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• ” Digitaalisuus on datan syöttämisessä, käsittelyssä, siirrossa, tallennuksessa ja 

esittämisessä käytettävä menetelmä, jossa data esitetään täsmällisinä arvoina, joita on 

rajallinen määrä.” (Wikipedia)

• Tarkoittaa siis kaikkea digitaalista toimintaa, ei vain tietomallintamista

• Näkyy yrityksissä ja hankkeissa aivan kaikilla tasoilla ja kaikessa, ei vain suunnittelussa

• Arjen johtaminen, teams, sähköpostit projektipankit

• Tehtailla tuotannonohjaus- , varasto- ja tilausjärjestelmät

• Erikoiskoneiden, esim. CNC- koneiden työstöjen ohjaaminen

• Koneohjaus, esim. kaivureissa

• Suunnitelmien lähtötiedot, esim. pintavaaitukset

• Suunnitelmat ja niiden yhteensovitus, tietomallintaminen ja törmäystarkastelut

Mitä on digitaalisuus ja miksi sillä on väliä?



• Tuottavuusloikkahankkeessa on osoitettu, että puurakentaminen voi saavuttaa 20 % vuoden 

2020 tasoa paremman tuottavuuden ilman merkittäviä investointeja

• Kaikissa toimenpiteissä edellytyksenä tai mahdollistajana on digitalisaation hyödyntäminen

• Parametrinen suunnittelu ja suunnittelun automatisointi

• Työn vähentäminen vakioiduilla suunnitteluratkaisuilla

• Ratkaisujen jakaminen kaikkien käyttöön avoimesti

• Työn tarkempi johtaminen työmaalla ja tehtaalla, esim. työpistekohtaisen mittaroinnin

tehostus

• Prosessin johtamisen työkalut ja tiedonsiirto eri osapuolten välillä

• Yhtenäinen käytäntö suunnittelun toteuttamiseen ja mallintamiseen

• Hukan ja virheiden pienentäminen

• Työn tehostuminen eli hukan pienentäminen myös työssä

 Ilman digin ottamista haltuun ei tapahdu muutakaan kehittymistä

Digitaalisuuden mahdollisuuksia puurakentamiselle



• BIM

• IOT

• YTV

• LCA

• CLT

• IFC

• BEC2012

• ERP

• …

Digitaalisuus – termien viidakko

• Digitaalisuuspuhe menee nopeasti termeillä 

neppailuksi ja kokonaisuus katoaa

• Aiheena hankala lähestyä maallikolle

 Koetaan ehkä haastavammaksi myös 

yrityskentässä kuin mitä todellisuudessa 

olisi



BIM- viitekehys – kaikki vaikuttaa kaikkeen



• 1. Arkkitehti suunnittelee mallin 2. rakennesuunnittelija tekee oman mallin 3. elementtitehdas 

tekee omat tuotantokuvat itse 4. CLT tehdas tekee vielä omat kuvat 5. talotekniikan kuvat päälle

 Samasta seinästä tehty ainakin neljät kuvat

 Yhdessä paikassa muutos niin kaikki joutuvat päivittämään omaa malliaan

 Yhteensovituksen ja tarkastuksen toteutus hajautetussa mallissa

• Pääsuunnittelijoiden tietomallien tarkkuus ei välttämättä riitä elementtitehtaalle tai 

pääsuunnittelijoilla ei ole riittäviä lähtötietoja riittävän tarkan mallin tekoon

• Yhteensovitettuun ja törmäystarkastettuun malliin joudutaan tekemään muutoksia vielä 

tuotantosuunnitteluvaiheessa

• Malleja ei käytetä sitovana suunnitteluasiakirjana vaan tulosteet ovat ”oikeat” suunnitelmat.

• Suunnittelutoimistojen ohjelmat eivät siirrä tietoa sellaisenaan oikein toisilleen

Esimerkkejä kentältä



- Tuottavuusloikka- hanke julkaisee CLT-

tilaelementtien liitos ja tyyppirakenneratkaisuja 

2022 aikana. HalliPES- päivitys tarkoitus käynnistää 

2022 aikana. Useilla valmistajilla konsepteja, joita 

voi hyödyntää. 

RT- digituotehanke, 22-23:

- Tavoitteena ”kevyt EPD”, joka olisi helpompi 

julkaista useammille tuotteille

- Tietokanta, johon kootaan digimuotoon 

tuotetietoa

Nykytilanne – VTT tiekartta ja mitä ala tekee



- PuuBIM- hankkeen jatkohankkeena tarkoitus 

laatia mallinnusohje, aloitus 2023

- RT:n selvitykset tehtäväluetteloiden ja muiden 

asiakirjojen soveltuvuudesta nykyiseen

- Osaaminen? 

- PuuBIM hanke

Nykytilanne – VTT tiekartta ja mitä ala tekee



- Eri järjestelmien yhteensopivuus?

- Toimittajat laativat omista tuotteistaan

- Kaikki yleisesti käytetyt ohjelmat eivät tunne 

kattavasti eri puutuotteita

- CLT- ryhmä tarttuu oman tuotteensa osalta 

teemaan vuoden 2022 aikana

- Puubim- pohjatyönä

Nykytilanne – VTT tiekartta ja mitä ala tekee



- Alan koulutus ja täydennyskoulutus. Osana 

kaikkea koulutusta

- Yhteistyö teollisuuden, koulutustarjoajien ja 

paveluntuottajien kanssa. 

Nykytilanne – VTT tiekartta ja mitä ala tekee



PuuBIM- hanke



PuuBIM- hanke



PuuBIM- hanke



PuuBIM- hanke

• Nimikkeistöohje toteutetaan 2022 – 2023

• Mukana 11 kpl kotimaisia puutuoteteollisuuden yrityksiä

• Työn sisällöntuotannosta vastaavat yhteistyössä A-Insinöörit, Sweco, Ramboll ja 

timberbros

• Rakentamisen laatusäätiö rahoittaa hanketta

 Hyvä kattavuus alan toimijoita ja konsultteja

 Alan yhteisen tietomallinnuksen vakioinnin perustus



Nostona Rakennuslaki

• Voimaan 1.1.2024, tavoite

• Rakennuslupa haettaisiin jatkossa tietomallimuotoisella suunnitelmalla tai muutoin 

koneluettavassa muodossa. 

• Lupaa edellyttävät suunnitelma- ja toteumamallit tallennettaisiin tulevaan rakennetun 

ympäristön tietojärjestelmään.

• lakiin lisätään alueidenkäytön digitaalisuutta koskevat säännökset. Maakuntakaavat, 

yleiskaavat ja asemakaavat laadittaisiin jatkossa tietomallimuotoisina, minkä ansiosta 

kaavatiedot olisivat sähköisessä ja yhteentoimivassa muodossa. 

• Kaavatiedot toimitettaisiin tulevaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään

 Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä valmistelussa oma laki

 Lakiin liittyvät asetukset (joissa määritellään esim. raja-arvot) ovat valmistelussa
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