi. Ei tarvitse katsoa kuin Skanskan, ruotsalainen yhtiö, päätös perustaa 

sen maailmanlaajuisen BIM:n aivoriihen juuri Helsingin ulkopuolelle. Hallituksen 

toiminta voi johtaa pitkälle pienessä maassa. Mikä se on tehnyt oikein?”

Suomi on teknisesti kehittynyt valtio, jolla on suhteellisen pieni, ketterä raken-

nusteollisuus. Se on melko hyvä lähtökohta, mutta todellinen katalysaattori tälle 

menestystarinalle oli oikean-aikainen hallituksellinen aloite. Senaatti-kiinteistöt, 

hallinnollinen hallintorakenteiden hallinnoinnista vastaava toimija, otti ensimmäi-

senä tarvittavan tärkeän askeleen ja alkoi vaatia BIM:ä hankinnoissa vuonna 2007. 

Verrattuna moniin muihin maihin Suomalainen julkinen sektori on suhteellisesti 

suuri ja sillä on merkittävää valtaa, mikä mahdollistaa sen työntää teollisuus kohti 

kääntöpistettä lähes yksin ja vertailukelpoisella tavalla. Yhteistyöalalla, jolla on pit-

kä historia luottamusta ja suhteita kohtaan, sekä ottaa vakavasti avoimet standardit, 

Suomi on edennyt jo pitkään. Jokapäiväiset projektit: arvokasta mieluummin kuin 

lumoavaa BIM:ä käytetään hieman eri tavalla Suomessa kuin suurimmissa maissa. 

Vaikka voimme olettaa, että BIM voi tarjota suurimpia etuja suurille ja monimut-

kaisille toiminnoille, suomalainen esimerkki osoittaa sen arvon pienissä, suoravii-

vaisissa   hankkeissa. Tässä BIM on valjastettu standardointia ja tehokkuutta varten 

arkipäiväisissä asetuksissa, hyödyntämällä yksinkertaisia   mutta arvokkaita palkintoja. 

Ehkäpä tämä on BIM:n tulevaisuus maailmassa - kunhan “Hollywood BIM”: n ilmeiset 

3D-renderoinnit eivät ole enää houkuttelevia.

BIM voidaan myös tarkastella erikseen rakennuksissa, silloissa, infra- ja kaupungeissa.

Rakennuksen BIM-malli (Kuva 2) voi tyypillisesti sisältää tietoja seuraavista kohteista

• voidaan käyttää älykkääseen tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön

• voi hallita tehokkaasti suunnitteluprosessia

• monet yksityiskohtaiset tehtävät voidaan automatisoida

• voi tuottaa määrälaskentatietoa

• voi löytää yhteentörmäykset ja puutteet automaattiset

• voidaan soveltaa eri osien automatisoitua valmistusteollisuutta varten

• voidaan myös soveltaa kiinteistönylläpito-tarkastuksia varten (tulevaisuus)

2. BIM TOTEUTUS SUOMESSA2. BIM TOTEUTUS SUOMESSA

Kuva 2. 
Rakennus BIM mallin esimerkki.

Kuva 3.  Esimerkki Raippaluoto sillan BIM-mallista (Suomi).

Kuva 4.  Esimerkki tie BIM-mallista Vaasan moottoritieltä, Suomesta.
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Yleisiä BIM organisaatioita Suomessa
BuildingSMART Finland on suomalaisten omistajien, A/E Consultansin, ohjel-

mistotoimittajien ja rakennusyhtiöiden perustama yhteistyöfoorumi. Foorumin 

tavoitteena on levittää tietoa BIM:stä ja tukea sen jäsenyrityksiä BIM-pohjaisten 

prosessien toteuttamisessa. 

Tavoitteena on auttaa jäsenyrityksiä tunnistamaan BIM:n edut ja auttamaan niitä 

kehittämään ja toteuttamaan BIM-pohjaista liiketoimintaa. Toinen tavoite on edis-

tää ohjelmistojen toimittajien ja loppukäyttäjien välistä vuoropuhelua. (www.buil-

dingsmart.fi)

Foorumi järjestää BIM:in liittyviä seminaareja ja jäsentapahtumia. BuildingS-

MART Finland Forum tarjoaa linkin kansainväliseen BIM-kehitykseen ja tavan vai-

kuttaa siihen. 

BIM tehostaa verkoston toimintaa ja parantaa verkoston suorituskykyä. Buildin-

gSMART Finlandin tavoitteena on ylläpitää kilpailukykyä ja kehitystä BIM:in liitty-

viin liiketoimintaa suomalaisissa yrityksissä. 

Foorumi tarjoaa alustan näille aktiviteeteille jäsenilleen. Saat lisätietoja osoit-

teesta (www.buildingsmart.fi):

• rakennusprojektit ja organisaatiot, jotka hyödyntävät BIM:ä

• miten BIM-prosessit, roolit ja tehtävät ovat kehittyneet 

• avoimet BIM-käyttötapaukset ja teknologian parannusten kehittäminen

• kehitetään ja toteutetaan IFC ja muut buidlingSMART standardit.

Paikallisliiketoimintojen lisäksi buidlingSMART ja sen jäsenillä on mahdollisuus 

vaikuttaa kansainvälisiin standardeihin ja prosessien kehittämiseen. Paikallinen 

foorumi tarjoaa myös kanavan osallistua kansainväliseen toimintaan. BuildingS-

MART International toimii maailmanlaajuisesti eri ohjelmistojen ja standardien 

yhteensopivuuden parantamiseksi. Koska tekniikka kehittyy koko ajan, sitä tär-

keämpää on myös yhteisten prosessien ja käytäntöjen kehittäminen. (www.buil-

dingsmart.fi)

BuildingSMART Finlandin foorumissa on neljä eri liiketoimintaryhmää eli ra-

kennus, kaupunkisuunnittelu, infrastruktuuri ja koulutus. Lisäksi löytyvät yleiset 

BIM-tiedot ja -ohjeet rakennuksille (YTV2012 tai COBIM 2012 englanniksi), inf-

rastruktuuri (YTV2015). Myös kaupunkien mallinnukseen liittyviä uusia ohjeita 

on kehitteillä. Suomen Liikennevirasto on julkaissut siltojen erityiset BIM-ohjeet. 

Myös Helsingin kaupungilla on omat yksityiskohtaisemmat BIM-ohjeet silloille ja 

muille infrarakenteille. Muut suuret kaupungit ovat soveltaneet näitä suuntaviivoja 

kaupunkialueillaan oleviin hankkeisiin.

BIM:n kansallinen lainsäädäntö
Suomessa ei ole kansallista lainsäädäntöä, joka ohjaa, suosittelee tai vaatii BIM:n 

käyttöä rakennusprosesseissa. Jotkut asiakkaat, kuten rakennusalan senaatti- kiin-

teistöt, infra-alan liikennevirasto ja sillan alalla Helsingin kaupunki, soveltavat ja 

jopa edellyttävät yhteisten BIM-ohjeiden käyttöä hankkeissa.

KIRA-digi (Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisointi) - kehitysohjelma aloitettiin 

Suomessa 2016. KIRA-digi toteuttaa kärkihankkeen julkisten palvelujen digitoin-

Kuva 5.  Esimerkki yhdistelmä mallista, Kruunu-silta hanke Helsinki, Suomi.

Kuva 6.  KIRA-digi visio tulevaisuuteen (Building Information Modelling Level 3, Mark Bew 28/04/2015).

2.1
2.2

2. BIM TOTEUTUS SUOMESSA2. BIM TOTEUTUS SUOMESSA
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tiin. KIRA-digin rahoitus vuoden 2018 loppuun on noin 16 miljoonaa euroa, josta 

puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakennusalalla.

Tavoitteena on avata yleistä tietoa rakentamisesta ja maankäytöstä kaikkien 

helppokäyttöisyyden, kehittää moitteettomasti toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä 

toimintatapoja sekä käynnistää useita pilottihankkeita uusien innovaatioiden ja 

yritysten luomiseksi. 

Lainsäädäntöä on myös kehitettävä digitaalisen alan tukemiseksi. Tämä luo he-

delmällisen maaperän digitaalisen liiketoiminnan ekosysteemin luomiseksi kiin-

teistö- ja rakennusalalla Suomessa.

BIM:n käyttö Suomen teollisuudessa
BIM:ä käytetään erittäin laajasti rakennusalalla, mukaan lukien betoni-, teräs- ja 

puumateriaalit ja -rakenteet. Nykyisestä tilanteesta ei ole olemassa tarkempia 

tietoja. 

Senaatti Kiinteistö ja Skanska ovat olleet keskeisiä BIM-toteutuksen aktivaatto-

reita. Infrastruktuurien (teiden, rautatiet, metrot, tunnelit, sillat, väylät, jne.) keskei-

set asiakasorganisaatiot (erityisesti Suomen liikennevirasto, Helsingin kaupunki, 

jne.) ovat olleet hyvin aktiivisia ja vaativat jo BIM:n käyttöä kohtuullisen laajasti. 

Suurimmat urakoitsijat (Destia, Skanska Infra, Lemminkäinen, NCC Roads, YIT) 

sekä tärkeimmät suunnittelutoimistot (WSP, Ramboll, Pöyry, Sito, Finnmap) ovat 

myös ottaneet infra BIM:n käyttöön työprosesseissaan. Nykyään BIM:iä on hyvin 

todennäköisesti hyödynnetty lähes kaikissa infra-projekteihin Suomessa, vain pie-

nimmät hankkeet voidaan sulkea pois.

Rakennuksen etuja ja vaikeuksia BIM-toteutus Suomessa:

Edut

• Suomessa on runsaasti kehittyneitä BIM-ohjelmistoja ja -järjestelmien tarjoajia 

(Tekla, Solibri, Magicad, Vertex, SVS Innovations, ...). Siksi asiantuntijoilta on ollut 

helppo saada käyttöönottotukea

• Monia etuja on havaittu erityisesti visualisoinnin, yhdistelmämallien, ristiriito-

jen havaitsemisen ja määrän ylittämisen kautta

Vaikeuksia

• Toteutuksessa ei ole koko rakennusteollisuutta, on olemassa aktiivisia organi-

saatioita (Senaatti, Skanska, Lemminkäinen, WSP, A-Insinöörit jne.), Jotka soveltavat 

laajemmin BIM: ä, mutta ryhmä kasvaa koko ajan

• Edellisen prosessin uudelleensuunnittelun tutkimusohjelman (PRE) jälkeen 

teollisuus etsii seuraavaa suurta tutkimus- ja kehitysrahoitusta

Sillan BIM-sektorilla seuraavat kokemukset ja näkymät BIM-toteutuksessa:

Edut

• Organisaatioiden ja ihmisten ”sillan asiantuntijaryhmä” on ollut melko pieni ja 

kompakti, asiantuntijoiden yhteistyö on ollut tehokasta ja jatkuvaa vuodesta 2001 

lähtien

• Siltojen BIM-pohjainen 3D-suunnittelumenetelmä on todettu ”normaaliksi ja 

tehokkaaksi muotoiluksi

Vaikeuksia

• Suunnittelutoimistot käyttävät edelleen eri tavoin tiedon luokittelua (nimik-

keistö)

• BIM-käyttö sillanrakentamisvaiheessa on aika kehittymätöntä

Infra-alalla, infra BIM-pohjainen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpitoprosessit, 

menetelmät ja työkalut, joita käytetään useimmin. Yli 2500 automaattista 3D-kone-

ohjausjärjestelmää käytännön käyttöön. Avoin tiedonsiirto (Inframodel, IFC) tuki 

ja vaati. Avaa BIM-pohjainen projektien koordinointi ja johtaminen ovat voimak-

kaasti kehittyneet.

BIM:n liittyvät työllistymismahdollisuudet Suomessa
Suomessa on tarjolla monia työmahdollisuuksia ihmisille, joilla on pätevyys / 

kokemus / asiantuntijat IBM:sta. BIM-johtaja, BIM-koordinaattori, BIM-teknikko 

ja BIM-konsultti ovat eräitä teollisuuden työpaikoista. Voidaan jopa arvioida, että 

ilman BIM-taitoja voi olla vaikeampaa löytää ja saada työpaikkoja teollisuudes-

ta. Kansainvälisissä konsulttiprojekteissa BIM-taidot ovat usein olleet keskeinen 

asiantuntemusalue.

2.4

2.3

Kuva 7.
Infra-BIM yhteensovitus automatisoidussa 3-D 
koneohjauksessa.

2. BIM TOTEUTUS SUOMESSA2. BIM TOTEUTUS SUOMESSA
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BIM:n liittyvä opetus suomalaisissa oppilaitoksissa
BIM:a opetetaan missä tahansa yliopistossa (Oulun yliopisto, Tampereen teknil-

linen yliopisto, Aalto-yliopisto), joissa on omat koulutusalueet maa- ja vesiraken-

nustekniikalle. 

Opetuksessa on eroja, riippuen siitä, millä alueella avainhenkilöt ovat äskettäin 

opiskelleet tai ovat olleet aktiivisia. Suomessa BIM:sta on myös pitkälti opetettu 

ammattikorkeakouluissa. 

Metropolian ammattikorkeakoulu on voinut olla aktiivisin erityisesti infraBIM ja 

siihen liittyvä 3D konevalvontaa on pitkälti opetettu eri toisen asteen koulutuksen 

organisaatioissa. 

Oulun yliopistolla on tällä hetkellä seuraavat BIM-kurssit:

• Rakennussuunnittelun peruskurssi (CADS), 5 op

• Rakenteiden tietomallintaminen (Tekla Structures), 5 op

• Köysikannatteisten siltojen suunnittelu vientihankkeissa - Bridge BIM, 5 op

• Tietomallintaminen ja automaatio infrastruktuurin rakentamisessa ja ylläpi-

dossa, 5 op

• Tietomallintaminen ja automaatio rakennusten rakentamisessa ja ylläpidossa, 

5 op

BuildingSMART Finland Education hoitaa yleistä vastuuta BIM-koulutuksen ke-

hittämisestä Suomessa.

BIM:n liittyvä koulutus ja ammatillinen pätevyys 
Suomessa

Suomessa ei ole vielä kehitetty erityisiä ja laajalti hyväksyttyjä BIM pätevyyksiä. 

joidenkin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on keskusteltu siitä, että 

tällainen pätevyys olisi hyödyllinen teollisuudelle.

Metropolia Ammattikorkeakoulu on järjestänyt aktiivisesti BIM-työpajoja, semi-

naareja ja kursseja. Oulun yliopisto on järjestänyt useita infra-BIM- ja automaatio-

työpajoja OuluZone keskuksessa lähellä Oulua.

BIM:n liittyvä tutkimus Suomessa
Suomessa on kolme eri yliopistoa, jotka ovat tehneet BIM-tutkimusta, toisin sa-

noen Oulun yliopisto, Tampereen teknillisen yliopisto ja Aalto yliopisto. Oulun 

yliopisto on keskittynyt enemmän BIM-infrastruktuuriin infra- ja siltojen suhteen 

sekä BIM:n integroimiseen rakennusautomaatioon ja robotiikkaan. Tampereen yli-

opisto on tehnyt pääasiassa tutkimusta BIM:n rakentamisesta. BIM tutkimus Aal-

to-yliopistossa on ollut teoreettisempi ja ottaen huomioon joitain maailmanlaajui-

sia suuntauksia.

Lisäksi tekninen tutkimuskeskus VTT on tehnyt BIM-alueella tutkimusta, joka 

keskittyy pääasiassa Building Smart -yhteistyöhön, maailmanlaajuisiin BIM-ohjei-

siin ja avoimeen tiedonsiirtoon.

Uusin suuntaus BIM-tutkimuksessa Suomessa etsiä yhteyttä kiinteistöjen yllä-

pitoon sekä infra-alaan, joka etsii erityistä ylläpito-BIM-mallia älykkään yhteyden 

avulla edelleen myös älykkään liikenteenohjauksen ja -järjestelmien kanssa.

2.5

2.6

2.7

Kuva 8. Esimerkki – Tien ylläpito-BIM.

2. BIM TOTEUTUS SUOMESSA2. BIM TOTEUTUS SUOMESSA
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BIM:n tärkeys  
On tärkeää lisätä tietoisuutta arkkitehtuurin, insinöörin ja rakentamisen (AEC) ja 

kiinteistönylläpito (FM) teollisuudesta. 

BIM on yksi tekijä, joka auttaa vaihtamaan tietoja ja 3D-visualisointia. BIM:lle on 

useita määritelmiä. 

Tässä raportissa BIM määritellään nimellä ”Building Information Modeling (BIM) 

on digitaalinen esitys kiinteistön fyysisistä ja toiminnallisista ominaisuuksista. 

Sellaisena se toimii yhteisinä tietoresursseina, joka kertoo toiminnasta, joka 

muodostaa luotettavan perustan päätöksille sen elinkaaren aikana”. [1] Kuva 9 

osoittaa, miten BIM:llä on tärkeä rooli hankkeen elinkaaren aikana.

AEC/FM-teollisuudessa on monia haasteita, koska hankkeen osanottajat eivät ole 

vaihtaneet tietoja. 

Kirjallisuuden mukaan Norjassa 25-30% rakennuskustannuksista johtuu proses-

sien hajanaisuudesta ja huonosta viestinnästä. Sama tieto syötetään keskimäärin 

vähintään 7 kertaa eri järjestelmissä, kunnes rakennus luovutetaan omistajalle. 

Noin 40% rakentamisvahingoista Norjassa voi liittyä virheiden tai laiminlyöntien 

suunnitteluun. Noin 20% syy johtuu rakennuttajan vaatimusten/määrittelyjen 

puuttumisesta [2].

BIM:n käyttö ja hankkeen/organisaation osallistuvien tietojen vaihto on yksi 

tehokkaimmista ja tuottavimmista tavoista voittaa AEC/FM-teollisuuden haasteet. 

Osallistujat ovat rakennusalan ammattilaisia   kaikilla hallintotasoilla ja koko raken-

tamisen toimitusketjun infrastruktuurista. 

Ammattilaiset voivat olla suunnittelijoita/ arkkitehtuureja/rakentajia, toimittajia, 

asiakkaita ja operaattoreita. 

Lisäksi BIM käyttää 3D malleja, joissa on liitteenä olevia tietoja ja tietoja tieto-

jen yhdistämiseen ja jakamiseen tehokkaasti toimitusketjussa ja siten parantamaan 

toimintojen tehokkuutta varojen toimittamisen ja käytön suhteen. 

2D-mallien sijaan 3D-malleilla on helpompi kommunikoida hankkeita sidosryh-

mien, toimijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa. 

Tiedot rakennuksesta 3D-malleissa antavat fotorealistisen esityksen. Jopa täysin 

ulkopuoliset voivat ymmärtää ja päästä 3D-malliin.

Lisäksi kuvassa 10 esitetty BIM-kypsyysmalli, joka auttaa ymmärtämään odotet-

tujen pätevyyksien tasoa, vaadittuja prosesseja ja korostamaan niitä tukevia stan-

dardeja. BIM Wedge tai kuvan 10 on kehittänyt Mark Bew ja Mervyn Richards. 

Lisäksi BIM-kypsyysmalli on jaettu neljään tasoon, kuten taso 0, taso 1, taso 2 ja 

taso 3. Kukin kypsyystaso voidaan selittää [4];

Taso 0: Käytetään vain 2D CAD-piirustusta, ei yhteistyötä. Nykyään suurin osa 

AEC- ja FM-teollisuudesta on jo hyvin edellä tässä vaiheessa.

Taso 1: Koostuu 3D CAD -konseptista konseptointityöhön ja 2D:ään lakisää-

teisten hyväksyntäasiakirjojen ja tuotantotietojen laatimiseen Tällä hetkellä monet 

yritykset toimivat tasolla 1.

Taso 2: Yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa tapahtuu tässä vaiheessa käyttä-

mällä omia 3D CAD -malleja, mutta ei välttämättä työskentelemään yhdellä, jaetulla 

mallilla. Tiedot vaihdetaan eri osapuolten välillä ja se on tämän tason tärkeä osa. 

Yhteinen tietomuoto on tarkoitettu tietojen jakamiseen. CAD-ohjelmiston, jonka 

kummankin osapuolen on pystyttävä viemään johonkin yhteiseen tiedostomuo-

toon, kuten IFC (Industry Foundation Class).

Taso 3: Tässä vaiheessa arvioidaan käyttävän täydellistä yhteistyötä kaikkien 

osallistuvien tahojen kesken käyttäen yhtenäistä jaettua projektimallia, joka si-

jaitsee keskitetyssä arkistossa. Lisäksi ”openBIM” -konsepti toteutetaan antamalla 

kaikille osallistujille samalle mallille moduulin muuttaminen ja lopullisen riskin 

poistaminen ristiriitaisille tiedoille.

Tällä hetkellä BIM-toteutus Norjan AEC/FM-teollisuudessa on tasojen 1 ja 2 välis-

sä ja suunnitelmassa on tavoittaa taso 3 kuvion 10 mukaisesti. Jotkut suuryritykset 

ovat kuitenkin tasojen 2 ja 3 välissä.

3. BIM TOTEUTUS NORJASSA3. BIM TOTEUTUS NORJASSA
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BIM:n avulla voidaan mallintaa kolmiulotteisia rakennuksia ja muita rakenteita, 

jotka koostuvat yksityiskohtaisista kohteista. Kohteille annetaan ominaisuuksia ja 

niillä on suhteita keskenään. 

Tämä tarkoittaa, että kun kohde muuttuu, ohjelma kertoo, miten tämä vaikuttaa 

suhteeseen muihin kohteisiin. 

Suunnittelun aikana valmistellaan 3D-tietomallinnusta, joka sisältää tietoa esi-

merkiksi huoneesta, alueesta ja tilavuudesta, nimestä, tyyppimerkinnöistä, materi-

aaleista ja niin edelleen. 

On myös mahdollista syöttää tietoja ovista, ikkunoista tai palo- ja äänivaatimuk-

sista BIM:ssä. BIM:tä voidaan käyttää määräohjauksena ja antaa selkeän yleiskuvan 

tilattavien tuotteiden tyypistä ja määrästä (toisin sanoen parannetaan inventaarion 

valvontaa rakennushankkeen toteutusvaiheen aikana). BIM:n avulla ilmastonmuu-

toskanavien, rakennusteknisten rakenteiden ja sähköasennusten välillä ilmenevät 

ristiriidat ovat näkyvissä ja niitä voidaan korjata suunnitteluvaiheen aikana (eli eri 

osien fyysinen järjestely ja vuorovaikutus). 

Tämän etuna on, että malli antaa tietoja virheistä, jotka tapahtuisivat rakennuk-

sen aikana ja jotka voidaan korjata ennen rakennuksen alkua. Rakentaja voi säästää 

aikaa ja rahaa jättämällä virheitä alkuvaiheessa rakennustyömaan sijasta (eli pro-

sessi muuttuu vähäisemmäksi minimoimalla lisäarvoa lisäävät toiminnot). Lisäksi 

BIM mahdollistaa rakennusprosessien tuottavuuden lisäämisen (ks. Kuva 11) ajan 

kuluessa.

Kun uusi teknologia toteutetaan projektissa, se voi aiheuttaa tilapäisen tehok-

kuuden menettämisen, koska projektiryhmä ei ehkä sovi yhteen projektin koko-

naisuuden kanssa ja hanke tuottaa negatiivista suorituskykyä, kunnes se tulee en-

nakoiduksi toimitusnopeudeksi (ks. Kuva 12).

Kun kyseessä on BIM-toteutus, pääomakustannukset (eli CAPEX) maksetaan 

takaisin kerrannaisina, koska se mahdollistaa huomattavan ajan säästön. Lisäksi 

BIM:n käyttöönotto mahdollistaa liikenteen, vesihuollon, viestintäjärjestelmien, 

energiajärjestelmien, infrastruktuurin jne. paremman käytön ja auttaa paranta-

maan lisäarvoa kasvattavia toimintoja (ja/tai parantamaan niitä edelleen) samalla 

Kuva 10.  BIM kypsyystasot [3].

Kuva 11. Suunnittelun tuottavuus BIM-järjestelmän toteutuksen aikana [5]

Kuva 12.  Nopeuden tasauksen ja projektin suorituskyvyn tarve [6]
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kun minimoidaan ei-lisäarvoa (ei välttämättömät toimet) rakennushankkeessa.

Jotta BIM olisi tehokas, on tärkeää jakaa tietoa alan muiden osanottajien kanssa. 

Jokaisen on työskenneltävä samassa järjestelmässä, jossa on rajoituksia, joita se 

antaa eri aloille - tai se voi joutua jakamaan BIM:n avoimen standardoidun tiedos-

tomuodon, kuten IFC: n (Industrial Foundation Classes) kautta, kuten buildingS-

MART kuvaa. Ohjelmisto, joka on sertifioitu BIM: n vaihtamiseksi tiedostomuodos-

sa, kuten IFC tarjoaa openBIM:n.

BIM:n kansallisen lainsäädäntö
Vuodesta 2010 lähtien on ollut kansallinen vaatimus toteuttaa BIM:sta AEC/

FM-teollisuudessa Norjassa. Norjan hallitus on vahvistanut BIM:n kansallisen vaa-

timuksen vähentää virheitä, tehostaa koordinaatiota ja lisätä rakennusten energia-

tehokkuutta ja yleisesti parantaa tehokkuutta [7]. Norjan Defense Estates -virasto 

ja Statsbygg (eli julkisen sektorin hallintoyhtiö ja Norjan hallituksen avainasiantun-

tija rakennusprojekteissa) ovat alkaneet toteuttaa BIM:tä kaikkiin uusiin hankkei-

siin, jotka seuraavat hallituksen vaatimusten noudattamista. Lisäksi Statsbygg vaatii 

IFC-yhteensopivaa BIM:tä kaikkiin rakennushankkeisiin rakennuksen elinkaaren 

aikana ja on käynnistänyt useita T&K-hankkeita, joissa keskityttiin BIM-tekniikkaan 

tehokkaan rakentamisen, sisäisen navigoinnin, paikkaperusteisen simuloinnin ja 

energialaskelmien perusteella [8].

Norjan julkinen sektori on julkaissut BIM-standardejaan vuodesta 2008. Norjan 

BIM-ohjeita kutsutaan BIM-käsikirjaksi, joka perustuu erilaisten hankkeiden koke-

muksiin. ”Statsbygg Building Information Modeling Manual - versio 1.2.1” [9] on 

julkaistu vuonna 2013, mikä antaa yleiset vaatimukset rakennustiedon mallinnusta 

(BIM) projekteissa ja tiloissa. Käsikirja perustuu aikaisempien versioiden 1.0, 1.1 

ja 1.2 käsikirjaan, kokemukseen hankituista Statsbyggin rakennusprojekteista ja 

tutkimus- ja kehityshankkeista. Statsbygg on määritellyt seuraavat ”Basic BIM” -vaa-

timukset, jotka koskevat kaikkia BIM-toimituksia riippumatta BIM-tavoitteesta, vai-

heesta, kurinalaisuudesta jne. - ellei projektissa ole toisin sovittu. Yksi BIM:n peruse-

dellytyksistä on digitaalisen 3D-tietomallinuksen toimittaminen objektipohjaiseen 

suunnitteluun (objektien ominaisuuksien ja suhteiden avulla) ja avointen BIM-stan-

dardien/formaattien käyttäminen. Käsikirjassa on myös mainittu, että BIM-kirjoitus-

työkalun on tuettava tehokkaasti tuontia ja vientiä avoimessa Industry Foundation 

Classes (IFC) BIM-muodossa, jossa IFC:n ydinmalli on ISO-määritys - ISO/PAS 16739.

On tärkeää ymmärtää rakentamisprosessien yhteiset käsitteet ja tiedot, joita ne 

käyttävät ja tarjoavat rakennusprosessin eri osanottajien keskuudessa. Ratkaisun 

löytämiseksi tästä ongelmasta Statsbygg osallistui tiedon toimittamisen käsikirjan 

(IDM) valmisteluun. Tällä hetkellä ISO 29481-1: Rakennusinformaation mallinnus 

- Tiedonanto-opas, osa 1: Menetelmä ja muoto on hyväksytty Norjassa. Yleisesti ot-

taen IDM tunnistaa rakennusrakenteiden sisällä toteutetut erilliset prosessit, niiden 

toteuttamiseen tarvittavat tiedot ja toiminnan tulokset. IDM: n komponentit voivat 

olla [10];

• Prosessikarttoja, joissa käsitellään keskeisten aiheiden tietoja kehittymistä pro-

jektin koko elinkaaren ajan

• Jokaisen prosessikartan vaatimusten tunnistaminen tiedon jakamiseksi ja kun-

kin henkilökunnan rooliksi hankkeessa

• Jokainen tietojenvaihtoa koskeva prosessi

• BIM-käyttäjän kuvaus ja toinen BIM-ratkaisun tarjoajassa.

• BIM-käyttäjälle tiedot on kuvattu ei-teknisillä termeillä, jotka eivät tarvitse 

IFC-mallin tuntemusta

• BIM-ratkaisujen tarjoajille kuvaukset jakavat IFC-kaavion uudelleenkäytettävik-

si ”toiminnallisiksi osiksi” (yleisesti esiintyvät tietosarjat, joita voidaan käyttää 

minkä tahansa prosessin avulla)

Tämän lisäksi norjalainen Home Builder’s Association, joka on voittoa tavoit-

telematon organisaatio, aloitti myös boligBIM-projektin BIM-manuaalisen ohjeen 

kehittämiseksi. Vuonna 2011 he julkaisivat ensimmäisen BIM-käsikirjan ja käyt-

töohjeen toinen versio julkaistiin vuonna 2012 [10]. Käsikirja tiivistää yleiset 

mallintamismenetelmät riippumatta ohjelmistosta. Lisäksi käsikirjassa kuvataan 

syvällisemmin boligBIM-projektin neljä pääaluetta (laskelmat, kattotuolit, energia-

laskenta ja ilmanvaihto) sekä dokumentoituja ”parhaita käytäntöjä” [11].

”Norjan IAI Forum kehittää IDM:n (Information Delivery Manual) tietojenvaih-

don vaatimusten määritelmiä (IAI Forum Norway, 2007). IDM:n tavoitteena on 

tukea rakennusalan teollisuusprosesseihin liittyvien tietojenvaihdon vaatimuksia. 

IDM:n kautta voidaan määritellä IFC-mallin osat, jotka ovat välttämättömiä tunnis-

tettujen prosessien tietojenvaihdolle ”[12].

Lisäksi BuidingSMART Norway on kansalaisjärjestö, joka perustuu alan jäsenyy-

destä. Jotkut valtionhallinnosta ovat kuitenkin liittyneet BuildingSMARTiin ja pa-

nostamaan BIM:n toteuttamiseen [13]. Lisäksi BuildingSMART Norway kehittää 

ja ylläpitää rakennusalan digitointiin liittyviä standardeja avoimilla formaateilla ja 

sillä on kolme kansainvälistä standardia, jotka kuvaavat ja tukevat AEC-teollisuus-

hankkeita [13]. 

BuildingSMART pyrkii varmistamaan, että BuildingSMART-standardit pannaan 

täytäntöön ohjelmistossa ja otettu käyttöön Norjan rakennusteollisuudessa ja jul-

kishallinnossa. 

Nämä ovat välttämättömiä openBIM:n selviämiseksi käytännössä ja näkyvät avoi-

messa tiedonhallinnon kolmikannassa kuten kuvassa 13 on esitetty [13].

3.2
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BuildingSMART-visio on saavuttaa tehokkaasti kaikki rakennustiedot AEC/

FM-teollisuudessa. Avoimet kansainväliset standardit on kehitetty seuraavasti 

openBIM-kolmion perusteella:

• Industry Foundation Classes (IFC): miten jakaa tai vaihtaa rakennustietoja yhtei-

sen datamuodon avulla,

• Kansainvälisten sanakirjojen puitteet (IFD): mitä tietoja rakennetaan tai vaihde-

taan ja määritellään terminologia.

• Tiedonjakelukäsikirja/mallinäkemysten määritelmä (IDM/MVD): mitkä raken-

nustiedot haluat jakaa tai vaihtaa, milloin jakaa ja mitä prosessia yrityksessä

Ottaen huomioon avoimet kansainväliset standardit, BuidlingSMART Norway on 

julkaissut kolme standardia nimeltä; BuildingSMART-tietomallinnusta (bs datamo-

dell), buildingSMART-datan sanakirja (bS Dataordbok) ja buildingSMART-prosessi 

(bs process), kuten kuvassa 14 [13] on esitetty.

BuildingSMART-tietomallinnus on tiedostomuoto, jota kutsutaan Industrial 

Foundation Classes (IFC), jonka avulla AEC-alan arvoketjun osanottajat voivat 

vaihtaa monimutkaisia   malleja keskenään käytetystä ohjelmistosta riippumatta. 

BuildingSMART-tietomallinnus, yhdessä buildingSMART-sanakirjan ja buildingS-

MART-prosessin kanssa, mahdollistaa openBIM (Building Information Model) 

-ohjelman käytön. OpenBIM mahdollistaa projektin osallistujat käyttämään ja 

vaihtamaan 3D-malleja olennaisilla tiedoilla, yksiselitteisillä rakennusobjektien ku-

vauksilla ja tukiprosesseilla, kuten laadunvarmistusprojekteilla.

Rakennusalan jäsenmaissa on omat kehitystiiminsä nimeltä Model Support 

Group (MSG) ja Implement Support Group (ISG). Nämä työskentelevät Buildin-

gSMART-tietomallinnuksen ja sen toteutuksen ohjelmistossa. BuildingSMART-tie-

tomallinnus on toteutettu monilla markkinoilla saatavilla olevilla ohjelmilla. 

IFC-muoto perustuu ISO 16739-standardiin. Ominaisuuksien ja tuotespesifikaati-

oiden yhtenäinen tulkinta on tärkeää, jotta ohjelmisto ymmärtää automaattisesti 

vaihdettavien mallien sisällön ja ominaisuuksien.

BuildingSMART Data sanakirja (aiemmin kutsuttu IFD-kirjasto, kansainväli-

nen datarunkosopimus data sanakirjalle) luo perustan avoimen mallin yhteiselle 

terminologialle, jotta toimijat ja jälleenmyyjät tulkitsevat kaikki mallit yksiselit-

teisesti. BuildingSMART Data-sanakirja automatisoi ja tehostaa useita prosesseja, 

kuten tuotehakuja, tuotespesifikaatiota, kauppatavaraa ja FDV-dokumentaatiota. 

Eri jäsenmaata koskevat sanakirjat on määritelty toisiaan vastaan, joten avoimia ja 

hajautettuja BIM-tietoja käännettynä automaattisesti maasta toiseen ilman virheitä 

ja tietojen menetystä. 

IFD Library Group vastaa BuildingSMART Data Sanakirjan -sovelluksen kehit-

tämisestä. BuildingSMART Data sanakirja perustuu ISO ISO 12006-3 -standardiin. 

Noin 22% Norjan AEC/FM (kiinteistönylläpito) teollisuudesta on käyttänyt tai to-

teuttanut BIM- tai IFC-toimintamallia [12].

Kuva 13. Tiedonhallinnon kolmikanta.

Kuva 14.
BuildingSMART:n Tietomallinnus (datamodell), 
data sanakirja (Dataordbok) ja prosessi [13].
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BIM:n käyttö Norjan teollisuudessa
Kirjallisuuden mukaan norjalaista teollisuutta voidaan pitää yhtenä maailman ai-

kakauden BIM:n alkuvaiheen käyttöönottajista. BIM on laajalti käytetty norjalaises-

sa rakennusteollisuudessa tietojen vaihtamiseksi 3D-visualisointi-näkökulmasta. 

Esimerkiksi norjalainen julkisen tason viranomainen (Norwegian Public Road Aut-

hority,  NPRA, eli Staten Vegvesen in Norwegian) on äskettäin toteuttanut BIM:n 

Bjørnafjorden-risteytysprojektissa, joka perustuu Alankomaiden kokemuksiin [14]. 

Ennen BIM:n käyttöönottoa NPRA käytti 2D-piirustuksia, jotka eivät perustuneet 

objektimallinnukseen. Heidän kokemustensa mukaan BIM-malli on tarjonnut verk-

koympäristöä, jossa urakoitsija ja asiakas voivat tarkastella BIM:ää ja visualisoida 

haluamansa attribuuttien tiedot. NPRA on asettanut tiedonhallinnan periaatteet, 

kuten tietomallinnukseen (rakenteen hajottaminen hallittaviin elementteihin, 

määritellä kunkin elementin tai elementtiryhmän attribuutit (esim. koot, vahvuus, 

päällystys, materiaali jne.) perustuen tietojen kysyntään, yhteinen tietomuoto eli 

Industrial Foundation Classes -tietojen vaihtamiseksi, käsikirjan ohjeiden käyttö 

3D-geometrian valmistuttua jne. Kuvassa 15 esitetään niiden BIM-työnkulku ja 

kuvassa 16 on sillan 3D-malli. Tekla, Revit, AVENA, AchiCAD ja AutoCAD ovat osa 

käytetyistä ohjelmista.

CF Møller’s on yksi Norjassa olevista tanskalaisesta arkkitehtitoimistoista. Yritys 

toteutti kaksi hanketta.  Yksi projekti oli ”A-Hus” -sairaala Norjassa, Oslossa [15]. 

Kirjallisuuden mukaan yritys on tällä hetkellä toteuttanut BIM:lla kokonaan monia 

hankkeita ja korvaa AutoCADin käytön Revitille. Monet yhtiön arkkitehdit käyttä-

vät Revitia massamallinnukseensa (luodaan malleja, joilla on vähemmän rajoitteita 

ja pystyvät muodostamaan kehittyneitä muotoja), ja tämä on jotain, joka yleensä 

pelätään, koska Revit on kehittyneempi käytössä verrattuna Rhinoon. Ne käyttävät 

myös Revit Vasaria eräänlaisena Revit-kevytversiona massoitteluun. Lisäksi BIM:n 

käyttöönoton myötä yritys odottaa tuottavuuden parantamista pyrkimällä vähen-

tämään yhden henkilön hankkeen jokaista viittä henkilöä kohden (5 henkilöä il-

man BIM projektia = 4 henkilöä BIM:llä) [15]. Yhtiö on luennoinut Revitista ja 

BIM:stä päivittäin työntekijöilleen. Joten työnantajat voivat käydä kursseja työajan 

aikana, mutta silti maksetaan. Heillä on jopa pakollinen työpajoja joka 3. viikko, 

koko vuoden ajan.

BIM on toteutettu Østfoldin sairaala hankkeessa Sarpsborgissa noin 100 kilo-

metriä Oslosta kaakkoon [13]. Kaakkois-Norjan alueellinen terveysviranomainen 

on asiakas, ja he ovat käyttäneet openBIM-strategiaa vähentääkseen aikaa ja kus-

tannuksia. Muotoilun aikana BIM on käytetty simuloimaan elinkaarikustannuksia, 

energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä. Se muodostaa myös olennaisen osan toimin-

nasta ja FM:stä. Lisäksi päätettiin toteuttaa open BIM-strategiaa projektissa uskoen, 

että se parantaisi laatua ja tehokkuutta. Suunnitteluprosessissa open BIM oli vaa-

timus.

Østensjøveien 27 on kuusikerroksinen toimistorakennus, jolla on vahvat ympä-

ristö valtuudet kiinteistökehittäjältä ja NCC:ltä. Yhtiö käyttää ”virtuaalista suunnit-

telua ja rakentamista” (VDC) lukuisiin toimintoihin, kuten akustiseen simulointiin 

- joka tässä projektissa paljasti, että avosuunnitelman pohjakerroksen melun melu 

saattaa osoittautua haitaksi. 

Vastauksena oli lisätä toimistotilojen välikerros-alue välittömästi ruokalan ylä-

puolella äänen vaimentamiseksi. Oslon kaupunginvaltuusto on tunnustanut hank-

keen vähäisen vaikutuksen ”FutureBuilt” -projektiksi.

Skanska on monikansallinen rakennus- ja kehitystoimisto, joka sijaitsee Ruotsis-

sa, ja sillä on merkittäviä rakennushankkeita Norjassa. Construction Global -lehden 

mukaan Skanska on yksi maailman suurimmista rakennusyrityksistä. Yritys on to-

teuttanut BIM:llä monenlaisia hankkeita, kuten rakennuksia, teitä, siltoja, tunnelei-

ta ja teollisuuslaitoksiin. 

Siksi yhtiö paransi tiedonhankintaa hankkeen sidosryhmien kesken, tehosti 

tehokkuutta, saivat enemmän varmuutta aikataulun ja kustannusten noudattami-

sesta sekä riskin pienentämisestä. Norjassa Skanskalla on neljä painopistealuetta: 

3.3

Kuva 15: BIM-työnKulKu Bjørnafjorden-rIsteytysprojeKtIlle [14].

Kuva 16.
BIM työvirta Bjørnafjorden 
-risteysprojektissa [14]
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Käyttämällä 4D-laitetta suunnittelija voi rakentaa koko rakennuksen käytännössä 

etsimään optimaalisen aikataulun määritellyn toiminnan perusteella. Tämän seu-

rauksena suunnittelija voi varmistaa rakennettavuuden ja työnkulun paremman 

aikataulun yhteistyössä projektin ja asiakkaiden kanssa [18]. 

Perinteisen optimaalisen informaation virtauksen sijasta 4D mahdollistaa pro-

jektien tekemisen visuaalisesti selittämällä verbisesti nykyisen tilan ja tulevien 

työjaksojen. Hyvin monimutkaisen hankkeen kannalta on erittäin tärkeää käyttää 

4D-laitetta päätösten tekemiseen. Piirustukset ja Gantt-kaaviot voidaan nyt korvata 

4D:llä, ja aikataulu voidaan lähettää sivustolle ja esittää sen paljon ymmärrettävällä 

tavalla kuin koskaan ennen [18]. Lisäksi varustelemalla miehistöjä 4D-ohjelmalla 

mobiililaitteilla tai paikallaan olevilla BIM-yksiköillä he voivat merkitä esineiden 

lopputilaa tai itse mallipohjia eli niin kutsuttua KanBIM1 työnkulun visualisointiin, 

mikä on erityisen hyödyllistä sijaintipaikkasuunnittelussa (Huomautus: Se on mah-

dollista käyttää BIM:tä, jolla on vähäisiä vaikutuksia - esim. 

Kanbanin konseptin toteutus - KanBIM: Kanban käyttäen BIM:tä) [18, 19]. Ei 

vain rakennuksen esineitä voida esittää 4D:ssä, vaan myös elementtejä, kuten 

sivuston esineitä ja materiaalitoimituksia. 4D:n lisäksi muut ulottuvuudet ovat 

projektikustannukset (5D), käyttö- ja ylläpitokustannukset (6D) sekä terveys- ja 

turvallisuuskertoimet (7D), vaikka nämä termit eivät ole vielä täysin saavuttaneet 

konsensusta teollisuudessa [18,19].

Kruse Smith on Norjan kuudenneksi suurin urakoitsija ja merkittävä kiinteistö-

kehittäjä. Yritys käyttää BIM:tä koordinoimaan, visualisoimaan ja katselemaan ja 

varmistamaan vuorovaikutuksen ja laadun eri aloilla [20]. Tällaisen mallin saata-

vuus helpottaa eri hankkeen osanottajien yhteistyötä. Tämän lisäksi hankkeiden 

hankintaan käytetään lean rakentamista ja virtuaalista suunnittelua ja rakentamista 

prosessin virtaviivaistamiseksi ja siten sekä kustannusten että ympäristövaikutus-

ten vähentämiseksi. 

Yhtiö osallistuu myös tutkimus- ja kehitystoimintaan jatkuvasti keskittymällä 

energia- ja ympäristötoimiin. Yhtiö on kiinnostunut ottamaan käyttöön erilaisia   

tuotantomenetelmiä ja alan standardeja, kuten lean rakentamista, jossa lean ra-

kentaminen on työmenetelmä, joka tarjoaa paremman työnkulun toteutusvaiheen 

aikana. Kaikilla osapuolten varhaisella osallistumisella lean varmistetaan nopea 

yleiskatsaus kaikista työprosesseista, mikä puolestaan   helpottaa terveen työtehtä-

vän helpottamista. Kanalpiren ja Songdalen kuntokeskus ovat saaneet aikaan kaksi 

hyvää tulosta. Lisäksi Kruse Smith osallistuu lean työkalujen kehittämiseen muun 

muassa Veidekken, Fafo, BI: n, Agderin yliopiston ja Oslon yliopiston kanssa teke-

mällä tutkimushankkeella ”Involving Planning”.

Norjan rakennusviranomainen on aloittanut puolestapuhumisen BIM:n käyttöä 

työvälineenä piirustustietojen tuottamisessa, ja Industry Foundation Classes (IFC), 

rakentaminen, suunnittelu, kiinteistökehitys ja konsultti. Skanska Norway on to-

teuttanut BIM:n Trondheimin KBS-kauppakeskukseen [16], jolla on asuinalueita 

ostoskeskuksen yläpuolella. BIM:llä toteuttaminen auttoi korvaamaan perinteisen 

2D-projektin kolmiulotteisilla tekniikoilla.

Tämä hanke perustettiin BIM-hankkeeksi ja kunnianhimotaso asetettiin alun 

perin törmäyksen hallintaan ja määrän nostamiseen. Projektiryhmän osallistujat 

olivat innokkaita BIM:n hyväksymiseksi. Tavoitteen tasoa on siten laajennettu kos-

kemaan myös visualisointia asiakkaan päätöksenteon tukemiseksi ja myydä sekä 

vuokra- että asuintiloja. 

Skanska järjesti työpajoja kaikkien tieteenalojen suunnittelijoille [16]. Työryh-

mät auttoivat sopimaan rutiineista ja mallintamismuodoista, mallivaatimuksista, 

tiedostojen vaihtamisesta, toimituspäivistä ja yhteistyöstä. Lisäkysymyksissä semi-

naari suoritettiin tarkastamaan kunkin kurinalaisen mallin koordinointi yhdistetyn 

monitieteellisen mallin sisällä. Tämän hankkeen aikana BIM-koordinaattori on anta-

nut erittäin hyvää tukea Skanskan Norjalle sen varmistamiseksi, että kaikki projek-

tin suunnittelijat huolehtivat kaikilla teknisillä tasoilla. He ovat myös vähentäneet 

prosessin tarpeettomia viivästynyttä ohjelmistohäiriötä käyttämällä BIM-osaston 

ohjelmisto-osaamista. Tämän lisäksi, kun esineitä ei ole saatavilla vakiokirjastoissa, 

Skanska myötävaikuttaa luomalla erityisiä esineitä, jotta arkkitehdin suunnittelu-

prosessia ei viivytettäisi luomalla esineitä.

Tässä BIM-projektissa kaikkia suunnittelijoita pyydettiin käyttämään 3D-malle-

ja suunnitteluun ja koordinointiin. Kaksi arkkitehtiä mallinsi kauppakeskusta ja 

asuintaloja. Kaiken kaikkiaan seitsemän eri suunnittelutoimistoa esittelivät mallin-

nusta. Tuotannon alusta lähtien projektiryhmän jäsenet käyttivät malleja määrien 

tilaamiseen päivittäin. 

Lisäksi mallien avulla luotiin kaivaussuunnitelmia 3D:ssä kaivausurakoitsijan ko-

neohjausjärjestelmää varten. Tämä BIM-mallien edelläkävijä säästi useiden viikko-

jen työtä, jota käytetään yleensä kaivausmallien luomiseen 2D-suunnitelmista. 3D 

malli on osoittautunut niin tehokkaaksi, että rakennesuunnittelijan uusia malleja 

käytetään päivittämään kaivausmalleja muutamassa tunnissa kuin päivinä. Projek-

titiimin ja niiden alihankkijoiden käytettävissä olevien lisätietojen ja kolmiulot-

teisten mallien määrä johti erittäin tehokkaaseen ja ongelmattomaan kaivaus-

vaiheeseen, jossa kaikki osapuolet olivat paremmin tietoisia kuin muuten olleet 

mahdollista.

Skanska Norway on myös integroinut 4D ja viimeisen suunnittelujärjestelmän. 

4D:n tarkoitus on lisätä ajan ulottuvuutta 3D-malliin yhdistämällä projektitoimin-

not vastaaville BIM-objekteille. Aikataulu voidaan luoda suoraan 4D-ohjelmistossa 

(esim. Navisworks, Synchro, VICO) tai tuotuna (esim. MS Project, Primavera) [17]. 
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BIM-teknikko on ammattitaitoinen BIM-ohjelmistomallinnusosaaja, jolla on 

vankka käsitys erityisestä suunnitteluopista. Hänellä on myös valmiudet hallita 

ohjelmistoja tekemään määräluokkia, laaduntarkastuksia, yhteentörmäystarkkailua 

ja niin edelleen. Hänellä olisi oltava mahdollisuus luoda ja toimittaa BIM-malle-

ja, jotka perustuvat standardeihin ja kehitystoimiin. BIM-teknikolla on kyky olla 

BIM-koordinaattori useiden vuosien jälkeen. BIM-konsultti on ammattitaitoinen 

BIM-koordinaattori/teknikko/johtaja, jolla on kyky auttaa yrityksiä toteuttamaan, 

kehittämään ja valvomaan BIM: tä yrityksessä ja projekteissa.

BIM:n liittyvä opetus Norjan koulutusinstituuteissa
Norjan koulutusjärjestelmät on esitetty kuvassa 17 [21]. Pohjimmiltaan se koos-

tuu neljästä tasosta, lastentarhasta, peruskoulutuksesta ja lukiosta, lukiosta ja kor-

kea-asteen koulutuksesta. Pakollisen peruskoulutuksen on pakollinen, joka on päi-

väkodista ja peruskoulun loppuun asti. Lisäksi lukiokoulutuksen jälkeen he voivat 

joko täyttää korkeakoulun tai korkeakoulun (høyskole) hyväksymisedellytykset tai 

johtaa korkea-asteen ammatilliseen koulutukseen tai kansanopistoihin. Yliopistoi-

nen ammatillinen koulutus on lyhyt ammatillinen vaihtoehto korkeakoulutuksel-

le. Sitä säännellään kansallisella lainsäädännöllä [21]. Tällä hetkellä BIMiin liittyvä 

opetus toteutetaan yliopistollisella tasolla (kandidaatti/maisteri ja muutamat toh-

torintutkinnot), kansanopistot, ammatilliset oppilaitokset (ts. Fagskole norjalaiset), 

jotka on merkitty punaisella laatikolla kuviossa 17.

Jotkut Norjan yliopistosta järjestävät BIM-kursseja ja useita korkeakouluissa on 

erityisiä BIM-tutkimuksia. Esimerkiksi NTNU (Norjan korkeakoulu ja teknologia) 

ja Gjøvik University College tarjoavat yhden vuoden kurssin BIM (Intelligent Mo-

deling) -ohjelmassa [23]. Sen lisäksi Norjan yliopistokouluja, BIM:tä opetetaan 

osaksi kurssia maa- ja vesirakennustekniikan opiskelijoille. Valtionhallinnon vaati-

muksia ei ole olemassa BIM-koulutuksessa kolmannella tasolla vuoteen 2015 asti. 

Muutamat sitoutuneet opettajat ajavat BIM-koulutusta korkeakouluissa ja yliopis-

toissa [24].

joilla on keskeinen rooli tietojenvaihdon tukemisessa [7]. Vuosina 2004-2008 

Akershus-sairaala käytti BIM:tä lukuisiin toimintoihin sisäänkäynnin rakentamises-

sa, vain osassa uudisrakennettua sairaalan kompleksia; tänään täydellinen sairaala 

rakennetaan monitoimisen BIM:n avulla. 

Muualla NCC Construction on johtava norjalainen yritys, joka käyttää virtuaalis-

ta suunnittelua ja rakentamista uudelle pääkonttorilleen Oslossa. 

Norjan Defense Estates -virasto on ottanut käyttöön BuildingSMART-konseptin 

ja BIM:n käytön, ja se aloittaa nyt sen ensimmäisen nollaenergia rakentamisen.

Rakennusala on kuitenkin edelleen hyvin konservatiivinen ja vastahakoinen 

hyväksymään uuden teknologian. Konservatiivisilla projektipäälliköillä on valtava 

paine toimittaa ajassa ja budjetissa, ja uudet alueet tähän asetukseen edellyttävät 

tiettyä riskinottoa. 

Tämän lisäksi on vaikeaa hyvin pirstaloitunut markkinapaikka, jossa openBIM 

kaltainen tekniikka avaa tehokkaampia prosesseja ja lisäarvo ei välttämättä pääty 

aloitteentekijän käsiin; vaatii voimakkaan vaatimuksen omistajilta velvoittaa otta-

maan käyttöön.

BIM:n liittyvät työllistymismahdollisuudet Norjassa
Norjassa on monia työmahdollisuuksia henkilöille, joilla on pätevyyttä/ koke-

musta/ asiantuntijoita BIM:stä. BIM-johtaja, BIM-koordinaattori, BIM-teknikko ja 

BIM-konsultti ovat osa alan työpaikkoja. BIM-johtaja vastaa BIM:stä pienessä tai 

suuressa yrityksessä. Hänellä on vastuu BIM-standardien ja mallien toteuttamisesta, 

kehittämisestä ja täytäntöönpanosta. 

Sen lisäksi hän hallinnoi ohjelmistotuotteita, standardeja ja hallintaa, tukea, hen-

kilöstön BIM-koulutusta ja projektirajapintaa sekä BIM-palveluiden markkinointia. 

BIM-koordinaattori on se, joka asettaa tavoitteita BIM-työnkulun ja vaatimusten 

hallinnan projekteille. 

Tämän lisäksi BIM-koordinaattorin tulisi kehittää, toteuttaa ja ylläpitää projek-

tikohtaista BIM-protokollaa. Hän myös koordinoi prosessia ja tarkistaa, että mallit 

toimivat yhdessä. Erityisesti hän suorittaa tiedon kohtaamisen, laadunvalvonnan, 

määränpoistot, tietojen muuntamisen. 

BIM-malleista ja niiden tilasta pidetään tärkeitä tehtäviä, jotka BIM-koordinaat-

tori tekee. Samalla projektilla voi olla monia BIM-koordinaattoreita. Yksi jokaisesta 

työlajista, joka toimittaa BIM-malleja ja yksi joka koordinoi koko hanketta. 

Normaalisti BIM-koordinaattorityö vaatii pätevyyttä, kuten tausta maa- ja vesi-

rakennusinsinööri tai rakennesuunnittelija tai vastaavana, ja yleensä 2-3 vuoden 

kokemus urakoitsijana tai projektipäällikkönä yrittäjäliiketoiminnassa tai koke-

mus teknisestä konsulttista. Olisi hyödyllistä saada tietoa yhdestä tai useammasta 

BIM-työkalusta.

3.4

3.5
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Vaikka onkin kansallista vaatimusta käyttää BIM:tä Norjan rakennusteollisuudes-

sa, korkeakouluopiskelijoiden opetus ja opetuksen tarjoaminen tuntuu epäkypsäl-

tä. Esimerkiksi Stavangerin yliopistossa maa- ja vesirakennustekniikan opiskelijat 

oppivat BIM: n perusasiat ohjelmistolla (ts. Solibri, revit, novapoint). Lisäksi kandi-

daatin ja pääaineen opinnäytetyön aikana osa opiskelijoista tutkii, miten teollisuus 

käyttää BIM:ää projekteissaan ja viimeaikaisessa kehityksessään BIM:ssä. Siksi on 

välttämätöntä tehdä yhteistyötä alan kanssa ymmärtääkseen BIM: n viimeaikaista 

kehitystä.

Ammatillinen koulutus on yksi vaihtoehdosta norjalaisessa koulutusjärjestelmäs-

sä, joka tarjoaa kursseja opiskelijoille, jotka eivät ole kiinnostuneita muodollisesta 

korkeakoulutuksesta tai eivät ole valmiita. Tässä raportissa käsitellään ammatillisia 

oppilaitoksia, jotka tarjoavat teknistä kurssia. Nykyään kolme Itä-Norjan ammatti-

koulua - Fagskolen Oslo Akershus (FOA), Tinius Olsenin kuvataideakatemia (FTO) 

ja Østfoldin Fagskolen (ØF) tarjoavat openBIM-koulutusta ja keskeisiä työkaluja. 

Esimerkiksi Fagskolen Oslo Akershus tarjoaa BIM-teknikon syvennysrakentamisen 

(BIM-K) ja BIM-teknikon syvennysasennuksen (BIM) yhden vuoden rakennus- ja 

sähkötekniikan opintoihin, yhteensä 40 opiskelijaa. Tämä ei kuitenkaan ole tar-

peeksi lähellä teollisuuden kysynnän tyydyttämistä. BIM-teknikolla on työtehtäviä 

rakennusalan rakentamisen, asennuksen ja laadunvarmistuksen 3D-mallinnukses-

sa konsultti-, urakoitsija-, arkkitehti- ja konepajateollisuudelle. Muut tekniset kou-

lut, jotka tarjoavat kursseja, on esitetty taulukossa 1.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat tänään kattavimman BIM-koulutuksen Norjassa. 

Useat Norjan korkeakouluista opettavat jonkin verran myös BIM:ä, mutta metodo-

logia on vähemmän selkeää ja enemmän tai vähemmän satunnaisesti levinnyt mui-

hin aiheisiin. Kolmessa ammatillisessa oppilaitoksessa, FOA:ssa, FTO:ssa ja ØF:ssä 

on BIM-tekniikan linjaa, joita avataan openBIM: n periaatteilla [13].
Kuva 17. Norjan koulujärjestelmä [21].

tauluKKo 1: Norjan korkeakouluopetus.

Ammatillinen koulutus Kurssin laatu Kesto

Fagskolen 
Oslo Akershus (FOA)

BIM-teknikon kurssi 
(rakentaminen / asennus)
Sofware-koulutus:

ArchiCAD, Revit, AutoCAD Solibri, SketchUp, 
Autocad, Excel, Magicad, DDS

1 vuosi

Fagskolen 
I Østfold_(ØF)

BIM-teknikko, rakentaminen,
Sofware-koulutus: ArchiCAD, Revit, Solibri

2 vuotta

Fagskolen 
i Tinius Olsen (FTO)

BIM-rakentaminen
Ohjelmistokoulutus: ArchiCAD, Revit, Solibri

1 vuosi

Fagskolen 
Innlandet

Ohjelmistokoulutus: ArchiCAD, Revit, Solibri
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Opetussuunnitelmat ja todistukset takaavat vähimmäisosaamisen osallistumista 

hankkeeseen. Kurssit ja todistukset eivät korvaa käytännön kokemusta, vaan var-

mistavat, että sertifioidulla henkilöllä on toimivalta olla käyttämättä epäasianmu-

kaisesti ja yleisesti ottaen sen rooli vuorovaikutuksessa muiden aiheiden kanssa 

BIM:stä. Todistus on yhdenmukainen käytännön kokemusten kanssa, jotka on arvi-

oitu työpaikkojen hakemisen ja palvelutoiminnan yhteydessä.

Opiskelija seminaari

Opiskelija seminaareja järjestää buildingSMART Norway, joka jakaa uusia tietoja 

openBIM: stä jäsenyritysten ja opiskelijoiden kesken [13]. 

Koko päivän seminaari antaa opiskelijoille perustiedot openBIM:stä ja buildin-

gSMART:sta. Viime vuonna opiskelijat ja opiskelijat, jotka työskentelevät BIM-aihei-

siin tehtäviin, ovat etusijalla. 

Se motivoi opiskelijoita sisällyttämään openBIM/buildingSMARTin aihepii-

rin ammatillisten kysymysten ratkaisemiseen. Seminaari on opiskelijoille ilmai-

nen - kaikki kustannukset kattavat buildingSMART Norway. Rakennuksen SMM 

Norwayin jäsenet antavat myös osanottajille esityksiä.

BIM harjoittelu teollisuudessa

On olemassa useita yksityisen sektorin yrityksiä, jotka tarjoavat BIM-kurssia/

koulutusta eri hintoihin. Sweco on Euroopan johtava konsulttiyritys. 

Yhtiö tarjoaa BIM-kursseja (eli BIM-menetelmiä ja työkaluja), jotka on räätälöity 

tietojenkäsittelyn osanottajien ennakkotiedon ja arkipäivän vaatimusten mukaisik-

si [26]. Nämä kurssit voivat tarjota järjestöille tai projekteille ylimääräisen “hissin”, 

jotka saattavat olla tarpeen aloittaa tehokkaasti uudet työprosessit ja käyttää uutta 

teknologiaa. 

Sweco tarjoaa yleisiä BIM-kursseja, kursseja buildingSmart-sertifikaatista sekä 

kursseja nykyisestä BIM-ohjelmistosta, kuten Solibri, Revit, Archicad, Novapoint ja 

Infraworks. Heidän BIM-asiantuntijoilla on huomattavaa osaamista BIM-kurssien 

opettamisesta yrityksille, projektiorganisaatioille ja oppilaitoksille.

Graphisoft Norway on yritys, joka tarjoaa valikoiman palveluita, jotka yksinker-

taistavat ja virtaviivaista suunnittelua. Se tarjoaa myös BIM-kurssit ja ohjelmisto-

kurssit (ArchiCAD, Solibri jne.). Kurssit ovat käytännöllisiä ja tarjoavat tarvittavan 

perustan BIM-hankkeen käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi tehokkaasti ja hy-

vällä tavalla. Seuraavassa on esimerkki avoimen BIM-kurssin kurssisisällöstä, jota 

Graphisoft Norway ehdottaa [26]. 

BuildingSMART Norway hyväksyy kurssit. Seuraavan kurssin kohderyhmä ovat 

arkkitehdit, suunnittelijat, urakoitsijat ja muut, jotka osallistuvat BIM-projekteihin 

joko omissa aiheissaan tai monitieteellisissä tehtävissä. Kurssilla voi olla myös täy-

dennys niille, jotka haluavat tulevaisuudessa toimia BIM-koordinaattorina monitie-

teellisessä ympäristössä. 

BIM:n liittyvä koulutus, sertifiointi ja ammattipätevyys 
Norjassa

BIM-tietämyksen henkilökohtainen www-pohjainen sertifiointi

BuildingSMART Norge [13] on ainoa voittoa tavoittelematon, ei-kaupallinen or-

ganisaatio, joka ottaa vastuulleen rakennusmallinnuksen (BIM) järjestelmien kehit-

tämisen avoimissa muodoissa, jotka soveltuvat vapaaseen kilpailuun. 

Koulutus on ollut BuildingSMART Norway:n tärkeä painopistealue vuodesta 

2009. Organisaatiolla on tällä hetkellä oma resurssi, joka auttaa oppilaitoksia ja 

opiskelijoita opintosuunnitelmissa ja opetussuunnitelmissa. 

Tämä on BuidingSMART Norge verkkosivuilla oppimisresurssina, joka sisältää 

esityksiä, raportteja (eli kandidaatin ja master-tutkielman), IFC-malleja, tutorial-vi-

deoita jne.

Organisaatio tarjoaa verkkopohjaisen ratkaisun BIM-tietämyksen henkilökohtai-

seen sertifiointiin. Tämä opetussuunnitelma on osa BuildingSMART Norjan koulu-

tusohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää relevanttia openBIM-asiantuntemusta.  

BuildingSMART Norjan koulutusohjelmaan sisältyy koulutuksen koordinaattori, 

koulutusportaali järjestön verkkosivuilla (http://www.buildingsmart.no/utdan-

ning), opetussuunnitelmat ja käyttäjän sertifiointi. BuildingSMART Norjan ope-

tussuunnitelmat ovat vähimmäisvaatimus koulutukselle siitä, miten työskennellä 

openBIM:n kanssa. Opetussuunnitelma Perus on perusmoduuli, joka koskee kaik-

kia aiheita. Sarjaan sisältyy myös rakennuttajan, neuvonantajan/yrittäjän ja johta-

jien opetussuunnitelmat, kuten kuvassa 18 on esitetty. Kaikkien saatavilla olevien 

opetussuunnitelmien mukaan valikossa Certification Portal on tarjolla verkkopoh-

jainen käyttäjästandardi. “Käyttäjän sertifikaatti on monivalintakokeesta, jossa on 

n. 40 vastausta 35 minuutissa. Käyttäjälle, joka on rekisteröitynyt käyttäjätunnuk-

seen, saa kolme yritystä 30 päivän kuluessa rekisteröinnistä. Hyväksytty sertifikaat-

ti vaatii testistä vähintään 80% olevan oikein.

3.6

Kuva 18. Yleiskatsaus koulutusohjelmiin ja sertifointiin [13]
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on tutkimusprojekti (SamBIM), jonka tavoitteena on kehittää ja luoda BIM:n tuke-

mia prosesseja ja vuorovaikuttamismalleja rakennusprojektien, rakennusteollisuu-

den ja omien yritysten arvonmuodostuksen lisäämiseksi [27]. SamBIM-tutkimus 

keskittyy erityisesti ohjelmoinnin, suunnittelun ja tuotantovaiheen väliseen raja-

pintaan. Tämä tutkimushanke keskittyy myös [27];

• Yhteistyön/integroidun samanaikaisen suunnittelun esteiden ja ajureiden tun-

nistaminen rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa ja haasteet/mahdollisuu-

det teknologian keskinäiseen sovittamiseen.

• Laadukkaiden rakennustyökalujen mahdollisuudet ja haasteet, kuten integroi-

dut rinnakkaisinsinöörit, suunnittelujoukkueen rinnakkain sijoittaminen, ns. 

suunnittelumatriisin ja kohteiden käyttö. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

yhteistyö Leanin rakentamisen Norjan verkoston kanssa tiedon levittämiseksi.

• Kehitetään yhteinen prosessimalli rakentamisprosessille kehdosta hautaan.

Tätä hanketta varten Skanska (projektipäällikkö), valtionrakennus, LINK-ark-

kitehtuuri ja Multiconsult ovat osallistuneet alan yhteistyökumppaneiksi. Fafo, 

NTNU ja SINTEF Byggforsk ovat osallistuneet tutkimus- ja kehitysyhteistyökump-

paneiksi. SamBIM perustuu viiden rakennushankkeen seurantatutkimukseen, ku-

ten taulukossa 2 on esitetty.

Sen lisäksi on toteutettu tutkimuksia BIM-teknologian levittämisen organisa-

toristen tekijöiden tunnistamiseksi hanketasolla. Merschbrock ja Munkvold [28] 

ovat havainneet, että diffuusiotekijät ovat BIM:n ”muutosasiamiesten” perusta-

minen, cloud computing -infrastruktuurin luominen, ohjelmistojen, kehittäjien 

nimittäminen, vankat BIM-sopimukset, systemaattinen lähestymistapa tietojär-

jestelmäopetukseen ja uusia rooleja ja vastuita. He ovat myös opiskelleet raken-

nusyritysten tyypillisiä kokemuksia BIM-diffuusioon liittyvistä yksilöllisistä, johta-

Kurssin tavoite; osallistujan olisi voitava käyttää BIM:ä käytännöllisenä ja aktiivi-

sena työkaluna suurissa ja pienissä projekteissa. Luota itsellesi ja muille IFC-tiedos-

tojen toimituksista, tarkista ja tarkista malleja sekä kommunikoi mahdollisimman 

tehokkaasti muiden kanssa, jotta väärinkäsityksiä ja virheitä ei tapahdu. 

Kurssilla osallistujalta edellytetään, hallita suhteellisen hyvällä tasolla ArchiCAD 

tai muita samankaltaisia   BIM-työkaluja, olla hyvät tietotekniset taidot sekä ammat-

titaitoinen ymmärtäminen ja insinöörikokemus. 

Kurssin kesto on kaksi päivää ja kustannukset ovat noin 7600 Norjan kruunua.

OpenBIM-/IFC kurssin kurssisisältö [26]:

• Mitä ja miksi BIM? Käsitteitä, sanoja ja ilmauksia sinun pitäisi tietää.

• BIM-hankkeen käynnistys, toteutus ja yleinen rakenne.

• Mallin, kartan ja GEO-viitteen sijainti (alkuperä, koordinaatit).

• Kuvien mallintaminen (rakennusosat, Norjan vakiokoodit, lattia-asetukset, alku-

perät jne.).

• Rakennuselementtien luokittelu IFC-standardin mukaan.

• Pieni BIM ja Suuri BIM, mallipalkinto vaihe- ja toimitusehtojen suhteen.

• Alue ja tilavuus (IFCSpace), tilavyöhykkeiden ja IFC-parametrien asianmukai-

nen käyttö.

• IFC-parametrit piirustuksessa ja –muodossa

• Tarkista ja muokkaa BIM-mallia älykkäillä lomakkeilla.

• Asetukset ja vaihtoehdot IFC-tiedostojen viemiseksi eri aiheisiin ja sovelluksiin.

• Omien ja muiden IFC-tiedostojen hallinta ja laadunvarmistus eri työkaluilla 

(IFC Viewer / Checkers).

• Asetukset ja mahdollisuudet tuoda IFC-tiedostoja muista malleista, kuten Tekla, 

Revit, DDS ja MagiCAD.

• Tiedonsiirto rakennustyön aiheiden ja toimijoiden välillä käyttäen BCF:ää (BIM 

Collaboration Format).

• Suora linkki ArchiCADin ja Solibri Model Checkerin välillä.

• Kohteiden yleinen koordinointi, valvonta ja laadunvarmistus, sen toimittaminen 

Solibri Model Checkerin avulla.

BIM:n liittyvä tutkimus Norjassa
Monet AEC-teollisuuden yritykset ovat korvanneet kaksiulotteisen tietokonea-

vusteisen suunnittelutyökalun kolmiulotteisilla tekniikoilla BIM:n toteuttamisek-

si. Siksi BIM:n käyttöönotto ja käyttö AEC-teollisuudessa sekä BIM:n levittäminen 

organisaatioihin ja haasteisiin ovat eräitä kirjallisuuden tutkimusaiheita. Norjas-

sa SINTEF on johtava tutkimusorganisaatio, joka harjoittaa tutkimusta BIM:ssä, ja 

se työskentelee myös useiden sisäisten ja osastoprojektien puitteissa BuildingS-

MART-aloitteessa BIM-suuntaviivojen kehittämisen lisäksi. Tällä hetkellä SINTEF:llä 

3.7

taBle 2: Projektien yhteenveto SamBIM-projektissa [26]
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misen-, ympäristö- ja teknologiakehityksistä, joita on käytetty terveydenhuollon 

rakennushankkeissa.

Båthen ja Moum [29] ovat ehdottaneet teoreettisia puitteita, joilla tutkitaan mer-

kittäviä tekijöitä menestyksekkäässä BIM-toteutuksessa projektitasolla AEC-teolli-

suudessa. He ovat myös keskustelleet haasteista, jotka kohdistuvat BIM- ja laivan-

rakennustyön periaatteiden (yhteistyössä sijainnin, isojen huoneorganisaatioiden, 

integroidun samanaikaisen suunnittelun) toteuttamisen kanssa keskisuurten 

hankkeiden suunnitteluvaiheessa käyttäen Norjan Statsbyggin todellista elämää 

koskevaa projektia. On myös havaittu, että BIM-toteutuksen onnistuminen riippuu 

suuresti osallistuvasta ja yhteistyöhenkisestä prosessista.

Norjan teknillisen yliopiston (NTNU) alaisuudessa useat opiskelijaprojektit ja 

opinnäytetyön ehdotukset keskittyvät BuidingSMART-tekniikkaa, ja ne toteutetaan 

yhteistyössä teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa opiskelijakurssin ke-

hittämiseksi. Tämän lisäksi osa muiden korkeakoulujen pääaine- ja pääprojekteista 

toteutetaan yhteistyössä myös teollisuuden kanssa.

Yksityissektorilla Selvaag-Bluethink on mukana kehittämässä BIM- ja ICT-ratkai-

suja. Erabuild on toteuttanut tutkimusta, jossa keskitytään kestäviin työkaluihin 

rakennusten ja rakennusten toiminnan parantamiseksi. Erabuild sisältää rahoi-

tusjärjestöjä Itävallasta, Tanskasta, Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Alankomaista, 

Ruotsista, Norjasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Norjan tutkimusneuvosto 

on rahoitusta Erabuildin tutkimukselle. Tutkimusalueet keskittyvät integroitujen 

monitoimimuotojen esteiden tunnistamiseen ja mahdollisiin keinoihin nykyisten 

teknologioiden ja liiketoimintaprosessien ongelmien, esteiden ja puutteiden kor-

jaamiseksi, jotka ovat viivästyttäneet IFC-yhteensopivan ja integroidun BIM-mallin 

käyttöönottoa.
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4. BIM TOTEUTUS ITALIASSA4. BIM TOTEUTUS ITALIASSA

Kansalliset tilanteet
Tietomallinnus oli aluksi ”hiljainen” vallankumous rakennusteollisuudessa. Vii-

me vuosina se on valtavasti nopeutunut useiden sellaisten maiden ponnistelujen 

ansiosta, jotka ovat jo nähneet suuria taloudellisia mahdollisuuksia1. Vuodesta 

2014, jolloin EUPPD hyväksyttiin2 rakennusrakentamisprosessien digitointi on 

yksi Euroopan maiden tärkeimmistä tavoitteista, jotta rakennustyöt olisivat tehok-

kaampia ja tehokkaampia3.

Viestintään liittyvät säännöt

”Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten ja suunnittelukilpailujen 

osalta jäsenvaltiot voivat vaatia erityisten sähköisten välineiden käyttöä, kuten 

sähköisten mallintamisvälineiden tai vastaavien rakentamista. Tällöin hankin-

taviranomaisten on tarjottava 5 kohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia käyttö-

oikeuksia siihen saakka, kunnes kyseiset välineet tulevat yleisesti saataville 1 

kohdan ensimmäisen alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitetulla tavalla.”

Mainittu 2014/24/CE Euppd – Euroopan unionin julkisia hankintoja koskeva direktiivi

EUPPD:n viittaus englanninkielisessä versiossa koskee selkeästi BIM-sähköis-

ten välineiden käyttöönottoa, kun taas italiankielisessä käännöksessä viittaus ei 

ole niin suorapuheinen. Joka tapauksessa Italia on edelleen kaukana alalla saa-

vutetuimmista edistyksellisistä tuloksista, vaikka se olisikin mukana tärkeimmissä 

kansainvälisissä keskustelufoorumeissa, jotka koskevat standardointia ja sääntelyä 

aiheesta. Itse asiassa maamme nyt kamppailee vastaamaan odotuksia ajallaan, kos-

ka tarve tarkistaa prosessin todellisia menetelmiä. Todellakin pitkään menneiden 

heterogeenisten perinteet edellyttävät sellaisten tekniikoiden integrointia, jotka 

kykenevät käsittelemään nykyisiä rakennuksia, eikä vain uusissa tilanteissa: tilanne 

ei todellakaan poikkea muista maista, kuten Ranskasta, Saksasta tai Espanjasta.

Näistä syistä näiden vaatimusten täyttämiseksi Italia aloitti keskusteluprosessin 

saadakseen parhaan ratkaisun. Kansallisten lakien ja asetusten määritelmän rin-

nalla useat julkiset viranomaiset, ministeriöt ja kansalaisjärjestöyhdistykset ovat 

aloittaneet erilaisia   hankkeita, jotta ammattilaiset saisivat enemmän tietoa muu-

toksistaan, joita he kohtaavat lähivuosina. Ensinnäkin BSI - BuildingSMART Italian 

luku, jonka isännöi Milanon ammattikorkeakoulun ABC-osasto, osallistui merkit-

tävästi levittämiseen4, joka on edistyksellisin digitaalinen ratkaisu rakennusteolli-

suudelle, ja se on yksi Italian BIM-sektorin tärkeimmistä yhdistyksistä. Lisäksi IN-

NOVance-hankkeessa perustettu konsortio5 voidaan pitää myös yhtenä prosessin 

tärkeimmistä toimijoista. Taloudellisen kehityksen ministeriön ja rakennuttajien 

kansallisten yhdistysten rahoittama hanke jo asetti standardin seuraaville:

• yhteinen koodausjärjestelmä rakennusalan tuotteita, palveluita, toimintoja ja 

resursseja varten;

• vakiomuotoinen tekninen lomake;

• web-portaali, joka käyttää kaikkia koodatun tiedon kullekin rakennusprosessin 

vaiheelle.

Tässä luvussa esitellään Italian lainsäädäntö, joka on edelleen kehitteillä euroop-

palaisten pyyntöjen täyttämiseksi, sekä rakennusalan taustalla nykyisten varojen ja 

teknologisten valmiuksien suhteen.

BIM:n kansallisen lainsäädännön yhteenveto

Lähtien tällaisesta taustasta maamme ensimmäiset lainsäädäntövaiheet suori-

tettiin:

• 28. tammikuuta 2016 annettu laki (Legge delega) nro 11 EUPPD:n täytäntöön 

panemiseksi;

• Decreto Legislativo 18.4.2016 nro 50, julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 

(Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs. 163/2006) ja sen täytäntöönpanoasetuk-

sen (d.P.R. 207/2010) muuttamiseksi;

Nämä eurooppalaiset toimitukset ovat perusta laajemmalle strategialle säänte-

lyprosessien uudistamiseksi käyttämällä IT-välineitä. Ensimmäinen kerta, että on 

tarpeen sisällyttää kansallisiin lakeihin ”erityiset sähköiset välineet, kuten tieto-

jenkäsittelyn välineet rakennuksen ja infrastruktuurin käyttöön”. Kuitenkin BIM:n 

filosofian todelliset mahdollisuudet tulevat voimaan vasta, kun koko rakennusteol-

lisuus on mukana, mikä edellyttää uusia sääntelymuutoksia paikallistasolla.

Kansalliset lait

Toisaalta laki (Legge delega) no. 11/2016 meni melkein ne kaksi vuotta, jotka 

Euroopan lainsäätäjä on asettanut julkisia hankintoja koskevan direktiivin täytän-

töön panemiseksi. Tämä on kuitenkin tilaisuus Italian julkisia hankintoja koske-

van järjestelmän täydelliseen uudelleenarviointiin, jossa yhdistyvät joustavuus 

ja tarkkuus menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi, avoimuuden, 

korruption ehkäisemisen ja järjestäytyneen rikollisuuden, ympäristönsuojelun ja 

4.1

1 Bernstein H.M., Managing Uncertainty and Expectations in Building Design and Construction, 
McGraw Hill Constructio, 2014

2 On 18 April 2014, the “2014/24/CE Euppd - European Union Public Procurement directive” 
julkaistu.

3 Alahava O., Kiviniemi A., Laine E., Intensive big room process for co-creating value in legacy con-
struction projects, ITcon 20.2015, pp. 146-158

4 Ensimmäinen BIM Summit Event järjestettiin 2013 kiitos Harpaces ponnisteluille, johtava BIM kon-
sultointi. Siitä lähtien tapahtuma tuli yksi tärkeimmistä BIM-kokouksista Italiassa.

5 INNOvance-hankkeen tavoitteena on luoda ensimmäinen kansallinen tietokanta, joka sisältää 
kaikki rakennustekniikkaan hyödylliset tekniset, tieteelliset ja taloudelliset tiedot. Järjestelmä kannustaa 
kaikkien osapuolten integroitumista rakentavaan prosessiin poistaakseen väärinkäsityksiä, jotka aiheut-
tavat tehottomuutta. (LINK: http://www.innovance.it/)
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sosiaalisen suojaus.

Laki edellyttää muodollisesti, että yhtenäinen sääntelyteksti otetaan käyttöön 

uudistamalla sääntelykehys ja pienentämällä ja järkeistämällä voimakkaasti kaikkia 

säännöksiä, jotta oikeusvarmuuden taso ja menettelyjen yksinkertaistaminen saa-

taisiin paremmin.

Siten laki valtuuttaa hallitus saattamaan direktiivejä, joilla on joitain poikkeuksia 

ja otettu käyttöön tiukempia hallintotapoja ja direktiivillä käyttöön otettuja jous-

tavia sääntelyvälineitä.

Nämä ponnistelut johtivat uuden julkisia hankintamenettelyn säännöstöön 

(lakiasetus nro 50/2016). Koodissa säännellään julkisesti julkisia hankintoja pal-

velujen, hankintojen ja töiden hankinnasta sekä julkisista suunnittelukilpailuista. 

Käytännesäännöstön ehdottama päivitys pyrkii stimuloimaan ja palkitsemaan säh-

köisten menetelmien ja työkalujen käyttöä kaikissa vaiheissa suunnittelusta raken-

tamiseen edellyttäen, että osapuolet osallistuvat yhteistyöhön ottamalla käyttöön 

BIM. Samassa säännöstössä merkittävä osa keskittyy työkalujen vaatimuksiin ja 

pyytää yhteen toimivia alustoja sekä avoimia standardeja ja tiedostomuotoja.

Uudella käytännesäännöksellä ei vieläkään ole velvoitetta, vaan se edistää BIM:n 

pakollisten ja elektronisten mallintamistyökalujen asteittaista käyttöönottoa ra-

kennusalalla ja infrastruktuurilla, joka tulee pakolliseksi.

Kansalliset standardit

Italian standardointijärjestö (UNI) julkaisee uuden kokonaisen standardisarjan 

nimeltä UNI 11377 ”Digitaalisen hallinnan rakennustietoprosesseista”, jotta yksi-

tyiskohtaisempia tietoja ja varmistettaisiin BIM-työkalujen todellinen sovelletta-

vuus Italian rakennusprosessiin.

UNI 11337 -standardi käsittelee rakennustietoprosessien digitaalista hallintaa ja 

käsittelee erityisesti digitoiduista tuotteista ja prosesseista tulevien tietomallinuk-

sien kehittymistä ja kehittämistä, esineitä ja tietovirtoja. Standardi jaetaan 5 osaan:

Osa 1: Mallit, prosessit ja tietopaketit tuotteille ja prosesseille;

Osa 2: Malleihin, tuotteisiin ja prosesseihin liittyvät luokitteluperusteet ja luokittelu;

Osa 3: Digitaaliset tuote- ja prosessitietokannat;

Osa 4: mallien, käsitteiden ja esineiden evoluutio ja informaation kehittäminen;

Osa 5: Informaatiovirrat digitoiduissa prosesseissa.

Uudet kappaleet 1, 4 ja 5, jotka julkaistiin 26. tammikuuta 2017, korvaten edelli-

sen UNI 11337: 2009 -standardin ensimmäisen osan, ovat Italian biomateriaalilain-

säädännön kulmakiviä ja niissä käsitellään erityisesti seuraavia kysymyksiä:

• UNI 11337-1: 2017 ”Mallit, prosessit ja tuotetietoprosessit” keskittyy rakennus-

alan tietoprosessin digitaaliseen hallintaan, kuten tietotekniikkarakenteeseen 

sekä prosessi- ja tuotetietorakenteeseen.

• UNI 11337-4: 2017 ”Mallien, esineiden ja esineiden” kehittäminen ja kehittä-

minen ”koskee päätöksentekoa tukevien tiedotusprosessien digitalisoidun hal-

linnan laadullisia ja määrällisiä näkökohtia, joiden tarkoituksena on määritellä 

kunkin vaiheen tavoitteet prosessi (numeroitu 0 - 7), joka on otettu käyttöön 

UNI 11337-1:ssa. Malli, esineet ja kehitetyt tiedot ovat keskeisessä asemassa 

määritettäessä yhteisiä metatieto-osien tiedonmuodostustasoa ja yhteistä tieto-

jenkäsittelyn tasoa ja tietosisällön hyväksymistä.

• UNI 11337-5: 2017 ”Informaation kulku digitoiduissa prosesseissa” määrittelee 

tehtävät, säännöt ja virrat, joita tarvitaan tuotannon, hallinnan ja tiedonsiirron 

sekä niiden yhteyden ja vuorovaikutuksen kannalta digitoiduissa rakennuspro-

sesseissa.

Työvaliokunta on samanaikaisesti hyväksynyt tietospesifikaatiolle osoitetut uu-

det osat (6, 7 ja 8) teollisuuden toimialakohtaisiin tietoihin ja tietovirtoihin, ja 

tarkoituksena on syventää aihetta kaikissa sen vaikutuksissa.

Erityisen merkittävää on se työ, joka on osa BIM-mallin ammattihenkilöstöä 

koskevaa suunniteltua osaa 7, mukaan lukien BIM-johtaja, BIM-koordinaattori ja 

BIM-mallinnusohjelma. Rakennustiedon mallinnuksen taustalla olevat prosessit si-

jaitsevat rakennusteollisuuden ja tietotekniikka-alan välillä automaattisen tiedon-

hallinnan kesken. 

Tietoprosessien hallintaan ja koordinointiin tarvittavien tietojen on oltava vält-

tämättömiä monialaisia   vaatimuksia, joiden koulutus Euroopassa kehitetään polku-

ja ja suunnitelmia vasta viime vuosina. Tällä standardilla Italia pyrkii ehdottamaan 

tällaista ammattimaisuutta, vaatimuksia ja ominaisuuksia, jotka voivat ohjata mark-

kinoita etsimään lukuja, jotka sopivat siihen digitaalisessa siirtymävaiheessa.

Uuden standardin osaan 6 liittyvä työ liittyy UNI/TR 11337-6: 2017:n ”Tiedo-

tusohjeiden valmisteluohjeisiin”, joka julkaistiin 2. maaliskuuta 2017. Tekninen ra-

portti antaa ohjeen UNI:n 11337-5, jossa on menettelyä koskevat tiedot ja yleinen 

järjestelmä vaaditusta sisällöstä 24.

Mitä tulee osaan 3, joka julkaistiin aiemmin vuonna 2015 UNI/TS 11337-3: 2015 

”Mallit rakennustarvikkeiden teknisten tietojen keräämistä, organisointia ja tallen-

tamista varten”, on tarkoitus tarkistaa. 

Se on tekninen erittely, jossa on opas ja osoite, joiden tarkoituksena on osoittaa 

rakennettuja toimintamalleja rakennustarvikkeiden tietojen ja teknisten tietojen 

keräämiseen ja tallentamiseen. 

Puhumme useiden tuotteiden tuotteista ja aggregaateista, ei pelkästään geomet-

risista tiedoista, joiden koodauksen pitäisi olla vielä kehitteillä oleva osa 2, johon 

UNI/CT 033/GL 05 -ryhmä toimii yhdessä ammattiyhdistysten ja julkishallinnon 

4. BIM TOTEUTUS ITALIASSA4. BIM TOTEUTUS ITALIASSA



48 49

kanssa. Erityisesti jokaiselle rakennustuotteelle laadullinen ja määrällinen kuvaus 

viittaa typologisiin, teknologisiin, suorituskykyyn ja kaupallisiin ominaisuuksiin. 

Mallia voidaan käyttää eri rakennus-, rakennus- ja laitostoimintojen luokissa sekä 

ohjeen mallin asennukseen, asennukseen, huoltoon, kuljetukseen, käsittelyyn ja 

hävittämiseen.

Tiedot rakennus - ja rakennusalasta 

Vuodesta 2015 lähtien Italian talous on alkanut kasvaa uudelleen kriisin jälkeen, 

joka vaikutti voimakkaasti maailmantalouteen viimeisten 10 vuoden aikana. Italian 

tutkimuslaitoksen (ISTAT) tekemän tutkimuksen perusteella voidaan havaita huo-

mattavaa parannusta +1,2% - 1,6% BKT:stä. Rakennusteollisuus on kuitenkin pa-

rantanut suorituskykyään viime vuosina, mutta silti se on merkittävä investointien 

väheneminen uusille rakennuksille.

Lisäksi ilmenee selvästi, miten rakennusteollisuuden taloudellinen sykli voisi 

vaikuttaa työllisyystilanteeseen. Todettiin, että miljardin investoinnit rakennuksiin 

voivat lisätä työllisyyttä 17 000 uudella työpaikalla, 11 000 suoraan rakennusalalla 

ja 6 000 sidoksissa olevaa työpaikkaa.

Siten rakennusprosessin innovaatioon tähtäävä johdonmukainen strategia voi 

sallia ja edistää uusia investointeja, mikä auttaa talouden elpymistä.

Italian rakennusalan analyysi

Rakentamisen investointien hidastuminen alkoi vuonna 2007, ja se tunnistettiin 

myöhemmin yksi talouden ja rahoituksen taantuman merkistä, joka vuotta myö-

hemmin olisi häirinnyt maailmanmarkkinoita. Rakennusalan arvonlisäys vuonna 

2012 on laskenut viimeisen vuosikymmenen alkuihin, menettämässä lähes koko-

naan sen jälkeen tuotetut lisäykset.

Seitsemän vuoden ajan vuosina 2008-2015 toimiala olisi menettänyt -35% inves-

toinneistaan, joka saavutti 1970-luvun ensimmäisen puoliskon tasojen, huolimatta 

viimeisten kahden vuoden hidastumisesta6.

The fall in investments in the construction sector was mitigated in 2015 by the 

extension of tax incentives for building renovation and energy efficiency (as pro-

vided for by the Stability Law for 2015) until December. Likewise, some measures 

affect public works, which, although they did not reverse the negative sign of the 

market, have mitigated the downturn.

Rakentamisen investointien vähenemistä lievennettiin vuonna 2015 nostamal-

la verokannustimia rakennusten uudistamiseen ja energiatehokkuuteen (vuoden 

2015 vakauslain mukaisesti) joulukuulle asti. Samoin jotkin toimenpiteet vaikutta-

vat julkisiin töihin, jotka ovat heikentäneet taantumaa, vaikka ne eivät kääntäneet 

markkinoiden negatiivista merkkiä.

”Uusi asunto” -segmentti oli suurin tappio, joka laski 80% vuodesta 2005. Vain 

edellisvuoteen verrattuna voidaan tallentaa -6% edelliseen verrattuna, mitattuna 

rakennuslupien lukumäärän perusteella. historialliset tasot vuodesta 1936 (pois 

lukien toisen maailmansodan aika). Tiedot eivät ainoastaan   korosta alan kriisin 

voimakasta esiintymistä, vaan myös hahmotellaan markkinoiden merkittävää ke-

hityssuuntausta.

”Satunnaiset kunnossapitotuotot ja asuntojen uudistaminen, mikä oli 36,3% ra-

kennusinvestointien arvosta vuonna 2015, ovat ainoa sektori, joka edelleen osoit-

taa tuotantotasoa. Huolimatta investointien kasvun hidastumisesta vuosina 2011-

2012, ei ole koskaan vähentynyt verrattuna vuoteen 2014, mikä on edelleen lähes 

1% lisäystä.

Samaan aikaan asuinkiinteistömarkkinat ovat osoittaneet tärkeitä asioita vuosien 

mittaan, kuten kuvasta B ilmenee. Asuntomyynti laski: vuosina 2007-2013 myyty-

jen asuntojen määrä oli yli puolitettu (-53,6%). Alueviraston mukaan neuvottelujen 

määrä oli 50 % vähemmän kuin vuonna 2004 vuoden 2012 lopussa.

Vuodesta 2014 lähtien käytyjen myyntimäärien uudelleensulautuminen kas-

voi vuonna 2015 ja kasvoi merkittävästi 10,8% edellisvuodesta, mikä on edelleen 

1980-luvun lopulla kiristyneiden arvojen alapuolella. 

Ance-tietojen mukaan viime vuonna myytiin noin 440 000 asuntoa, joiden odo-

tetaan kasvavan vuonna 2016. Positiivinen kehitys liittyy sekä pääomaan että mui-

hin pääkaupunkeihin ja eriyttää tietoja maantieteellisellä alueella. Kotimaan myyn-

nin kasvaessa eri puolilla maata. 

Pohjois-Italia on edelleen suurin kasvualue (+ 13%), jonka seurantakeskus vastaa 

kansallisia hintoja (+10,7%) ja Etelä-Queensia (+7%). 

Pohjoinen ja etelä ovat samoin linjassa kaupungin ja muun alueen kesken edel-

lisen hyväksi, kun taas keskuksessa merkittävin luku löytyy muualta kuin pääkau-

pungeista (+12,4%).

Tietoja on kuitenkin luettava jättämättä huomiotta joitain tulkittavia avaimia:

• kotikäyttöön on otettava huomioon, että hankinnan perustana olevat tarpeet 

ennemmin tai myöhemmin tekevät myynnin myynnistä;

• osoitetaan, että kun otetaan huomioon kuva luottamuksesta kotitalouksissa, 

luottokanavan vakiintunut elinkelpoisuus on yksi kiinteistömarkkinoiden uu-

distamisen tärkeimmistä liikkeellepaneva voima;

• korot ovat edelleen laskeneet ja pankkien luotot ovat lisääntyneet, vaikka ne 

säilyttäisivät selkeämmin luonteen kuin nykyiset käytännöt ennen vuoden 

2008-2009 kriisiä;

• asuntojen nimellishintojen lasku vuonna 2014 on lisännyt ostopäätöksiä.
6 AA.VV., Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni in Italia, ANCE, 2015
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Nykyinen rakennuskanta ja uudistustarve

Uudistustoimet eivät ole pelkästään liikkeellepaneva voima rakennusalan pois-

tuessa talouskriisistä, vaan siitä tulee yhä enemmän painava tarve. Ispran tietojen 

mukaan7, Italian maaperän sementointi viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana 

oli 8 neliömetriä sekunnissa, ja elinkeinoa oli 7% koko alueesta vuonna 2014, mikä 

oli 4,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin 1950-luvulla: ennen kaikkea kestämätön-

tä markkinoiden absorptiokapasiteetin edessä. 

Absoluuttisesti, maaperän kulutusta voidaan pitää 21 000 neliökilometriä mei-

dän alueelta.

Viime vuosina talouskriisin myötä tämän parametrin kasvuvauhti hidastui, mutta 

markkinoiden absorptiokapasiteetin samanaikaisen supistumisen takia tällainen 

laajentaminen edellyttäisi noin 130 tuhatta myymättömän asunnon huomioimisen 

valmistuneet ja jotkut ”paperilla” myynnissä olevat kiinteistöt viikoittain ”Edilizia e 

Territorio” skenaariotutkimuksen mukaan8. Alueiden ja neljän suurimman kaupun-

gin (Roomassa, Milanossa, Torinossa, Bolognassa) esiintyy hyvin vaihtelevaa kuvaa, 

mutta vuonna 2011 rekisteröidyn asuntomyynnin kokonaisarvo on viidesosa.

Jos myymättömät ominaisuudet jatkuvasti kasvavat, olemassa olevat varat ovat 

samanaikaisesti yhä vanhentuneita. Yli 70 prosenttia asuinrakennuksista on raken-

nettu ennen 1970-luvuilla ja ne ovat riittämättömiä vastaamaan nykyisiä tarpeita 

ja standardeja. 

Yksi neljäsosa koko asuinkiinteistöstä koostuu ennen vuotta 1946 rakennetuis-

ta rakennuksista; Erityisesti rakennettiin 1 832 504 rakennusta eli 15 prosenttia 

kokonaismäärästä ennen vuotta 1919; Näistä 4,1% on huonossa kunnossa. Luotei-

sosissa (yli 21%) ja maan keskuksessa (18,5%) vallitsevat vanhentuneiden raken-

nusten määrä, kun taas Etelä- ja Saarilla on korkeimmat prosenttiosuudet huono-

kuntoisissa rakennuksissa9. 

Kuten Cnipan ja Censisin kehittämässä 6. vuosikertomuksessa turvallisuudesta 

Italiassa (2009) todetaan, energiajätteet pelkästään asuinalueella ovat yli 8 mil-

jardia euroa. Erityisesti Enea toteaa, että lämmitysympäristöjen ja kuuman veden 

asuinrakennuksissa kulutettu energia muodostaa noin 30% kansallisesta energi-

ankulutuksesta ja tuottaa noin 25 % kansallisista hiilidioksidipäästöistä. Tuloksena 

on se, että kaasuissa käytetty lämpö 20° C:n lämpötilassa ja 26°C: n rakennuksen 

kunnossa ovat suurelta osin hajautuneet rakenteilta (katto, seinät, ikkunat) ja vain 

osa kasveista.

Reklamointiprosessille on ominaista sellaisten materiaalien ja komponenttien 

käyttö, jotka eivät täytä standardoituja ja läpinäkyviä suorituskykyvaatimuksia tai 

joita ei tunnisteta niiden suorituskyvyn ja laadun perusteella.

Rakennusalan toimijat eivät olleet huolestuneita puuttumasta ”teknologiakult-

tuurinsa” laajentamiseen asiakkailleen, koska he eivät hyödyntäneet ”turvallisten ja 

kestävien” rakennusten toteuttamisessa käytettävien komponenttien teknologiaan 

liittyviä tietoja ja erityispiirteitä. Tähän mennessä uudistamisprosessin hallinnointi 

toteutetaan uudella rakennusalalla lainatuilla välineillä, joita ei voida siirtää ilman 

mukauttamista ja optimointia uudelleenkoulutusalalle. On ratkaisevan tärkeää 

määritellä ja tarkkailla prosessin ominaispiirteitä, jotta varmistetaan toiminnan 

avoimuus, kustannukset ja suorituskyky. Lisäksi markkinoilta ei ole täysin hyödyn-

netty näiden teknologioiden mahdollisuuksia toimia avoimuuden ja kustannusten 

optimointikriteerien mukaisesti huolimatta uudistusprosessista, jolle on tunnus-

omaista innovatiivisen kuivateknologian ja komposiittimateriaalien lisääntyvä 

käyttö. Tämä rajoitus johtuu myös puuttuvasta järjestelmästä, joka on käytettävissä 

prosessien tekijöille, mikä mahdollistaa uudelleenkoulutuksen avoimen hallinnan.

Prosessin läpinäkyvyyden ja markkinasääntöjen saatavuuden helpottamisen li-

säksi digitaalisen viestinnän tekniikan toteuttaminen rakennusalalla edistäisi kan-

salaisten kasvavaa osallistumista ja sosiaalista osallisuutta, mikä on tarpeen kansa-

laisten kulttuuriselle kasvulle tietoisuuden ja omantunnon. Tätä varten olemassa 

olevien tietojen avoimuus on saatavuuden, käytettävyyden ja tietojen käytettävyy-

den kannalta tärkeä vipu alan yritystoiminnan käynnistämiselle. Regenerointi-in-

terventioita ei pidä pitää paikkatietojen muutoksena, vaan on otettava huomioon 

mahdollisuudet laukaista hyvää käyttäytymiseen liittyvää logiikkaa kaupunkien 

mittakaavassa. Uuden elollisen mallin edistäminen edellyttää myös innovatiivisten 

ympäristövaikutusten vähentämisjärjestelmien tai älykkään kaupunkien älykkääs-

tä jätteiden keruusta integroitumista sekä teknisten ratkaisujen etsimistä tieto- ja 

viestintätekniikan alan järjestelmiin. jotta saavutettaisiin parempi turvallisuus ja 

helppokäyttöisyys erilaisten käyttäjäryhmien helpottamiseksi.

Tiedot työmahdollisuuksista suhteessa ammattiosaamiseen BIM:ssä

Viitaten Anfayon taloudelliseen BIM-arvoon Italiassa10, voimme todeta, että vuon-

na 2015 noin 1 miljardia euroa julkisten hankintojen ja suurhankkeiden joukossa, 

joita vastaavat kansalliset yritykset toteuttavat. Lisäksi meidän on korostettava, että 

kerätyt tiedot viittaavat vain hankkeisiin, joissa suuntaviivat tai tarjousasiakirjat 

mainitsevat nimenomaisesti BIM-menettelyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että numero voi-

si olla jopa korkeampi suunnitteluvaiheiden suhteen, joissa BIM-mallit tuotettiin 

7 Munafò M. et al., Il consumo di suolo in Italia, Edizione 2015, ISPRA
8 Frontera M., La casa che non si vende, Edilizia e Territorio, il Sole 24 Ore, 21 Maggio 2012 
9 AA.VV., Il BIM in Italia: un quadro della situazione, Anafyo, 2015 10 AA.VV., Il BIM in Italia: un quadro della situazione, Anafyo, 2015

4. BIM TOTEUTUS ITALIASSA4. BIM TOTEUTUS ITALIASSA



52 53

ilman omistajan nimenomaista pyyntöä.

Tässä rajoitetussa kehyksessä on analysoitu 450 hankintaa ja joko rakennuk-

sia ja infrastruktuureja. Keskimääräinen hankemäärä on 76 miljoonaa euroa, ja 

huiput ovat 120 miljoonaa euroa terveydenhuollon rakennuksia varten. Vaikka 

BIM-menettely on edelleen uusi Italian rakennusteollisuudelle, ensimmäiset tu-

lokset osoittavat selkeästi taloudellisia hyötyjä suhteessa rakennuksen kokoon ja 

arvoon. Vähemmän rohkaisevaa on tietojen maantieteellinen jakautuminen, koska 

80 prosenttia kokemuksista on toteutettu Pohjois-Italiassa, kun taas eteläosassa 

on täysin hyödytöntä, kuten kuvasta näkyy. Joka tapauksessa tämän analyysin ja 

uuden italialaisen lainsäädännön seurauksena voimme odottaa vaikuttavan kasvun 

lähivuosina.

Projektin käyttöanalyysi osoittaa, että 60 % kokonaismäärästä liittyy julkisiin lai-

toksiin; 35 % heistä on terveydenhuoltopalveluja ja skaalattuja prosenttiosuuksia, 

julkisia rakennuksia ja infrastruktuuria. Loput 40 % viittaa yksityisiin käyttökoh-

teisiin, kuten toimistoihin, asuntoihin ja yleensä kolmannen sektoriin laitoksiin.

Jos analysoimme hankkeiden taloudellisia näkökohtia, lukumäärät muuttuvat 

järkevästi terveydenhuollon rakennusten hyväksi, jotka työllistävät lähes 50 pro-

senttia kokonaismäärästä, jota seuraa 35 prosenttia toimistotiloista ja myöhemmin 

näyttelytiloista, asunnoista, kouluista ja korkeakouluista.

Lisäksi on tärkeää huomata, että 66 % tämän analyysin hankkeista koskee uusia 

rakennuksia, 19 % rakennuskohteita ja 15 % monirakenteisia rakennuksia (uudet ra-

kenteet ja olemassa oleviin rakenteisiin liittyvät toimet). Monissa tilanteissa purku- ja 

rakennusvaiheen välillä oli selvä ero, joka on siirtänyt BIM: n vain rakentamiseen. Erät, 

joissa vain purkutyöt tehtiin, on suljettu pois laskuista, jotka eivät ole merkittäviä. 

Sekä rakennettuihin että sekalaisiin töihin on haettu purkutyön kustannusarviot ja 

sarja graafisia viitteitä, joiden avulla voidaan validoida hankkeen vuotoja monitieteis-

ten integroitujen mallien avulla.Kuva 19. Hankkeen maantieteellinen jakautuminen BIM-menettelyn avulla. 80% kokemuksista on 
tehty Pohjois-Italiassa, kun taas eteläosassa on täysin hyödynnetty (lähde: Anafyo).

Kuva 20. Tietojen analyysi projektin käytöstä ja suunnittelutyypistä (lähde: Anafyo).
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BIM:n liittyvä koulutus
Tässä luvussa keskitymme erityisesti BIM:iin liittyvän italialaiseen koulutusjär-

jestelmään. Tästä syystä meidän on lyhyesti tiivistettävä kansallisen koulutusjärjes-

telmän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmä.

Ensimmäinen pakollinen peruskoulutusjakso on kahdeksan vuotta ja sisältää pe-

ruskoulun (5 vuotta) ja lukion (3 vuotta) loppututkinnon.

Oppilaat voivat sitten valita:

• jatkaa opintojaan lukiossa viiden vuoden ajan päättyen loppututkintoon, joka 

mahdollistaa oppilaiden pääsyn korkeakoulutukseen.

• ilmoittua alueen suojelusammattikoulutukseen kolmeksi vuodeksi saavuttaak-

seen ammattitutkinnon. Näin he voivat aloittaa työnsä tai mennä lukiolle jat-

kaakseen opintojaan tai erikoistumaan jatko-opintoihin. Tämä erikoistuminen 

antaa opiskelijoille mahdollisuuden liittyä IFTS (Istruzione Formazione tecnica 

superiore) ja ITS (Istituti tecnici superiori).

• ilmoittautua ammatilliseen koulutukseen, joka vaihtelee työkokemuksen ja 

luokkahuoneen välillä ja sallii nuorten hankkia perustiedot ja taidot, jotka he 

voivat toteuttaa käytännössä työmarkkinoilla.

Molempien suuntausten horisontaalinen liikkuvuus on mahdollista valtavirran 

ja ammatillisen koulutuksen välillä.

Ammattikoulutuskeskuksia on perustettu alueille, joissa kouluissa, yliopistoissa, 

yrityksissä ja tutkimusryhmissä toimii samaa teemaa. Korkeammat tekniset tutkin-

totodistukset voidaan antaa 4-6 lukukauden jälkeen korkeakoulujen (ITS - Istituti 

tecnici superiori) erikoisalojen erikoisopintojen mukaisesti. Alueet antavat kor-

keakoulututkinnon (2 lukukautta) johtavan ammatillisen koulutuksen, joka vastaa 

paikallisia ja alueellisia vaatimuksia IFC:n (Istruzione Formazione tecnica superi-

ore) puitteissa. Yliopistot suorittavat perinteisen ylemmän korkeakoulututkinnon, 

mutta useammin esittävät ammatillisia tutkintotodistuksia terveyden, sairaanhoi-

toalan ja taiteen alalla vaihtelevalla kestoajalla ja myös ammattiin suuntautuvilla 

maisteri-tutkinnoilla.

Tässä yhteydessä keskitymme siihen, miten BIM-koulutusta tehdään Italiassa. On 

jälleen kerran korostettava, miten BIM-aiheet ovat yhä uusia maassamme, ja tästä 

syystä samaan aiheeseen liittyvä koulutusjärjestelmä on edelleen alikehittynyt.

BIM liittyvän koulutuksien taustan katsaus Italiassa 

Vaikka BIM-koulutus-aihe on aivan uusi haaste Italiassa, voimme helposti tode-

ta, että ensimmäisten koulutusohjelmien kehitys on peräisin yli 15 vuotta sitten. 

Yliopistotasolla arkkitehtuurin ja rakennustekniikan osastojen tutkimustulosten 

hyödyntäminen ansiosta kursseille lisättiin BIM-tekniikan opetuksen useita vuo-

sia sitten. Muun muassa Ferraran yliopiston arkkitehtuurin osasto alkoi opettaa 

BIM-ohjelmistoja ja -menetelmiä edustustekniikat-kurssilla vuonna 2000.

Nykyään, vaikka BIM:iin liittyvä opetusjärjestelmä ei vielä ole johdonmukaisesti 

jäsennelty, useita kokemuksia voidaan tunnistaa eri tasoilla.

Toisen asteen koulutus

Kansallisissa koulutusohjelmissa ja ammatillisissa koulutuksissa koskevat alueel-

liset ohjelmat eivät sisällä vielä BIM-opetusta. Viime vuosina on kuitenkin tehty 

4.2

Kuva21. Italian koulutusjärjestelmä (lähde: nuorten eurooppalainen portaali ammatillisessa koulu-
tuksessa
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useita kokemuksia, vaikka asiasta kerätty jäsentynyt tieto ei näytä olevan toteutta-

miskelpoinen. Koska tällaiset kokemukset ovat useimmiten yhden opettajan sijaan 

koulujen ohjenuorana, ne voidaan helposti rajoittaa ajan myötä.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden taitojen keräämistietojen ansiosta Ferrarin 

yliopiston arkkitehtuurin osastolla on havaittavissa yhä enemmän opiskelijoita, 

jotka ovat jo kokeneet BIM-ohjelmistojen käytön lukion oppimisen aikana. Vaikka 

taidot keskittyisivät enemmän ohjelmistokäyttöön kuin metodologiseen lähesty-

mistapaan, tiedot ovat rohkaisevia.

BIM-ohjelmiston tuntevat opiskelijat ovat kahdesta eri koulusta.

• Ammattikoulu (rakennusalan teknikot) - BIM-kirjoittamisen alhaisesta korkeaan 

taitoon (arkkitehtuuri) yhdellä tai useammalla ohjelmistolla; Tiheys: useammat.

• Tieteellinen lukio - BIM-kirjoittamisen (arkkitehtuurin) alhaisesta tai keskisuu-

riin taitoihin yhdellä ohjelmistolla; Tiheys: harvoista melko useampaan.

Kolmannen asteen koulutus

Rakennustekniikan alan korkeammat ammatilliset oppilaitokset ovat todennä-

köisesti enemmän keskittyneet BIM-opetuksen hyödyntämistä syvemmällä yh-

teydellä markkinoiden mahdollisuuksiin. Rakennustekniikan osaamisalueet ovat 

edellisessä luvussa esitetyn mallin mukaiset. Korkeakouluopetuksen on opettava 

nuorille ammattilaisille, enemmän BIM:n käytännön osaamista eikä metodologista 

lähestymistapaa. Samoin on helppo odottaa, että ammattikoulujen ammattilaisilla 

on BIM-asiantuntijan taidot. Tästä syystä tarvitaan todella yhteistä määritelmää alu-

eellisella tasolla, ja korkeakoulujen on kehitettävä ja päivitettävä jatkuvasti ohjel-

miaan, jotka katsovat joko kansallista rakentamista ja edistyksellisiä kansainvälisiä 

kokemuksia.

Yliopiston puolella voimme helposti sanoa, että meillä on laaja harjoittelu 

BIM-alalla. Itse asiassa lähes kaikilla arkkitehtuurin tai rakennustekniikan osastoilla 

on jo ainakin kurssi, jossa esitellään BIM-metodologia. Lisäksi monet kurssit me-

nevät syventävästi yksityiskohtiin tuoden kursseille merkittäviä tuloksia viimeai-

kaisista tutkimuksista. Lisäksi italialaisen arkkitehtonisen perinnön ansiosta jotkut 

yksiköt yrittävät myös integroida opettamaan uusia lähestymistapoja siitä, miten 

BIM:ä käytetään olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennettuun ympäristöön.

Korkeakoulututkintoihin ja maisteri asteen tutkintoon liittyvä harjoittelu liittyy 

usein vain piirtämisperinteeseen, jossa hyödynnetään vain vähän BIM:n etuja koko 

rakennuksen elinkaaren ajalta. Arkkitehtuuritoiminta on edelleen tunnetuin BIM:n 

käyttö, mutta rakennusten tietojen hyödyntämistä edistyksellisinä on vielä tulossa. 

Haluamme sanoa, että tähän koulutustasoon asti järjestelmä on edelleen hajanaista 

ja tarvitsee parempaa yhdentymistä.

Sen sijaan tilanne jatko-opinnoissa on merkittävästi erilainen. Ei voi olla yllät-

tävää ylhäältä alaspäin suuntautuvan lähestymistavan tarve. Itse asiassa, koska 

BIM-vallankumous on metodologinen lähestymistapa, vaikka käytännön muutok-

set olisivatkin johdonmukaisia, Italian rakennusalan on määriteltävä uudelleen uu-

det työpaikat. Tässä yhteydessä strukturoidun jatko-opetuksen ennakkovalmistelu 

näyttää luonnolliselta ja tarpeellisemmalta.

Viime vuosina on todellakin syntynyt erilaisia   jatko-opintomestareita, joista jo-

kaisella on erityinen painopiste. 

Joka tapauksessa jokainen ohjelma on metodologisesti jäsennelty kattamaan 

koko rakennuksen elinkaaren sekä BIM-tietojen kirjoittamisen, käsittelyn ja tar-

kistuksen. 

Lisäksi, kun jatko-opinnot on suunnattu myös ammattilaisille, jotka ovat jo koke-

neet rakennusteollisuuden ja pyrkivät hallitsemaan rakennusprosessia paremmin, 

korkean tason huomiota varataan hallintatekniikan opetukseen.

Jatko-opintoja voidaan jakaa kahteen eri tasoon, kuten seuraavat.

• 1° -tasonmestari: sitä voivat kehittää yliopistot tai yksityiset elimet; kandidaatin 

tutkinto on ilmoittautumisvaatimus; se vastaa maisteri-tutkintoa.

• 2° -tasomestari: sitä voi kehittää vain yliopistot; maisterin tutkinto on ilmoittau-

tumisvaatimus; sillä ei ole vastaavuutta kansainväliseen pätevyyteen.

Alla olevat kaavio 22 kuvaa yliopistojen kehittämän 2°-maisterikursseja, jotka 

on osoitettu korkeimpien BIM-alan kompetenssien kouluttamiseen maamme osalt

Muut julkiset ja yksityiset elimet ja järjestöt, jotka käsittelevät BIM-kou-

lutusta

Koska BIM-tekniikoiden ja -metodologioiden toteuttaminen on tullut paljon kes-

kusteluja rakennusalan ammattilaisten keskuudessa, on viime vuosina kehitetty 

Kuva 22.  Toisen asteen maisteri-kurssit Italiassa

Instituutti Aihe / Titteli Kesto

Politecnico di Milano
Scuola Master 
Fratelli Pesenti 

BIM johtaja 1 vuosi

Università 
degli Studi di Brescia

BIM pohjainen rakentamisen projektinhallinta 1 vuosi

Università di Roma - 
La Sapienza

B.I.M. Building Information Modelling 1 vuosi

Università 
degli Studi di Ferrara

eBIM: olemassa oleva Building Information 
Modeling projektin hallinnalle rekennetulla 
ympäristölä

1 vuosi

Università di Pisa Masteri B.I.M. (Building Information Modeling) 1 vuosi
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useita erilaisia   koulutuksia yksityisiltä organisaatioilta, joilla on melko hyviä tulok-

sia. Koulutuksen puute viimeisen vuosikymmenen aikana on todellakin jättänyt 

enemmistön ammattilaisista, jotka toimivat alalla ilman minkäänlaista osaamista.

Lisäksi jokainen ammattiyhdistys otti hiljattain käyttöön pakollisen ”jatkuvan 

koulutuksen”. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen ammattihenkilön, joka tarjoaa 

palvelujaan yleisölle, täytyy osallistua yhdistyksen eri kursseille ajan kuluessa ja 

parannettava osaamistaan. Vaikka osa kehittäisi kursseja suoraan ammattilaisille, 

suurin osa yksityistä järjestää tällaisia   kursseja saadakseen akkreditoinnin.

Näiden puitteiden vuoksi kunkin yksittäisen koulutustahon luettelointi näyttää 

mahdottomalta, koska useat tahot ovat uudelleenjärjestäytyneet BIM-aiheen paris-

sa, jotta he voivat tarjota parempia kursseja koulutusorganisaatiolta, jolla ei ole ai-

empaa kokemusta BIM:stä BIM-konsulteille tai myyjille, joilla ei ole aiempaa koke-

musta koulutuksesta. Tällaiset tilanteet vaativat ammatillisen yhdistyksen syvällistä 

laadunvalvontaa, jonka on varmistettava yksityiskohtaisesti edistämisviranomaisen 

osaaminen ja taidot sen varmistamiseksi, että hänen lähiyhteisöään varten on laa-

dullinen koulutus. Itse asiassa ammattiyhdistys, joka osallistuu enemmän BIM-kou-

lutukseen, on arkkitehdit, insinöörit ja tarkastajat.

BIM:n nykyiset ammattipätevyydet Italiassa

Kuten edellisessä luvussa mainittiin kansallisten standardien kehittämisestä, niin 

nyt ei ole virallista määritelmää ammattipätevyydestä laissa. UNI 11337-7:n julkai-

su tulee olemaan erityisen merkittävä, koska siinä määritellään BIM-prosessissa 

mukana olevat ammattihenkilöt, mukaan lukien BIM-johtaja, BIM-koordinaattori ja 

BIM-mallintaja/ asiantuntija.

Joka tapauksessa yleisesti tunnustettujen lukujen odotetaan olevan määritelty 

ja toteutettu lain ja markkinoiden vaatimusten mukaiseksi Italian vaatimusten mu-

kaisesti. 

Kansalliset standardit odottavat, että italialaiset ammattilaiset voivat vapaaehtoi-

sesti hakea yksityisen laitoksen todistusta. Esimerkiksi Milanossa toimiva ICMQ-ser-

tifiointitoimisto tarjoaa jo menettelyä, jolla sertifioidaan osaamista BIM-prosessissa. 

Sertifikaatti on kehitetty yhteistyössä Italian BuildingSMART -tuoteryhmän kanssa, 

jossa viitataan mahdollisimman laajasti jo julkaistuihin lakeihin ja standardeihin. 

ICMQ-mallissa tunnustetaan seuraavat kolme ammattipätevyyttä.

BIM-ASIANTUNTIJA: pystyy käyttämään ohjelmistoa BIM-hankkeen toteutta-

miseen sen kurinpidollisen pätevyyden (arkkitehtoninen, rakennustekniikka, teh-

das ja ympäristö) mukaisesti sekä ymmärtämään ja käyttämään teknisiä ja käyttö-

ohjeita teosten ja malleja (standardeja ja menettelyjä).

BIM-KOORDINAATTORI: pystyy hallitsemaan ja koordinoimaan moniamma-

tillisia BIM-projekteja resurssien, standardien ja liiketoimintaprosessien mukai-

sesti ja käyttämään BIM-projektin suunnittelua, ohjausta ja hallintaa koordinoivi-

en ohjelmistotyökalujen avulla. Hän osaa myös käyttää ohjelmistoa BIM-mallien 

muokkaamiseen yhdelle tai useammalle tieteenalalle. Hän pystyy ymmärtämään, 

käyttämään ja päivittämään työn tilaus- ja mallintuotannon teknisiä ja operatiivisia 

ohjeita (standardit ja menettelyt).

BIM-JOHTAJA: pystyy hallitsemaan ja koordinoimaan moniammatillisia 

BIM-projekteja resurssien, standardien ja liiketoimintaprosessien mukaan. Hän 

vastaa hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja johtamispalveluihin osallistuvien toi-

mittajien tietojen hallinnasta ja koordinoinnista. Hän vastaa myös BIM-prosessin ja 

-strategian toteuttamisesta yhtiössä sekä työjärjestyksen ja mallintuotannon tek-

nisten ja operatiivisten asiakirjojen valmistelusta (standardit ja menettelyt).

Ensimmäiset kaksi tasoa on jaettu kahteen rakennus- ja infrastruktuurikohtai-

seen erikoistumiseen, jotka käsittelevät eri teosten suunnittelua, toteutusta ja hal-

lintaa:

ARVORAKENNE: rakennustyöt asuin-, kulttuuri- ja hallintoalalla, urheilu- ja viih-

de-, tuotanto-, kaupallinen- ja aluesuunnittelu.

INFRASTRUKTUURI: infrastruktuuritöitä, kuten teitä, rautateitä, joenrajoituk-

sia, teknisiä verkkoja, satamatoimintoja ja kaikkia teoksia, joilla on vahva yhteys 

alueeseen, jossa ne on asetettu.

BIM-JOHTAJA-profiili on poikkileikkaava luku rakennus- ja infrastruktuurikoh-

taisissa erikoistumisaloissa, koska se käsittelee monitieteellisten työryhmien johta-

mista ja koordinointia rakennusalalla ja infrastruktuurihankkeissa eri alojen suun-

nittelussa ja arkkitehtuurissa. 

Todistus myönnetään tarkastuksen läpäisemiseksi, ja se on käytettävissä osoitta-

malla, että taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät.

Kuva 23. Rakennusalan ammattilaisyhdistykset (arkkitehdit, insinöörit ja tarkastajat)

Ammatilaisyhdistys Yhdistysten määr (Cresme 2010)

Arkkitehtien kansallinen neuvosto 
ja sen alueellinen yhdistys

149.893

Insinöörien kansallinen neuvosto 
ja sen alueellinen yhdistys

213.399

Tarkastajine kansallinen neuvosto 
ja sen alueellinen yhdistys

111.145
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BIM:in liittyvä tutkimus
Koska BIM-menetelmiä ja -tekniikoita kehitettiin uusien rakennusten vaatimus-

ten täyttämiseksi, italialaisessa BIM tutkimuksessa keskitytään siihen, miten nämä 

teknologiat ovat yhteensopivia nykyisten rakennusten laaja-alaisen yleisnäkymän 

kanssa. 

Tämän odotuksen vastaamiseksi useat yliopistot ja tutkimuskeskus ovat alka-

neet kehittää omia tutkimuksiaan BIM:stä, keskittyen eri aiheisiin. Koska kasvava 

kiinnostus BIM-tutkimukseen on ollut, kattava katsaus ei ole toteutettavissa.

Seuraava kaavio pyrkii yhteenvetoon joistakin tärkeimmistä tutkimuskokemuk-

sista, joita on kehitetty ja levitetty jo nyt.

Muun muassa mainittiin, että INCEPTION-hanke, joka alkoi kesäkuussa 2015 ja 

kestää neljä vuotta, jota johtaa Ferraran yliopiston arkkitehtuurin osasto.

INCEPTION-hanke

Hanke on toteutettu Työohjelmassa Euroopa muuttuvassa maailmassa - osalli-

suutta edistävät, innovatiiviset ja heijastavat yhteiskunnat (Haku - Reflective Socie-

ties: kulttuuriperintö ja eurooppalaiset identiteetit, Reflective-7-2014, Kehittynyt 

3D-mallinnus Euroopan kulttuuristen voimavarojen saamiseen ja ymmärtämi-

seen). Tämä tutkimushanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelmasta H2020 avustussopimuksen nro 665220 mukaisesti.

INCEPTION-hanke pyrkii kehittämään edistyksellistä 3D-mallinnusta eurooppa-

laisten kulttuurivarojen saatavuuteen ja ymmärtämiseen. Hankkeen ehdottamat 

tärkeimmät innovaatiot liittyvät innovatiivisiin teknologioihin 3D-mallien luomi-

seksi kokonaisvaltaisella lähestymistavalla kulttuuriperintöön. mahdollisuus luo-

da yhteen toimivia malleja, jotka voivat rikastuttaa eri aihepiirien eurooppalaisen 

kulttuuri-identiteetin monitieteistä tietämystä; avoimen standardin foorumin ke-

hittäminen digitaalisten mallien ”sisältä”, toteuttamiseksi ja jakamiseksi.

Eräs historiallisiin rakennuksiin yleisimpiin lähestymistapoihin liittyy 3D-digi-

taaliseen semanttiseen malliin, joka perustuu BIM-tekniikkoihin. Odotukset ovat 

melko laajoja, mutta arkkitehtoniset erot vaikeuttavat tehtävää. Lisäksi mikä on 

lisäarvo arkkitehtonisen ongelman kieliresurssin soveltamiseen, on edelleen avoin 

kysymys sekä miten tunnistaa tehokas BIM-lähestymistapa kulttuuriperinnön tie-

tämyksen semanttiseen rikastumiseen ja mallinhallintaan.

Kuva 24. Vaatimukset ICMQ:n vapaaehtoiselle ammattipätevyydelle.

Vaatimukset BIM-asiantuntija BIM-koordinaattori BIM-johtaja

Koulutus lukiotodistus

Yleinen 
työkokemus ei tarvita vähintään 3 vuotta vähintään 5 vuotta

Erityistyökokemus 
BIM menetelmistä

yhden BIM työkalun 
tuntemus

vähintään kaksi 
vuotta lukiotutkin-
nosta, vuosi kandi-
daatin tutkintoa

vähintään kahden 
vuoden kokemus 
Koordinointi ja 
johtamiskokemusta 
BIM menetelmis-
tä, lukiotutkinto, 
vuosi kandidaatin 
tutkintoa

4.3

Kuva.25. Perustutkimus kokemukset BIM:stä Italiassa

Yliopisto
Osasto
Tutkimuskeskus

Pääaiheet

Politecnico Milano – Department of 
Architecture, Built Environment and 
Construction engineering (ABC)

BIM-sovellus ja standardointi, BIM olemassa 
oleville rakennuksille. BuidingSMART Italian 
isännöi ABC-osastolla

Politecnico Torino - DRAWING TO THE 
FUTURE research centre

BIM-sovellus, datan yhteentoimivuus, BIM 
pohjainen kiinteistön ylläpito (FM), VR/AR.

University of Aquila – Department of 
Civil Engineering, Architecture and 
Environment

BIM historiallisiin rakennuksiin, seismisten 
tietojen integrointi ja rakennetutkimus.

University of Brescia - Department 
of Civil, Environmental, Architectural 
Engineering and Mathematics

BIM-pohjainen rakennushankkeiden hallin-
ta, kestävän kehityksen rakennemalli, BIM 
vaikutus tarjousprosessiin

University of Ferrara – Department 
of Architecture, DIAPReM/TekneHub 
research centre

Nykyinen rakennusmalli, BIM-proses-
sinhallinta, H-BIM kulttuuriperinnön, 
H-BIM-semanttisen, VR/AR n käyttämiseen 
ja ymmärtämiseen.

University of Marche – Department of 
Civil Engineering and Architecture

BIM historialliseen rakennukseen, tutki-
muksen integraatio, metatietojen analyysi 
ja historiallisen perinnön säilyttämisen 
semantiikka eli merkitysoppi

University of Rome “La Sapienza” – 
CITERA research centre

BIM historiallisten rakennusten ja 
BIM-pohjaisten kiinteistöjen hallintaan
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Tähän mennessä INCEPTION-hanke on määritellyt lähestymistavan ja metodo-

logian semanttiselle organisaatiolle ja tiedonhallinnalle kohti H-BIM-mallintamis-

ta sekä alustavaa nimikkeistöä perimän 3D-mallien semanttiseen rikastumiseen. 

Keskitetyn tietämyksen organisointi suoritetaan tietyn työnkulun myötä, jotta ne 

voidaan sovittaa uudelleen käytettäväksi H-BIM-semanttiseen malliin, joka on digi-

taalisen dokumentoinnin ja kehitettyjen pöytäkirjojen mukaan. Kuitenkin H-BIM: 

n kehittäminen on monimutkainen ”reverse engineering” -prosessi. INCEPTI-

ON-työnkulun mukaan se alkaa dokumentoida käyttäjien tarpeita, mukaan lukien 

ja osallistumatta asiantuntijoiden lisäksi myös ei-asiantuntijoihin. Kysyntä johti 

”miten” ja ”mitä” mittausinformaatio olisi sisällytettävä H-BIM:hen.

H-BIM-mallinnuksen standardisoinnista lähtien on määritelty IFC-mallien yh-

distämismenetelmät ja semanttiset tiedot. Kulttuuriperinnön rakenteen tunnis-

taminen semanttisen ontologian ja tietorakenteiden tietorakenteen avulla mah-

dollistaa semanttisten attribuuttien integroinnin hierarkkisesti ja keskenään 

yhdistetyillä 3D-digitaalisilla geometrisilla malleilla perintöasiakirjojen hallintaa 

varten. Semanttisten 3D-rekonstruktioiden kehittäminen, integroitu aineettomaan 

tietoon ja sosiaaliseen ympäristöön, rakennusten ja kohteiden digitaalisen edus-

tuksen jäsentäminen johtaa mallien luomiseen entistä paremmin ja sovellettavissa 

Heritage-BIM -ympäristössä, joka perustuu Open BIM -standardiin (IFC, IFD, jne.).
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5. JOHTOPÄÄTELMÄT5. JOHTOPÄÄTELMÄT

Nykyisen ammattipätevyyden vertaileva analyysi kolmessa ohjelmaan osallistuvas-

ta maasta (Italia, Suomi ja Norja), analyysi tekniikan kehityksestä BIM-sovelluksessa 

kolmessa maassa ja hyvien toimintatapojen vaihto.

BIM:ä on toteutettu Suomessa pitkälti ilman hallituksen vaatimuksia. BIM-ohjeita ja 

käsikirjoja on kehitetty useissa erillisissä tutkimus- ja kehitysohjelmissa tai -hank-

keissa, ja nykyään on BuidlingSMART Finlandin kehityshankkeita yhteistyössä teol-

lisuuden ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Keski- tai pienimuotoinen 

teollisuus eivät ole vielä täysin toteuttaneet BIM:ä, kun taas suurimmat yritykset 

ovat toteuttaneet BIM:n ja saaneet etuja. Teollisuus harjoittelee ja on kiinnostunut 

tekemään enemmän tutkimus- ja kehitystyötä BIM:in ja Lean:in soveltamisessa ra-

kentamiseen.

Suomessa BIM:iin liittyvä opetus koulutus toteutetaan enimmäkseen koulutus-

järjestelmän toissijaisella (ammatillisella) tasolla. Yliopistotasolla on myös monia 

kursseja ja opintojaksoja, jotka antavat perustiedot asiasta. Yksityisellä sektorilla 

on tarjolla kursseja/ BIM-ohjelmistokoulutusta.

Jotkut eniten keskustelluista BIM:iin liittyvät tutkimusaiheista Suomessa ovat; tut-

kia haasteet, joiden avulla BIM voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa sekä 

kiinteistönylläpito (FM) rakennuksissa ja silloissa.

Johtopäätöksenä,

• BIM-ohjeissa kuvataan, mitä tietoja on mallinnettava, miten se tehdään ja mihin 

tarkkuustasoon eri vaiheissa – toteutuksen perusta

• Toteutuksessa pilottihankkeet ovat erittäin tärkeitä, eikä teollisuudelle ”mitään” 

tapahdu ilman pilotointia

• BIM-koulutusta tarvitaan paljon, ja sitä on kehitettävä myös

• Asiakkaat, urakoitsijat ja rakennusalan konsultit ovat BIM-toteutuksen tärkeim-

piä johtajia

BIM kehittyy, toteutustyö jatkuu.

BIM on toteutettu norjalaisessa AEC- ja FM-teollisuudessa, koska se on halli-

tuksen vaatimus vuodesta 2010. BIM-ohjeet/käsikirjat on kehitetty pääasiassa Buil-

dingSMART Norway yhteistyössä teollisuuden ja julkisen sektorin organisaatioiden 

kanssa. Lisäksi BIM-toteutus on tuottanut etuja AEC:lle ja FM:lle lisäämällä prosessin 

tuottavuutta, vähentämällä virheitä ja vaihtamaan tietoja. Keskikokoista teollisuut-

ta ei kuitenkaan vieläkään pantu kokonaisuudessaan täytäntöön BIM:lle, kun taas 

suuryritykset ovat toteuttaneet BIM:n ja saaneet etuja. Teollisuus harjoittaa ja ha-

luaa harjoittaa tutkimus- ja kehitystyötä BIM:n ja lean rakentamisessa. Lisäksi nor-

jalainen teollisuus hyödynsi Lean-rakentamisen periaatteita, kuten viimeisimmän 

suunnittelijan, vetävien aikataulujen, samanaikaisen suunnittelun ja virtuaalisen 

suunnittelun rakennuttamisen (VDC), yhteistyössä BIM:n kanssa. Jotkut suuryri-

tyksistä ovat kiinnostuneita toteuttamaan lean rakentamista koskevia periaatteita 

BIM:n kanssa.

Norjassa BIM:iin liittyvä opetus/koulutus toteutetaan pääasiassa koulutusjärjes-

telmän korkeakoulutasolla. Yliopistotasolla on harvoja kursseja ja muutamia opin-

tojaksoja, jotka antavat peruskäsityksen asiasta. Eräitä kursseja tarjotaan kuitenkin 

ammatillisissa oppilaitoksissa. Sen lisäksi, että buidlingSMART Norway on ottanut 

käyttöön verkkopohjaisen sertifiointiprosessin asiantuntemuksen tuntemuksen 

dokumentoimiseksi. Tämä prosessi ei kata BIM-ohjelmistokoulutusta. Yksityisellä 

sektorilla on tarjolla kursseja/ BIM-ohjelmistokoulutusta.

Jotkut pääosin keskusteltavista aiheista liittyvät norjalaisen BIM:n toimintaan; 

tutkia haasteita, jotka liittyvät BIM:n toteuttamiseen organisaatioissa ja soveltaen 

laihalla rakentamisen työkaluja BIM:n kanssa. Lisäksi BIM:iin liittyvä tutkimustyö on 

useimmiten tapaustutkimusta tukeva tutkimus ja jokaisesta tapaustutkimuksesta 

saatu kokemus on dokumentoitu.

Italiassa BIM-aihe keskustelee yhä enemmän rakennusalan toimijoiden ja viime 

kädessä hallituksen välillä. Tästä tutkimuksesta on kuitenkin edelleen epäselvyyttä 

BIM:stä. Kaikki eivät ole vielä tietoisia tämän metodologian todellisista mahdolli-

suuksista. Kun aloitetaan BIM-työkalujen ja -tekniikan käyttäminen, olemme vielä 

kaukana siitä, mitä voidaan kutsua tietomallinnuksen asianmukaiseksi käyttämisek-

si. Omistajilla ei ole selkeää kuvaa hyödyistä, jotka saattaisivat johtua siitä, että BIM 

osallistuu hankintaan. 

Tuntuu olevan käsitys mahdollisesti hyödyllisestä innovaatiosta, mutta vielä on 

jonkin verran pelkoa. On oltava todennäköisesti riittävä määrä tapauksia, jotka voi-

daan tunnistaa esimerkkinä hyvistä käytännöistä.

Lisäksi on katsottava, että italialaisen tutkimuksen jatkuva ja tuntuva sitoutumi-

nen, vaikkakin heikosti rahoitettu kansallisella tasolla, edistää BIM:n soveltamista 

olemassa olevien rakennusten pinnalle. Erityisten standardien viimeistely ja aka-

teemisen kypsyysnopeus saattavat johtaa siihen, että Italia voi nopeasti palauttaa 

aukon muihin kansakuntia kohtaan. Joka tapauksessa vain omistaja- ja rakennusalan 

toimijoiden tietämys ja kokemus ratkaisevat vaarallisen kahtiajaon työkalujen ja 

prosessien välillä jaetun metodologisen määritelmän hyödyksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tarvetta parantaa koulutusohjelmia kaikilla 

tasoilla, jotta rakennusalan ammattilaiset olisivat tietoisempia, näyttää olevan yksi 

tärkeimmistä tehtävistä, joita on tehtävä seuraavassa tulevaisuudessa.
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Suomi Norja Italia

Lainsäädäntö Ei ole laillisia 
vaatimuksia

Hallitus on vaatinut 
BIM käytön 2010

Ei ole tiettyä 
lainsäädäntöä, 
vaikka uusi 
hankintalainsäädäntö 
ottaisi BIM:n käyttöön 
julkisissa hankinnoissa. 

Yleisohjeet Tutkijoiden ja 
teollisuuden 
määrittämät 
yleisohjeet 
-  buildingSMART 
Finland

BIM yleisohjeet/
käsikirjat on 
pääasiassa kehittänyt 
buildingSMART 
Norway yhteistyössä 
teollisuuden ja 
julkisen sektorin 
yritysten kanssa. 
Julkinen sektori 
Norjassa on 
sallinut heidän BIM 
standardinsa 2008 
lähtien.

Mennäkseen enem-
män yksityiskohtiin 
ja varmistaakseen 
BIM-työkalujen todel-
lisen soveltuvuuden, 
Italialainen organisa-
atio standardoimiseen  
(UNI) vapauttaa uuden 
täydellisen standardi  
joukon nimeltään “UNI 
11337 “Tietomallin-
nuksen digitaalinen 
hallinto”

Toteuttamisaste 
teollisuudessa

Korkea 
toteuttamisaste

Korkea 
toteuttamisaste

Alhainen 
toteuttamisaste

Ammatit, jotka 
liittyvät BIM:in 

BIM johtaja, BIM 
koordinoija , BIM 
teknikko ja BIM 
konsultti

BIM johtaja, BIM 
koordinoija , BIM 
teknikko ja BIM 
konsultti

BIM asiantuntija, 
BIM koordinoija, BIM 
johtaja. 
Kaksi ensimmäistä 
on jaettu tasoihin 
“rakennus” ja 
“Infrakstruuri” 
erikoisaloihin

Koulutus ja 
harjoittelu kurssit 

Yliopisto
Yliopisto
BIM:a opetetaan missä 
tahansa yliopistos-
sa, joilla on omat 
koulutusalueet maa- ja 
vesirakennustekniikalle. 
Esimerkkejä Oulun 
yliopiston kursseista:
• Rakennussuunnitte-
lun peruskurssi (CADS), 
5 op
• Rakenteiden suunnit-
telu (Tekla Structures), 
5 op
• Kaapelisillan suun-
nittelu kansainvälisille 
hankkeille - Bridge 
BIM, 5 op 
• Tietomallinnus ja 
automaatio infrastruk-
tuurin rakentamisessa 
ja ylläpidossa, 5 op
• Tietomallinnus ja 
automaatio rakennus-
ten rakentamisessa ja 
ylläpidossa, 5 op

Yliopisto
Jotkut yliopistot 
Norjassa järjestävät 
BIM-kursseja, ja 
useilla yliopisto 
korkeakouluilla on 
erityis-BIM kurssseja

Ammattikoulutus
Ammattikoulut tar-
joavat BIM-kursseja: 
BIM-teknikko (raken-
nus/asennus)
Ohjelmisto koulutusta: 
ArchiCAD, Revit ,Auto-
CAD Solibri, SketchUp, 
Autocad, Excel, Magi-
cad, DDS

Toisen asteen kou-
lutus
Kansalliset ohjel-
mat keskiasteen 
koulutukselle ja 
alueelliset ohjelmat 
ammattikasvatuksella 
eivät vielä harkitse 
BIM:n opetusta. Silti 
useita on toteutettu 
viime vuosina, vaikka 
kerätty data ei näytä 
toteuttamiskelpoi-
selta.

Ammattikoulutus
Ei ole mitään tiettyjä  
ja laajalti hyväksyt-
tyjä pätevyyksiä vielä 
kehitetty Suomessa. 
Suomessa on kes-
kusteltu yliopistoissa 
ja ammattikor-
keakouluissa, että 
sellaiset pätevyydet 
olisivat hyödyllisiä 
teollisuudessa. 

Seminaarit
Metropolian ammatti-
korkeakoulu on melko 
aktiivisesti järjestänyt 
BIM työpajoja, semi-
naareja ja kursseja. 
Oulun yliopisto on 
järjestänyt monta inf-
raBIM ja automaation 
työkurssia OuluZo-
nessa lähellä Oulua.

Opiskelija seminaarit
buildingSMART 
Norway tarjoaa 
opiskelija seminaareja 
jakaakseen uutta 
tietoa openBIM jäsen 
yrityksille ja opiske-
lijoille

Yksityisyritysten 
järjestämät 
koulutukset
Jotkut yksityiset 
yritykset tarjoavat 
käytännön yleisiä 
BIM-kursseja, Build-
ingSMART kursseja 
sertifioinnista ja 
kursseja nykyisistä 
BIM-ohjelmistoista, 
kuten Solibri, Revit, 
Archicad, Novapoint ja 
infraworks. 

Yliopisto
Kandin- ja maisterita-
son tutkinnoilla BIM:n 
liittyvä koulutus liittyy 
usein piirtämis pe-
rinteeseen, käyttäen 
hyväksi vain vähän 
BIM:n hyötyjä koko 
rakennuselinkaaresta. 
Kuitenkin muutaman 
viime vuoden aikana, 
eri jatko-opinnot olisi-
vat perusteltuja, kukin 
tietyllä fokuksella. 
Kuitenkin jokainen 
ohjelma jäsennetään 
metodologisesti katta-
maan koko rakennuk-
sen elinkaaren sekä 
BIM-datan, ohjelman 
laatiminen, käsittely 
ja tarkistus.

Ammattikoulutus
Teknologian rakenta-
misen alan korkeam-
mat ammattikoulut 
ovat todennäköisesti 
enemmän fokusoi-
tuneet hyväksi-
käyttämään BIM 
opetusta syvemmälle 
liiketoimintamahdolli-
suuksiin

Yritykset tarjoavat 
henkilökohtaisia 
kursseja. 

Vertaileva taulukko
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