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Diplomityön tavoitteena oli määritellä rautatien maarakennustyön koneohjaukseen tar-
vittava toteutusmalli sekä kehittää perusteet tietomallipohjaiseen rakentamistyön laa-
dunvalvontaan.
Rautatien toteutusmalli ja sen laaduntarkastusta kuvattiin maarakennustöiden laajuudes-
sa täydentämällä tienrakentamisen alueella aiemmin tehtyä määrittelyä.  Toteutusmallin
suunnittelua kokeiltiin todellisissa rakennusprojekteissa. Rakennustyön tietomallipoh-
jaisen laadunvalvonnan kehittämismahdollisuuksista tutkittiin laadunvalvonnan perus-
lähtökohtia, nykyisten koneohjausjärjestelmien toteumamittaustoimintoja sekä mahdol-
lisuuksia kehittää tuotantoprosessiin ennakoiva ja sisäänrakennettu laadunohjausmene-
telmä.

Rautatien maarakennustöiden toteutusmalli koostuu työtehtävän perus- ja tunnistetie-
doista, mittalinjan geometriatiedoista, oleellisten rakennusosien kolmioiduista pintamal-
leista ja taiteviivaketjuista. Toteutusmallitiedostot nimetään tarkasti määritellyllä taval-
la, joka mahdollistaa mallien mahdollisimman helpon löytämisen ja tunnistamisen. Mal-
lit tallennetaan vastaavasti työssä määriteltyihin hakemistoihin. Taiteviivat ja rakenne-
pinnat numeroidaan ja nimetään InfraBIM-nimikkeistöä noudatellen, mutta puutteiden
osalta tarkemmin diplomityössä määritellyllä tavalla. Toteutusmalli voidaan kuvatulla
laajuudella ja tarkkuudella tallentaa ja siirtää toteutusprosessiin tällä hetkellä avoimella
LandXML-standardin mukaisella Inframodel2-formaatilla ja sen seuraavilla versioilla.
Maarakennustöiden laadunvalvonta perustuu pääsääntöisesti perinteiseen rakenneker-
rosten poikkileikkauksen mittaamiseen ja poikkeamien laskentaan 20 m välein. Tieto-
mallipohjainen laadunvalvonta sisältää toteutusmallin laadunvarmistuksen, työmaan
paikannusjärjestelmän ja koneohjausjärjestelmien seurantakalibroinnit, kerrosrakentei-
den toteumamittaukset, poikkeamien laskennat ja vertailut toleransseihin. Perinteisiä
toteumamittauksia erillismittausjärjestelmin voidaan tietomallipohjaisessa prosessissa
vähentää. Kerrosrakenteiden toteumamittauksia voidaan tehdä koneohjausjärjestelmien
toteumamittaustyökaluilla jopa automaattisesti. Järjestelmät kykenevät yhä enemmän
kontrolloimaan sekä oman toimintansa tarkkuutta ja luotettavuutta että parantamaan
maarakennustöiden laadunvalvonnan toimivuutta ja kattavuutta. Myös poikkeamien
laskenta ja toleranssivertailu voitaisiin viedä havainnolliseen tietomalliympäristöön.
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ABSTRACT

Development of Information Model based Automation for the Railway Earth Moving
Works
Jussi Heikkilä

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering
Master’s thesis 2013, 89 p.

Supervisors: Research Professor Timo Aho, M.Sc. (Tech) Kimmo Laatunen
The aim of this thesis was to identify the production model required for machine control
in railway earth moving works, and to develop criteria for information model based
quality control of the construction work.

The production model for earth moving works and its quality control was described by
supplementing the definition that was earlier made in the extent of road construction.
The design of the planning model was tested in actual construction projects.  The basis
of quality control, as-built data measurement tools of existing machine control systems
as well as opportunities to develop a pro-active quality control method built in the pro-
duction process, were examined as development opportunities of information model
based quality control for construction.
The production model of railway earth moving works consists of task-based basic and
identification information, alignment geometries, essential triangulated surface models
and breaklines. Model files are named in a specified way in order to find and identify
models as easy as possible. Models are stored in the directory defined in this work.
Breaklines and surface models are numbered and named in accordance with the Infra-
BIM terminology. The production model can be stored and transferred to the implemen-
tation process in the scale and accuracy described above by open LandXML-based In-
framodel2 data format and its subsequent versions.
Quality control of the earth moving works is mainly based on measurements of the
cross-section of structural layers and the calculation of deviations carried out in 20 m
intervals. Information model based quality control includes quality assurance of the
production model, tracking calibration of the site positioning system and the machine
control system, as-built measurements of layer structures, as well as calculation of devi-
ations and comparisons to tolerances. Traditional as-built measurements by separate
measuring devices can be reduced in the information model based process. With the
measurement tools of machine control systems, as-built measurements can even be done
automatically. Systems are more and more capable of controlling the accuracy and reli-
ability of their own activities as well as improving the functionality and coverage of the
quality control of the earth moving works. Also, the calculation of deviations and com-
parisons to tolerances could be exported to an illustrative information-model-
environment.

Keywords: production model, machine control, as-built model, quality control
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KÄSITTEET

automaatio toimintaprosessien yhteensovittamista entistä tehokkaammin
soveltamalla informaatiotekniikkaa kokonaisvaltaisesti

BIM Building Infromation Model(ing), englanninkielinen lyhenne
sanoille tietomalli tai tietomallintaminen

CAD Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu

DGN (design) CAD-tiedostoformaatti, ei yhtä laajasti käytetty kuin DWG-
formaatti

dokumenttipohjainen tiedonkäsittelyn soveltamistapa, jossa tietoa käsitellään ja
siirretään dokumentteina, jonka sisältöä ihminen pystyy tul-
kitsemaan, mutta tietokonesovellus ei

DWG AutoCADin tiedostoformaatti, johon voidaan tallentaa kol-
miulotteista geometria- ja ominaisuustietoa

GLONASS Venäjän puolustusministeriön kehittämä ja ylläpitämä satel-
liittipaikannusjärjestelmä (Global'naya Navigatsionnaya
Sputnikowaya Sistema)

GNSS yleisnimitys kansainvälisille satelliittipaikannusjärjestelmille
(Global Navigation Satellite System)

GPS Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja ylläpitämä
satelliittipaikannusjärjestelmä (Glopal Positioning System)

IFC (Industry Foundation Classes) kansainvälinen tiedonsiirto-
standardi rakentamisen ja kiinteistönpidon tuotetietojen tie-
donsiirtoon ja yhteiskäyttöön, IFC määrittelee tietokoneso-
vellusten tiedonsiirron yhteensopivuuden perustan

InfraBIM infrarakenteen tuotemallin, infratietomallin englanninkieli-
nen lyhenne

InfraModel kansallinen XML-pohjainen tietomäärittely, joka perustuu
kansainväliseen LandXML-määrittelyyn

infra(tieto)malli infrarakenteen tuotemalli

kolmiointi tapa, jolla muodostetaan yksittäisistä pisteistä pinta yhdistä-
mällä pisteet viivoilla kolmioiksi (kolmioverkko)



koneohjausmalli digitaalinen 3D-malli työstettävästä pinnasta, linjasta tai pis-
teestä, jonka mukaan maarakennuskoneen työstöterää ohja-
taan

LandXML XML-pohjainen formaatti, joka sisältää määrittelyt infra- ja
maanmittaustiedolle, jota käytetään yleisesti maarakennuk-
sessa ja väylien rakentamisessa ja ylläpidossa

lähtötietomalli eri tietolähteistä saadut tai mitatut tuotteiden, toiminnan ja
palveluiden suunnittelua varten hankitut lähtötiedot mallin-
nettuna digitaalisessa muodossa, tällaisia ovat esimerkiksi
maastomalli, kaavamalli, maaperämalli sekä nykyisten ra-
kenteiden malli

maastomalli digitaalisessa muodossa oleva, taiteviivoista ja pisteistä ja
niihin liittyvistä ominaisuustiedoista koostuva aineisto, jota
käytetään tie-, rata- ja rakennussuunnitteluvaiheessa maaston
pintaa ja rakenteita kuvaavana lähtötietona

(tieto)mallipohjainen tiedon käsittelyn soveltamistapa jossa tuotetta kuvataan tie-
tokonesovelluksilla mallina ja sen muodostavina osina, ja
sovellukset pystyvät automaattisesti tulkitsemaan mallin si-
sältämiä tuotetietoja

ominaisuustieto kuvaa kohteen (objektin) ominaisuuksia (esimerkiksi koko,
sijainti, materiaali)

paikalleenmittausmalli rakentamistöiden ohjaukseen tarvittava malli, sisältää koor-
dinaattipisteitä ja niiden tunnistetietoja sekä muuta tietoa
(kuten rakenne-esikohotukset, teline-esikohotukset)

RTK satelliittimittauksen tarkennukseen käytetty menetelmä, jolla
päästään cm-tarkkuuteen (Real Time Kinematic)

suunnittelumalli rakennuksen tai väylän tuotemallin tietosisällön osajoukko,
joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut (suunnitte-
lumalli = tuotemalli)

tekniikkalajimalli tietyn tekniikkalajin, kuten tieväylän, tiedot sisältävä suunni-
telmamalli

tietokanta jäsennetty ja hallittu tietojen kokoelma, jota yksi tai useampi
sovellus voi käyttää ja päivittää

tietomalli yleisnimitys talon-, sillan- ja infrarakentamisessa käytettävil-
le digitaalisille, tietoa sisältäville malleille, tuotteen ja tuote-
prosessin elinkaaren aikaisten tuotetietojen kokonaisuus

toteumamalli toteutuneista rakenteista mitattu malli, ns. ”as-built” malli,
toteumamallia voidaan verrata tuotemalliin ja asetettuihin to-



leransseihin, suunniteltu tuotemalli voidaan päivittää mitta-
usten perusteella toteumamalliksi

toteutusmalli rakentamistöiden ohjaukseen käytettävä tuotemallista jatko-
jalostettu toteutuksen ohjausmalli, työkoneohjauksessa käy-
tettävä toteutusmalli muodostuu jatkuvasta kolmiulotteisesta
rakennepintojen kokonaisuudesta, jonka muodostavat raken-
nekerrokset, maa- ja kallioleikkaukset, pengerrakenteet, ver-
hoilurakenteet, kuivatusrakenteet ja muut pintarakenteet

tuotemalli digitaalinen suunnitelma, joka tuotetaan suunnitteluvaihees-
sa, sisältää ja kuvaa tuotteen geometrian, rakenteen ja omi-
naisuustiedot (esimerkiksi materiaalit) yksityiskohtaisesti
valmiina lopputilanteen mukaisesti, toimii rakentamistöiden
toteutuksen vertailuperustana

virtuaalimalli jalostettu versio muista malleista, esittelymalli (käytetään
myös termiä havainnollistamismalli) sisältää muun muassa
rakenne-pintojen tekstuureja, valoa, varjoja ja muita detalje-
ja, jotka tekevät mallista visuaalisesti mahdollisimman todel-
lisuutta vastaavan, virtuaalimallia voidaan myös käyttää si-
muloinneissa

ylläpitomalli ylläpidon ja hoidon prosesseissa tarvittava ja hyödynnettävä
malli
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1 JOHDANTO

1.1 Radan maarakennustöiden nykyinen toimintamalli

Ratarakenne koostuu maarakennekerroksista muodostuvasta alusrakenteesta, joka koos-

tuu suodatin-, eristys- ja välikerroksesta. Alusrakenteen päällä on tukikerroksesta, rata-

pölkyistä ja kiskoista muodostuva päällysrakenne (kuva 1). Lisäksi radan rakenneker-

roksiin liittyviä osia ovat routalevyt sekä leikkaus-, penger- ja ojarakenteet. Radan maa-

rakennustöihin käytetään yleisimmin teloilla liikkuvaa kaivukonetta, päällysrakenteen

rakentamistöissä käytetään kaivukoneen lisäksi kiskoilla liikkuvia ratatyökoneita ja/tai

kiskopyöräkaivukoneita.

Kuva 1. Ratarakenne (RATO 3).

Suurin osa nykyhetken radanrakentamistöistä on olemassa olevan rataverkoston korja-

us- ja perusparannustyötä. Uusia rataosuuksia ei juurikaan rakenneta, mutta nykyisten

rataosuuksien liikennöitävyyttä parannetaan muuttamalla nykyisiä ratoja kaksois- ja

kolmoisraiteiksi. Tyypillisiä nykyisille raiteille tehtäviä korjaustoimenpiteitä ovat muun

muassa massanvaihtotyöt, jossa ratarakenteen alla oleva maa-aines vaihdetaan tiettyyn

syvyyteen asti uuteen materiaaliin. Päällysrakennetöihin kuuluvassa tukikerroksen sepe-

linpuhdistuksessa (seulonta) vanha tukikerrosmateriaali (raidesepeli) uusitaan, eli hie-

noaines poistetaan ja seulottu raidesepeli täydennettynä uudella sepelillä palautetaan

takaisin rakenteeseen. Raidesepelin hienoainespitoisuus vaikuttaa rakenteen kantavuu-
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teen ja routimiseen. Seulonnan yhteydessä voidaan myös asentaa routalevytys tukiker-

roksen alle. Seulontaan käytetään yleisimmin sepelinpuhdistuskonetta (kuva 2), jolla

tukikerros voidaan vaihtaa olemassa olevia kiskoja ja ratapölkkyjä purkamatta. Seulon-

taa voidaan myös suorittaa kiskopyöräkaivukoneella.

Kuva 2. Tukikerroksen seulontaa sepelinpuhdistuskoneella (VR Track Oy 2012).

Radan rakentamisessa on yhä laajemmin alettu hyödyntää työkoneiden koneohjausta,

jolla tarkoitetaan työkoneeseen liitettyä paikannuslaitteesta, antureista ja tietokoneesta

koostuvaa järjestelmää, joka joko opastaa kuljettajaa tai ohjaa työterää automaattisesti.

Suurimmaksi osaksi koneohjausta hyödynnetään maarakennustöissä (alusrakennetyöt).

Koneohjausta on myös alettu hyödyntää sepelinpuhdistuskoneella suoritettavassa tuki-

kerroksen seulonnassa. Maarakennustöissä käytettäviin työkoneisiin (tyypillisesti kai-

vukone) on saatavilla koneohjausjärjestelmiä useilta eri valmistajilta, toisin kuin pääl-

lysrakennetöissä käytettäviin ratatyökoneisiin. Ratatyökoneiden lukumäärä on hyvin

pieni verrattuna maarakentamisessa käytettäviin työkoneisiin. Niihin ei myöskään ole

saatavilla valmiita koneohjausratkaisuja, vaan ratkaisut ja järjestelmät täytyy kehittää

työkonekohtaisesti. Suomessa VR Track Oy on kehittänyt Topgeo Oy:n kanssa koneoh-

jausjärjestelmiä sepelinpuhdistuskoneeseen sekä raiteentukemiskoneeseen, jolla raide



12

asetetaan lopulliseen suunniteltuun geometriaan. Radanrakentamistyössä käytetyt kone-

ohjausjärjestelmät ovat opastavia järjestelmiä, eli kuljettajan hytissä oleva näyttöruutu

näyttää jatkuvasti työterän sijaintipoikkeamaa suunniteltuun rakennepintaan nähden,

jonka opastamana kuljettaja ohjaa työterää.

Koneohjausjärjestelmän käyttö edellyttää rakennettavasta kohteesta laadittua digitaalista

suunnitelmaa eli kolmiulotteista toteutusmallia (koneohjausmalli), joka siirretään työ-

koneen tietokoneelle. Nykyhetkellä toteutusmallit suunnitellaan yleensä erillisenä työ-

vaiheena varsinaisesta kohteen suunnittelusta. Ratasuunnittelussa käytetään geometrian

ja maarakenteiden suunnitteluun tietomallipohjaisia 3D-suunnitteluohjelmia, joilla ra-

kenteet suunnitellaan kolmiulotteisesti. Suunnittelun lopputuotokset ovat pääasiassa

paperisia 2D-piirustuksia, jotka tulostetaan suunnitteluohjelmasta ja viimeistellään

CAD-ohjelmassa.

Koneohjauksen toteutusmallien tuottaminen 2D-piirustuksista on aikaa vievää ja osin

päällekkäistä työtä. Kertaalleen suunniteltu väylä ”suunnitellaan uudelleen” mallin laati-

jan toimesta (työkoneiden koneohjauksessa tarvittavat toteutusmallit laatii usein eri taho

kuin varsinaisten suunnitelmien laatija), vaikka käytettävillä suunnitteluohjelmilla voi-

taisiin tuottaa toteutusmallit tehdystä suunnitelmasta pääsääntöisesti hyvin pienellä

työmäärällä. Ratasuunnitteluvaiheessa radan rakennekerrokset siis suunnitellaan kolmi-

ulotteisesti tietomallipohjaisella suunnitteluohjelmalla mutta lopputuotteena tuotetaan

tehdystä 3D-suunnitelmasta paperiset 2D-piirustukset. Näiden pohjalta toteutusmallin

laatija tekee kohteesta uuden 3D-mallin, josta tuottaa tarvittavat toteutusmallit (kuva 3).

Tavoitteellisessa tilanteessa toteutusmallit tuotettaisiin suoraan suunnittelusta (lähtötie-

dot (3D)à suunnittelu (3D)à toteutusmalli (3D).

Kuva 3. Periaatekuva toteutusmallien perinteisestä tuottamisprosessista.

Koska suunnitelmat on tilattu perinteisesti ainoastaan 2D-piirustuksina, suunnitelmia ei

ole tarvinnut laatia jatkuviksi ja viimeistellyiksi 3D-suunnitteluohjelmassa, vaan on riit-
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tänyt, että piirustuksiin kuvautuvat aineistot on viimeistelty. Koneohjauksessa käytettä-

vien toteutusmallien tulee olla jatkuvia ja viimeisteltyjä, eli suunnittelu täytyy tehdä

”loppuun asti”.

Toteutusmallien tuottaminen irrallisena työvaiheena liittyy nykyhetken infrahankkeiden

tiedonhallinnan tehottomuuteen. Tiedonhallinta on dokumenttipohjaista, jolloin tiedon

eheyden hallinta on vaikeaa. Tiedonsiirron onnistumiseen vaikuttaa vastaanottajan kyky

tulkita dokumentin tietoa, jolloin virheellisten tulkintojen mahdollisuus on suuri. Do-

kumentit ovat staattisia ja tehty kukin eri tarpeisiin, tavallisesti 2D-piirustuksina. Tämä

vaikeuttaa tekniikka-alueiden suunnitelmien yhdistämistä ja tarkastelua. Tietojen elin-

kaari hankkeissa katkeaa arkistoon; nykyisessä toimintatavassa tiedonhallinta ei sisällä

yhteyttä ylläpidon järjestelmiin. Arkistojen hyödyntäminen on vaihtelevaa ja uusiin tar-

peisiin tehdään uusi tiedonkeruu, vaikka arkistoissa on jo ennestään tarvittavia tietoja

(Liukas & Niskanen 2008).

Suunnittelun tarvitsemat lähtötiedot ovat hajallaan useissa dokumenteissa, jolloin oleel-

lisimman ja ajantasaisimman tiedon löytäminen suunnittelun pohjaksi on haastavaa.

Lisäksi lähtöaineistoissa on usein keskinäisiä päällekkäisyyksiä ja ristiriitoja. Suunnitte-

lija joutuu yhdistelemään ja tulkitsemaan eri formaateissa ja luokituksissa olevia aineis-

toja saadakseen käyttökelpoisen lähtötilannetta kuvaavan mallin (lähtötiedot kootaan

sähköiseen muotoon suunnittelussa hyödynnettäväksi = lähtötietomalli). Rakentaja tar-

vitsee toteutuksessa malleja (toteutusmalli), mutta saa sähköisiä tai paperisia piirustuk-

sia, joiden perusteella tekee toteutusmallit työmaan tarpeisiin. Rakentamisen jälkeen

toteutuneen kohteen tiedot mitataan ja dokumentoidaan vaihtelevasti ja tiedot toimite-

taan ylläpidon järjestelmiin (rekistereihin) erilaisina siirtotiedostoina ja taulukoina. Tie-

toa siirretään prosesseissa lukemattomien tiedostoformaattien välityksellä eri toimijoi-

den ja ohjelmistojen välillä (kuva 4).  Oleellista  tietoa  jää  käyttämättä  ja  tietoa  katoaa

tiedostojen formaattimuunnoksissa sekä kopioinneissa. Käytettävät järjestelmät eivät

usein tue toisiaan ja kaikkea tietoa ei ole myös mahdollisuus siirtää järjestelmästä toi-

seen. (Liukas & Niskanen 2008, Mäkelä 2011).
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Kuva 4. Periaatteellinen kuva infrahankkeen tiedonsiirtotapahtumista (Mäkelä).

1.2 Radan maarakennustöiden perinteinen laadunvalvontamenettely

Radanrakentamisen laatumääritykset on koottu Rakennustiedon ylläpitämään InfraRYL-

palveluun (Infrakentamisen yleiset laatuvaatimukset), mikä korvaa aiemmat erilliset

infrarakentamista ohjaavat julkaisut kuten RMYTL (Ratahallintokeskus: Radan maara-

kennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset). InfraRYL sisältää RMYTL:n

lisäksi viittaukset muihin radan suunnittelua ja rakentamista ohjaaviin ohje- ja määräys-

kokoelmiin, kuten RATO:on (Ratatekniset määräykset ja ohjeet) sekä PYL:iin (Päällys-

rakennetöiden yleiset laatuvaatimukset).

Valmiin lopputuotteen laatu määritetään InfraRYL:ssä mittatarkkuusvaatimuksilla sekä

käytettävien rakennusmateriaalien vaatimuksina (= tekniset vaatimukset). Tekniset vaa-

timukset ovat vaatimuksia, jotka rakenteen tulee täyttää sen valmistushetkellä. Lisäksi

on määritetty toimivuusvaatimukset, mitkä koskevat rakenteen ja sen osien elinkaaren

aikaista käyttäytymistä. (Rakennustieto Oy (2013).

Teknisissä vaatimuksissa määritetään valmiiden rakennekerrosten yläpinnoille sallitut

vaaka- ja pystysuuntaiset poikkeamat (taulukko 1). Lisäksi valmiiden rakenteiden vaa-

timuksiin sisältyvät tiiviysvaatimukset. (Rakennustieto Oy (2013).
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Taulukko 1. Valmiiden radan rakennekerrosten mittatarkkuusvaatimukset (Rakennustie-

to 2013).

Rakennekerroksen
vaatimus [mm]

Maaleikkaus Maapenger Suodatinkerros Eristyskerros Välikerros Tukikerros,
alaosa

Tasosijainnin poik-
keama vaakasuun-
nassa

-0…+200
(luiskien

taitepisteet)

-0…+150 -0…+150 -100…+100 -0…+50 -

Yksittäinen poik-
keama kohtisuoraan
pintaa vastaan

-100…+0
(pohjan

korkeustaso,
louhepatjan
alla 0…-200)

-100…+0 -40…+40 -50…+0 -20…+0 -15…+15
(4m oiko-
laudalla

mitattuna)

Tason keskiarvon
poikkeama koh-
tisuoraan pintaa
vastaan

-50…+0 -50…+0 -20…+20 -30…+0 - -

Ojan pohjan sijainti
vaakasuunnassa

-150…+150 - - - - -

Ojan pohjan korkeus-
taso

-100…+0 - - - - -

Radanrakentamisessa rakentamisen aikainen mitta- ja sijaintitarkkuuden toteaminen

perustuu toteutuneista rakennepinnoista mitattaviin tarkkeisiin ja niiden vertaamiseen

InfraRYL:in mittatarkkuusvaatimuksiin. Tyypillisesti mittausryhmä mittaa tarkkeita 20

m välein poikkileikkauksesta siten, että rakennepinnan keskilinja sekä taitteiden kohdat

mitataan. Mitatuista tarkepisteistä lasketaan poikkeamat suunniteltuun pintaan. Poik-

keamaa verrataan sallittuun toleranssiin; jos poikkeama on toleranssin sisällä, rakenne

on rakennettu hyväksytysti.

InfraRYL edellyttää valmiin suodatin- ja välikerroksen tasojen ja leveyksien mittaami-

sen vähintään 20 m välein. Mittauksilla tulee voida todeta kerroksen muoto ja asema.

Muiden valmiiden rakennekerrosten mittaamista ei InfraRYL:issä erikseen määrätä.

Työkohtaiset työselitykset voivat sisältää tarkennuksia tarkemittauksille ja sallituille

mitta- ja sijaintipoikkeamille. Lisäksi InfraRYL:issä määrätään, että rakenteiden to-

teumatiedot tulee esittää kelpoisuuskirjassa. (Rakennustieto Oy 2013).

Tarkkeet mitataan pääasiassa joko takymetrillä tai satelliittipaikannukseen perustuvalla

GNSS-mittalaitteella. InfraRYL ei määrää käyttämään tiettyä mittalaitetta. Liikennevi-

raston (entisen Ratahallintokeskuksen) Geodeettisten mittaustöiden ohjeen (2003) mu-

kaan mittaukseen käytettävän laitteiston tulee kyetä noin 3 kertaa tarkempaan suorituk-

seen kuin mitä sillä tarkistettavan rakenteen sijaintivaatimus on (Ratahallintokeskus
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2003). Yleisesti mittaustekniikassa hyväksyttävänä mittalaitteena pidetään laitetta, jon-

ka sisäinen tarkkuus on 1/5 – 1/4 mitattavan rakenteen toleransseista.

Perinteisessä valmiin lopputuotteen tarkemittaukseen perustuvassa laadunvalvontame-

nettelyssä on tunnistettu useita ongelmakohtia. Koska rakennetut kerrokset mitataan ja

dokumentoidaan ainoastaan mitattavista kohdista, jotka ovat tyypillisesti 20 m välein,

mitattavien kohtien väliin jäävä rakenne voi sisältää suuria poikkeamia rakenteen täyttä-

essä silti laatuvaatimukset. Mittaukset voidaan myös suorittaa siten, että tulokset saa-

daan näyttämään hyviltä (mittaus suoritetaan kohdista, joissa tulokset ovat toleranssin

sisällä). Tarkkeiden mittaamiseen sisältyy myös turvallisuusriskejä. Mittaaja voi joutua

menemään vaarallisiin paikkoihin, kuten kaivannon pohjalle saadakseen mitattua tark-

keet. Joitakin kohteita, kuten ei voida mitata perinteisellä mittausmenetelmällä (esimer-

kiksi veden alla olevat kaivannon pohjat). (Laatunen 2012).

Nykyinen laadunvalvontamenettely on luonteeltaan jälkikäteen suoritettavaa toteutu-

neen rakenteen laadun todentamista. Tästä syystä menettely ei ohjaa tuotantoa (raken-

tamista) rakentamisvaiheessa tuottamaan suoraan riittävän tarkkoja rakenteita. Tarke-

mittausten tuloksia tarkastellaan usein jälkikäteen, rakennustöiden jo päätyttyä. Vaikka

rakenteeseen on jäänyt virheitä, niitä ei useissa tapauksissa aleta korjata korjaustoimen-

piteiden suurten kustannusten ja aikataulujen vuoksi (virheellisen kerroksen päälle on

voitu jo rakentaa seuraava kerros). Virheiden korjaamisen sijaan laatutoleranssit täyttä-

mättömät rakenteet voidaan joissakin tapauksissa hyvittää tilaajalle korvausmaksuilla.

(Laatunen 2012).

Rakennusurakan jälkeen tarkemittausdokumenttien hyödynnettävyys on pieni. Doku-

menteista ei selviä muita tietoja kuin mitattujen pisteiden koordinaatit ja erot suunnitel-

tuihin koordinaatteihin, mittauksen päivämäärä ja mittaajan nimi. Mittausdokumentteja

ei tyypillisesti hyödynnetä seuraavissa korjaus- ja ylläpitotöissä suunnittelun lähtötie-

toina. Mittausaineistoja ei myöskään arkistoida myöhempää käyttöä varten, vaan ne

häviävät takuuaikojen täytyttyä. Nykyisessä menettelyssä urakoitsijalla ei ole tarvetta

säilyttää mittaustietoja omissa arkistoissaan. (Laatunen 2012).

Mittausta on tarvittu perinteisesti suoritettavassa rakentamisessa ohjaamaan työkoneen

kuljettajaa suunnitelmien mukaisten pintojen rakentamisessa. Päällysrakennetöissä
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(muun muassa tukikerroksen sepelinpuhdistustyössä) mittausryhmä mittaa toteumaa

jatkuvasti työn aikana. Mittaustapahtumat itsessään ovat nopeita, mutta koska ne täytyy

suorittaa samaa tahtia kuin työ etenee, mittausryhmä on sidottu työmaalle niin kauan

kuin työtä tehdään. Toisaalta mittausryhmän jatkuvasta läsnäolosta työmaalla on hyöty-

jä; mittausryhmää voidaan hyödyntää muissa mittaus- ja avustustehtävissä varsinaisten

tarkemittausten välillä. (Laatunen 2012).

Koneohjauksen käytön yleistyessä radanrakentamisessa on koettu tarpeelliseksi uudistaa

laadunvalvontamenettelyä siten, että se ottaa huomioon uusien teknologioiden tarjoamat

mahdollisuudet sekä rakentamisen tarkkuuden parantumisen. Työkoneiden koneohjaus-

ta hyödyntävässä mallipohjaisessa laadunvalvontamenettelyssä on tunnistettu potentiaa-

lia perinteisen menettelyn korvaajaksi.

1.3 Infra FINBIM – infra-alan toimintatapojen kehittäminen

Suomessa infra-alan näkyvimpiä kehityshankkeita on Infra FINBIM-työpaketti (mallin-

nusohjeiden laatiminen ja vaatimusten kehittäminen), mikä kuuluu RYM Oy:n (Raken-

netun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä) vuonna 2010 käynnistämään

PRE–ohjelmaan (Built Environment Process Re-engineering). Työpaketin visiona on,

että vuonna 2014 suuret infranhaltijat tilaavat vain tietomallipohjaista palvelua. Tavoit-

teena on alan systeeminen muutos, jossa siirrytään perinteisestä vaiheajattelusta älyk-

kääseen koko elinkaaren ja kaikki osa-alueet, toimijat ja toiminnot kattavaan tietomalle-

ja hyödyntävään palvelutuotantoon. Muutoksen odotetaan parantavan olennaisesti alan

toimintatapoja, yhteistyötä, eri tahojen keskinäistä ymmärrystä ja suunnittelun, raken-

tamisen sekä ylläpidon tuottavuutta. Infra FINBIM:n tuotoksena saadaan ohjeita ja vaa-

timuksia tuotemallinnukselle. (Rakennustieto Oy 2011).

1.31 Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje

Infra FINBIM-työpaketissa on laadittu Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje (ohje

pilotointia varten), joka sisältää tie- ja katuväylien rakennekerrosten toteutusmallien

tuottamisen ohjeet. Ohjeen tavoitteena on yhtenäistää toteutusmallien tuottamisen me-

nettelytapoja, jotta rakennussuunnitteluvaiheessa tuotetut toteutusmallit ovat yhdenmu-

kaisia ja suoraan työkoneohjausjärjestelmien käyttöön soveltuvia jatkuvia 3D-
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toteutusmalleja. Ohje on luonnos-/käyttöönottovaiheessa ja sitä testataan pilottikohteis-

sa. Ohjetta kehittämisestä vastaa Sami Snellman Destia Oy:sta, ensimmäinen luonnos-

versio julkaistiin 19.10.2011. Ohjeen taustalla on Sami Steniuksen tekemä diplomityö,

jossa kehitettiin tierakenteen toteutusmallin määrityksiä. (Snellman & Stenius 2011,

Stenius 2010).

Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeessa määritetään Tie- ja katurakenteiden

toteutusmallin sisältö (mallinnettavat rakennepinnat), rakennepintojen nimeämis- ja

numerointitavat, mallin tarkkuus sekä tiedostoformaatti. Ohjeen tavoitteena on, että sen

mukaisesti tuotettuja toteutusmalleja voidaan käyttää suoraan koneohjauksessa, ilman

että malleja täytyy manuaalisesti käsitellä ennen työmaalle viemistä.

Väylärakenteen toteutusmallin sisältämiä InfraRYL:in mukaisia rakennusosia ovat

(Snellman & Stenius 2011):

- 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot

- 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt

- 2100 Päällysrakenteen osat.

Yleisimmin mallinnettavia pintoja ja kohteita ovat (Snellman & Stenius 2011):

- ylin yhdistelmäpinta (päällysrakenteen yläpinta)

- päällyste (osana päällysrakenteen yläpintaa)

- kantavan yläpinta

- jakavan yläpinta

- suodatinkerroksen yläpinta

- alin yhdistelmäpinta (päällysrakenteen alapinta)

- aluemaiset kohteen (parkkialueet, kaatopaikat jne.)

- meluvallit, vastapenkereet ja

- maakaivannot ja -leikkaukset (putki- ja johtokaivannot, massanvaihdot).

Ohjeen mukaan toteutusmalli on suunnittelujärjestelmän sisältämästä suunnitelmamal-

lista muodostettava rakennettavan kohteen malli. Rakennepintojen toteutusmallit muo-

dostuvat jatkuvista 3D-taiteviivoista ja niistä muodostetuista kolmioverkkomalleista.

Taiteviivat kuvaavat maaston tai suunnitellun rakenteen geometrian muutoskohtaa; pin-
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nan muoto muuttuu siinä kohdassa, missä on taiteviiva (kuva 5). (Snellman & Stenius

2011).

Kuva 5. Toteutusmallin rakennepinta (Snellman & Stenius 2011).

Jokaisesta pinnasta mallinnetaan ne taiteviivat, joiden kohdalla pinnassa on taite tai tai-

teviiva on muulla tapaa merkityksellinen. Taiteviivat nimetään (ja koodataan) Infra-

BIM–nimikkeistön mukaisesti (kuva 6).  Mallinnettavat rakennepinnat nimetään Infra-

BIM-nimikkeistön mukaisesti (kuva 7). (Snellman & Stenius 2011).

Kuva 6. Taiteviivojen InfraBIM-nimikkeistön mukainen nimeämis- ja koodauskäytäntö

tierakenteen toteutusmallissa (Snellman & Stenius 2011).
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Kuva 7. InfraBIM–nimikkeistön mukaiset tierakenteen rakennepinnat. (Snellman & Ste-

nius 2011).

Ohjeen mukaisesti toteutusmalli saa poiketa laskennallisesta geometriasta korkeintaan 3

mm (taiteviivaketjun suurin sallittu poikkeama laskennallisesta geometrialinjasta). Tai-

teviivaketjun poikkeamat laskennalliseen geometrialinjaan syntyvät kaarissa, kun las-

kennallisesta ympyräkaaresta muodostetaan yksinkertaistettu taiteviivaketju (kuva 8).

Taiteviivaketjun poikkeama laskennalliseen geometriaan kasvaa kaarresäteen pienenty-

essä ja taiteviivan pituuden kasvaessa. Poikkeaman suuruuteen vaikuttavat geomet-

rialinjan sekä vaaka- että pystygeometria; poikkeama muodostuu näiden yhteisvaikutuk-

sesta. (Snellman & Stenius 2011).

Kuva 8. Taiteviivaketjun poikkeama laskennalliseen geometriaan.
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Ohjeessa on esitetty taiteviivan tavoitepituudelle ohjeelliset arvot, joita noudattamalla

toteutusmallin tarkkuus laskennalliseen geometrialinjaan nähden pysyy sallitussa 3 mm

poikkeamassa (taulukko 2). Taiteviivapituudet on määritetty siten, että pienin käytettävä

taiteviivapituus on 0,5 m ja suurin 10 m. Taiteviiva-aineiston geometrisen tarkkuusvaa-

timuksen lähtökohtana on tien kantavan kerroksen poikkeamavaatimus (keskiarvon

poikkeama kohtisuoraa pintaa vastaan ± 10 mm), mikä on tien sitomattomien rakenne-

kerroksien tarkkuusvaatimuksesta korkein. Määritetty 3 mm tarkkuustaso on noin kol-

masosa korkeimmasta tarkkuusvaatimuksesta (tien kantavan kerroksen poikkeamavaa-

timus), mitä pidetään riittävänä toteutusmallin tarkkuudeksi. (Stenius 2010).

Taulukko 2. Taiteviivojen tavoitepituudet kaarteissa ja siirtymäkaarissa (Snellman &

Stenius 2011).

Ohjeen mukaisesti toteutusmallitiedostot kootaan tiedostokansioihin pinnoittain eritel-

tynä. Tiedostokansion nimi on esimerkiksi ”Ylin yhdistelmäpinta 201000”. Toteutus-

mallien rakennepinnat nimetään mallin ”Vt4_Yyp_0-1000” mukaisesti (väylän tunnus,

kyseessä olevaa rakennepintaa kuvaava lyhenne ja paaluväli). Toteutusmallin tiedosto-

formaattina käytetään LandXML-standardin mukaista InfraModel-formaattia. Tilaajalle

toimitettavan toteutusmallin tulee sisältää geometrialinjat, taiteviiva-aineiston, kol-

mioverkkoaineiston sekä lisäksi yhdistetyn tiedoston, joka sisältää edellä kuvatut aineis-

tot. (Snellman & Stenius 2011).

Toteutusmalli tulee tarkastaa ennen sen luovuttamista työmaalle. Tarkastettavia asioita

ovat (Snellman & Stenius 2011):

- kaikki pyydetyt rakennusosat on mallinnettu

- kaikki taiteviivat ovat yhtenäisiä ja jatkuvia

- ei ole päällekkäisiä taiteviivoja samassa pinnassa
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- aineistossa ei ole ylimääräisiä viivoja tai pisteitä

- pinnoissa ei ole epäjatkuvuuskohtia

- pintojen kaltevuudet ovat suunnitelmamallin mukaiset

- kolmioverkkomalli on riittävän säännönmukainen

- toteutusmalli vastaa suunnitelmamallia ohjeen tarkkuusvaatimusten mukaisesti

- aineisto on oikeassa koordinaatti- ja korkeusjärjestelmässä ja

- aineiston formaatti on oikea.

Toteutusmallin mukana toimitettavassa selostuksessa esitetään toteutusmallia koskevat

perus- ja tunnistetiedot, kuten suunnitteluhankkeen nimi ja sijainti, suunnitel-

man/toteutusmallin laatija, käytetty suunnitteluohjelma, toteutusmallin poikkeamat

suunnitelmaan perusteluineen, tiedostoformaatti, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä,

toteutusmallin tiedostojen nimet sekä sisällön kuvaus. (Snellman & Stenius 2011).

Radanrakentamistyön mallipohjaisen toimintaprosessin kehittämistarpeina on tunnistet-

tu tarve laajentaa Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje kattamaan myös ratara-

kenteen toteutusmallin määritykset. Tavoitteena on, että ohjeen avulla voidaan tilata

sellaista aineistoa, jota voidaan hyödyntää tehokkaasti toteutusmallien laatimisessa. Ta-

voitteellisessa toimintamallissa suunnitteluvaiheessa tuotetaan toteutusmallit muiden

suunnitelma-asiakirjojen lisäksi. Kohteen suunnittelijalla on paras tieto kyseisestä koh-

teesta, joten hänellä on myös parhaat valmiudet laatia kohteen toteutusmallit. Tällöin

vastuukysymykset voidaan myös määrittää yksiselitteisesti; suunnittelu vastaa muiden

suunnitelmien lisäksi myös toteutusmallista.

1.32 Tie- ja katurakentamisen mallipohjainen laadunvalvontamenet-
tely

Infra FINBIM-työpaketissa laaditussa Tie- ja katurakentamisen mallipohjainen laadun-

valvontamenettelyn ohjeessa kuvataan vaihtoehtoinen laadunvalvontamenettely perin-

teisen tarkkeiden mittaamiseen perustuvan laadunvalvontamenettelyn korvaajaksi siten,

että laadunvalvontamenettely hyödyntää mallipohjaista suunnittelua ja työkoneiden ko-

neohjausta. Tavoitteena on vähentää tarkemittausta nykyisestä määrästä sekä vähentää

mittausdatan käsittelyyn tarvittavia resursseja. Ohjeen kehittämisestä vastaa Mika Jaak-
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kola Destia Oy:sta, ohjeen taustalla on Juha Schönbergin tekemä mallipohjaista laadun-

valvontaa käsittelevä diplomityö (Jaakkola & Schönberg 2012, Schönberg 2012).

Ohjeessa kuvatun laadunvalvontamenettelyn lähtökohtana on koneohjauksen käytön

myötä parantunut lopputuotteen laatu ja läpimenoaikojen lyhentyminen. Nykyinen tar-

kemittauskäytäntö ei tuo merkittävää lisäarvoa koneohjausta hyödyntävässä tuotanto-

prosessissa, joten laadunvarmistusmenetelmää on nähty tarpeelliseksi nykyaikaistaa.

Mallipohjaisen laadunvalvontamenettelyn tavoitellaan muuttavan laadunvarmistusta

perinteisestä toteutuneiden rakenteiden rutiinimittauksesta kohti ennakoivaa laadunhal-

lintaan. Menettelyn tavoitellaan parantavan hankkeiden tuottavuutta kohdentamalla laa-

dunvarmistuksen niukkoja resursseja aikaisempaa tehokkaammin. (Jaakkola & Schön-

berg 2012).

Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi tie- ja katukohteiden maarakenteiden geometristen

mittojen laadunvalvontaan. Mallipohjainen laadunvalvontamenettely kuvataan kolmi-

vaiheisena prosessina: (1) koneohjauksen toteutusmallin tarkastus, (2) työkoneen ja pai-

kannuksen järjestelmien tarkastaminen ja (3) lopputuotteen tarkemittaus (kuva 9).

(Jaakkola & Schönberg 2012).

Kuva 9. Infra FINBIM-ohjeessa kuvattu mallipohjainen laadunvalvontamenettely

(Jaakkola & Schönberg 2012).

Mallipohjainen laadunvalvontamenettely alkaa toteutusmallin tarkastamisesta ennen sen

käyttöönottoa, millä varmistetaan mallin laatu ja hyödynnettävyys rakentamisessa. Ra-

kentamisen aikana työkoneen ja paikannuksen järjestelmien toimivuutta ja tarkkuutta

seurataan säännöllisesti. RTK-GNSS-menetelmää (Real Time Kinematic) käytettäessä

paikannuksen toimivuus tarkastetaan kuukausittain tai kun epäillään tukiaseman sijain-

nin muuttuneen. Työkoneen koneohjausjärjestelmän tarkkuus tarkastetaan kerran vii-

kossa mittaamalla työkoneen terän sijainti takymetrillä, GNSS-mittalaitteella tai asetta-

Koneohjauksen
toteutusmallin

tarkastus

Työkoneen ja
paikannuksen
järjestelmien

tarkastaminen

Lopputuotteen
tarkemittaus
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malla terä tunnetulle mittapisteelle. Järjestelmän osoittamaa paikkatietoa verrataan mit-

talaitteen tai mittapisteen koordinaattien arvoon, ja mikäli havaitaan tarkkuusvaatimus-

ten (taulukko 3) ylittävä virhe, koneohjausjärjestelmä kalibroidaan. Tarkastustapahtumat

tulee dokumentoida. (Jaakkola & Schönberg 2012).

Taulukko 3. Koneohjausjärjestelmän tarkkuusvaatimukset eri rakennekerroksille (Jaak-

kola & Schönberg 2012).

Lopputuotteen tarkemittaukset tehdään 200 m välein ja lisäksi rakenteiden muutoskoh-

dista. Mikäli tarkemittausten tulokset eivät täytä InfraRYL:in valmiiden rakenteiden

tarkkuusvaatimuksia, mittausväli tihennetään 50 m:iin ja selvitetään poikkeamien si-

jainnit ja korjataan ne. Alkuperäiseen tarkemittausväliin voidaan palata, kun korjatun

kohteen neljästä poikkileikkauksesta mitatut tarkkeet eivät poikkea InfraRYL:in tark-

kuusvaatimuksista. Työkoneen koneohjausjärjestelmää voidaan käyttää lopputuotteen

tarkkeiden mittaamiseen, mikäli järjestelmän paikannustarkkuus on riittävä rakenne-

osakohtaisiin mittavaatimuksiin. Lisäksi järjestelmän tulee olla tarkastettu ja toteuma-

mittauksia tekevällä työkoneen kuljettajalla tulee olla riittävä osaaminen tarkemittausten

suorittamiseen laatuvaatimusten mukaisesti. (Jaakkola & Schönberg 2012).

Laadunvalvontatoimenpiteet dokumentoidaan loppuraportteihin, jotka sisältävät toteu-

tusmallien tarkastusraportit, koneohjausjärjestelmän tarkastusraportit sekä tarkemittaus-

ten tulokset. Urakoitsijan tulee säilyttää raporttien lisäksi rakentamisessa käytetyt toteu-

tusmallit. (Jaakkola & Schönberg 2012).

Ohjeessa kuvattu laadunvalvontamenettely on yksi malli vaihtoehtoisesta laadunvalvon-

tamenettelystä. Ohje on luonnosvaiheessa ja sitä testataan pilottikohteissa. Kokeiluista

ja niiden tuloksista ei ole vielä julkaistua tietoa.
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1.4 Tavoite

Diplomityön tavoitteena oli kehittää rautatien maarakentamistöiden tietomallipohjaista

suunnittelua ja rakentamista.

Ensimmäisenä osatavoitteena oli kehittää Infra FINBIM-työpaketissa laadittua Väylära-

kenteen toteutusmallin laatimisohjetta kattamaan rautatien erityispiirteet siten, että oh-

jeen mukaisesti laadittu ratarakenteen toteutusmalli soveltuu mahdollisimman hyvin

radan maarakentamisen työkoneohjaukseen. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa mallinnuk-

seen liittyviä ongelmakohtia ja kehitystarpeita.

Toisena osatavoitteena oli kehittää työkoneautomaatiota hyödyntävää tietomallipohjais-

ta laadunvalvontamenetelmää radanrakentamiseen. Tavoitteena oli tunnistaa nykyisen

laadunvalvontamenettelyn kehitystarpeita ja muodostaa sen pohjalta näkemys ja perus-

teet radanrakentamiseen soveltuvasta, tilaajan vaatimukset ja odotukset täyttävästä tie-

tomallipohjaisesta laadunvalvontamenettelystä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää nyky-

hetkellä käytetyimpien koneohjausjärjestelmien laadunvalvontaominaisuuksien käyttö-

kelpoisuus laadunvalvontatyökaluina.
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2 TIETOMALLIPOHJAINEN
RADANRAKENTAMISTYÖN AUTOMAATIO

2.1 Tietomallipohjainen toimintaprosessi

2.11 Infrarakenteen tietomalli ja tavoitteellinen toimintaprosessi

Tietomallilla tarkoitetaan rakennuksen tai infrarakenteen koko elinkaaren aikaista, digi-

taalisessa muodossa olevaa tietojen kokonaisuutta, joka on kuvattu tuotetietomallin mu-

kaisesti jäsennettynä ja tallennettuna tuotetietona siten, että se on tietokonesovelluksilla

tulkittavissa olevassa muodossa. Talonrakennusalalla käytetään yleisesti englanninkie-

listä termiä BIM (Building Information Model), joka voi tarkoittaa tuotteen lisäksi myös

toimintaa (Building Information Modeling) (Eastman et al. 2011, xi). Infrarakenta-

misalalla käytetään ”tietomalli” termin lisäksi myös termiä ”infratietomalli” (engl, inf-

raBIM=Infra Built environment Information Model), jolla tarkoitetaan infrarakenteen

tuotemallia (Serén 2010). Infra-alan tietomalliterminologia on vielä kehitysvaiheessa ja

vakiintumaton.

Tietomallipohjainen toimintaprosessi on kokonaisvaltainen ja integroitu tapa hallita

hankkeen tietoja digitaalisessa muodossa. Tietomallin avulla suunnittelussa, toteuttami-

sessa, käytössä ja ylläpidossa tarvittavaa tietoa voidaan hallita paremmin kuin perintei-

sessä piirustuksiin perustuvassa toimintamallissa. Piirustuksia voi tulkita ainoastaan

ihminen, tuotemallipohjaista tietoa osaa tulkita ihmisten lisäksi myös tietokoneohjelmat

ja -järjestelmät. Ihannetilassa tieto tallennetaan tietomalliin ainoastaan yhden kerran ja

yhteen paikkaan, jolloin se on helposti saatavilla koko suunnittelu- ja toteutusketjun

ajan aina ylläpitovaiheeseen asti. (Penttilä et al. 2006, RIL 2013).

Tavoitteellisessa tietomallipohjaisessa toimintaprosessissa hankkeen alussa luotua tie-

tomallia jalostetaan ja hyödynnetään läpi toimintaprosessin, lähtötietojen hankinnasta

rakentamisen jälkeiseen ylläpitoon. Hankkeen eri vaiheissa tuotetaan käyttötarkoituk-

sesta riippuen erilaisia tietomalleja (kuva 10). Tiedonsiirto tapahtuu tietomallien avulla,

jolloin se on perinteiseen dokumenttipohjaiseen tiedonsiirtoon verrattuna tehokkaam-

paa.
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Kuva 10. Yksi malli tiedonsiirtotarpeista tietomallipohjaisessa toimintaprosessissa

(Mäkelä 2011).

Suunnittelu saa lähtötietoja työmaa-alueelta tehdyistä lähtötietomittauksista (lähtötieto-

malli). Suunnittelun tuloksia käytetään ohjaamaan rakennustyötä (toteutusmallit). Ra-

kentamisen lopputulokset mitataan ja tarkastetaan suunnitelmiin verraten (toteumamal-

li). Kerättyä mittaus- ja suunnitelmatietoa hyödynnetään käytössä, ylläpidossa ja hoi-

dossa tuotteen elinkaaren ajan (ylläpitomalli). (Heikkilä & Jaakkola 2005).

Tietomallipohjaisessa toimintamallissa rakentamisprosessin alussa rakennuspaikalta

tehdään lähtötietomittauksia, joista muodostetaan lähtötietomalli. Oleellisia lähtötietoja

ovat maanpinnan muoto- ja korkeusvaihtelut sekä maaperäominaisuudet. Lähtötietomal-

li sisältää eri tietolähteistä saadut tai mitatut, tuotteiden, toiminnan ja palveluiden suun-

nittelua varten hankitut lähtötiedot digitaalisessa muodossa. Lähtötietomalleja ovat

muun muassa maastomalli, maaperämalli ja nykyisten rakenteiden malli.  Maastomalli

on digitaalinen maaston pintamalli, maaperämalli sisältää maalajikerrosten likimääräiset

eli tulkitut rajapinnat sekä muun muassa materiaaliominaisuus- ja vesipitoisuustietoja.

Nykyisten rakenteiden malli kuvaa nykyisiä, olemassa olevia rakenteita. (Hyvärinen et

al. 2012, Heikkilä & Jaakkola 2005).

Tuotesuunnitteluvaiheessa luodaan saaduista lähtötiedoista ja tavoitteesta malli ja ohje

tuotteiden toteutukselle. Lähtötietojen ollessa kolmiulotteisia voidaan myös suunnittelu

tehdä kolmiulotteisesti. Tuotesuunnitteluvaiheen lopputuloksena on kolmiulotteinen ja

jatkuva tuotemalli, josta voidaan tuottaa tarvittavia kuvaintoja tasopiirustuksia varten.
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Tuotemalli voidaan myös vaiheistaa esimerkiksi esi-, yleis-, väylä- ja rakennussuunnit-

telumalleihin ja jakaa kussakin suunnitteluvaiheessa muun muassa eri tekniikkalajien

mukaan. Malliin voidaan lisätä ja täydentää rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävää

tuotetietoa, kuten varusteita ja käytettäviä materiaaleja. (Heikkilä & Jaakkola 2005, Hy-

värinen et al. 2012).

Tuotemallista voidaan tuottaa simulointeja ja visuaalisia tarkasteluja varten koordinoin-

ti- ja visualisointimalleja (kuva 11). Eri tekniikka-alojen välisten suunnitelmien yhteen-

sopivuutta voidaan tarkastella yhdistämällä tekniikkalajimallit yhdeksi koordinointimal-

liksi. Koordinointimallista voidaan muun muassa tarkastella varusteiden, putkien ja

kaapeleiden sijainteja ja mahdollisia törmäyksiä. Visualisointimallit eivät yleensä sisällä

yksittäisten objektien ominaisuustietoja, kuten rakenneosien dimensioita, keskinäisiä

suhteita tai materiaaleja (osittaista ominaisuustietoa voi olla mallissa, kuten vesihuollon

tietoja).

Kuva 11. Radan koordinointi-/visualisointimalli (VR Track Oy 2012).

Visualisointimallit ovat hyödyllisiä suunnitelmien tarkastelussa ja suunnitelmien välis-

ten ristiriitojen tunnistamisessa. Kolmiulotteisesta mallista voidaan havaita eri tekniik-
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ka-alueiden suunnitelmien välisiä ristiriitoja (objektien päällekkäisyydet, törmäykset)

perinteistä 2D-piirustusten tarkastelua helpommin (kuva 12).

Kuva 12. Visualisointimallin avulla havaittu virhe sillan korossa; sillan kansi on eri

korossa kuin radan rakennekerroksen alapinta (VR Track Oy 2012).

Toteutusvaiheessa rakentamisen ohjauksessa hyödynnetään suunnitelmista jalostettuja

toteutusmalleja. Mikäli tuotemalli on suunniteltu riittävän tarkasti, sitä voidaan käyttää

suoraan toteutusmallien tuottamiseen. Toteutusmallit ovat usein työkoneiden koneoh-

jausmalleja tai mittauksia varten laadittuja paikalleenmittausmalleja, jotka koostuvat

koordinaattipisteistä, niiden tunnistetiedoista sekä mahdollisista muista tiedoista. Kone-

ohjausmalli on työkoneiden ohjausjärjestelmissä tarvittava jatkuva pinta- ja/tai linjamal-

li. Malli voi sisältää myös yksittäisiä pisteitä, joita voidaan hyödyntää koneohjauksessa.

Toteutusmalli voi myös sisältää rakentamisen tehtäviin, resursseihin ja ajoituksiin liitty-

vää ohjaustietoa. (Heikkilä & Jaakkola 2005, Hyvärinen et al. 2012).

Rakentamisen aikana ja sen jälkeen mitataan toteutuneita rakenteita, joiden perusteella

muodostetaan toteumamalli. Toteumamalli kuvaa suunnitelmien ja toteutuksen lopulli-

sen toteuman. Se on toteutuneista rakenteista mitattu malli, ns. ”as-built” malli, ja sitä

voidaan verrata tuotemalliin ja asetettuihin toleransseihin. Toisaalta suunniteltu tuote-

malli voidaan päivittää mittausten perusteella toteumamalliksi. (Liikennevirasto 2011).
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Hankkeen valmistuttua sen toteumamallia päivitetään ja täydennetään ylläpitovaiheessa

tehtyjen toimenpiteiden mukaan, jolloin toteumamallista muodostuu ylläpitomalli. Täy-

dentynyt malli toimii seuraavia muutoksia suunniteltaessa lähtötietomallina. Lopputi-

lanne voidaan mitata (luovutusmittaukset) ja tallentaa jäännösarvomalliksi. (Heikkilä &

Jaakkola 2005).

Tietomallipohjainen toimintatapa tehostaa suunnitteluvaihetta ja sen myötä toteutusmal-

lin tuottamistakin merkittävästi nykyiseen tapaan nähden, jossa toteutusmallit tuotetaan

pääasiassa 2D-piirustusten pohjalta. Suunnittelun luonne muuttuu tietomallipohjaisen

toimintatavan myötä nykyisestä mallista, jossa on tavallista, että rakenteita ei suunnitel-

la jatkuviksi ja asioita jätetään työmaan ratkaistavaksi. Tietomallipohjaisessa toiminta-

mallissa suunnitelmista tulee 2D-piirustuksia havainnollisempia ja niitä voidaan myös

tarkastella havainnollisesti; tällöin suunnitelmien keskeneräisyys paljastuu helposti.

Tavoitteellisessa tilassa koneohjaukseen tarvittavat toteutusmallit voidaan tuottaa te-

hokkaasti riittävän täydelliseksi ja kattavaksi suunnitellusta tuotemallista. Tietomalli-

pohjaisen toimintatavan myötä ylimääräiset työvaiheet vähenevät ja tiedonsiirto tehos-

tuu; uuden toimintatavan on arvioitu tuovan suunnitteluun 5-10 % säästöt, kun puutteel-

lisen tai virheellisen tiedonsiirron aiheuttamat turhat kustannukset karsiutuvat (Hyväri-

nen et al. 2006).

Toteutusvaiheessa koneohjauksen käytöstä on raportoitu merkittäviä hyötyjä kansainvä-

lisissä tutkimuksissa. Koneohjauksen käytön on Caterpillarin vuonna 2006 tekemän

tutkimuksen mukaan todettu lyhentävän työaikaa perinteiseen rakentamiseen nähden

jopa 52 %. Tutkimuksessa havaittiin rakentamisen tarkkuuden nousseen ja työn loppu-

tuloksen olleen tasalaatuisempaa (jälkikäteen suoritetut kontrollimittaukset osoittivat

jopa 98 % mittauspisteiden olleen vaadituissa toleranssirajoissa koneohjauksella raken-

nettaessa, perinteisellä menetelmä vastaava lukema oli 45 %). Lisäksi tutkimuksessa

todettiin koneohjauksen myötä saavutetun 43 % polttoainesäästöt. Tutkimuksessa ra-

kennettiin kaksi identtistä tietä, toinen käyttäen koneohjausta ja toinen perinteisellä me-

netelmällä. (Caterpillar 2006).

Todellisissa rakentamiskohteissa kaikki työvaiheet eivät välttämättä nopeudu merkittä-

västi koneohjauksen myötä, mutta hyötyjä on odotettavissa lähes kaikissa työvaiheissa.

VR Track Oy:ssä on havaittu koneohjauksella saavutettavien hyötyjen kertautuvan
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useissa työvaiheissa. Koneohjauksen myötä tuotetut leikkauspohjat ovat olleet tasalaa-

tuisia, mikä on helpottanut ja nopeuttanut päällysrakenteen rakentamista.

Infra-alalla on kehitetty avoimeen LandXML-standardiin perustuvaa tiedonsiirtoa.

LandXML on vuonna 2000 Autodeskin käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on infra-

suunnittelutiedon avoin XML-pohjainen tiedonsiirto järjestelmien välillä. Hankkeen

ylläpidosta ja kehityksestä vastaa konsortio (http://www.landxml.org), joka koostuu

lukuisista organisaatioista ympäri maailmaa. (Hyvärinen et al. 2006).  Viimeisin versio

standardista on vuonna 2008 julkaistu LandXML v1.2.

Suomessa kehitetään infra-alan tiedonsiirtomenetelmänä LandXML-standardiin perus-

tuvaa kansallista InfraModel (IM)-laajennusta. IM sisältää suomalaisen käytännön tar-

vitsemia rakennelaajennuksia LandXML-standardin sallimalla tavalla. Laajennoksen

uusin versio, LandXML v1.2-standardiin pohjautuva InfraModel3 (IM3) on käyttöönot-

tovaiheessa, sen tavoitellaan olevan infra-alalla laajassa käytössä vuonna 2014. (RYM

Oy 2012)

IM3-formaatissa voidaan esittää suunnitelman yleistiedot (projekti, suunnitelma, ohjel-

misto, koordinaattijärjestelmät), perusaineisto (maastomallin ja maaperämallin pinnat,

lähtöaineisto, kolmiopinnat), liikenneväylät (geometrialinjat, rakenteet taiteviivoina ja

kolmiopintoina), vesihuoltoverkostot (kaivot, putket ja rummut ominaisuuksineen) ja

pohjanvahvistus- ja aluesuunnittelu (pintamaiset rakenteet, kuten maisemoinnit, vasta-

penkereet ja massanvaihdot) (kuva 13). Rataväylien osalta IM3:n sisältölaajennokset

ovat vaihteiden, kilometripaalutuksen sekä raiteen kallistuksen kuvaaminen. (Liukas

2012).
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Kuva 13. Väylärakenteen IM3–tietosisältö (Liukas 2012).

LandXML-standardi hyväksyttiin syksyllä 2012 kansainvälisen BuildingSMART-

organisaation kehitettäväksi tiedonsiirtoformaatiksi. Päätöksen myötä LandXML- ja

IM-kehitys laajenee kansainvälisemmäksi ja formaatin asema vahvistunee käytettävänä

infrarakenteiden avoimena tiedon kuvaus- ja siirtomenettelynä. (BuildingSMART

2012c).

Maarakennekerrokset voidaan esittää IM-formaatissa viiva- ja pintamallina (kuva 14).

Viivamallissa rakennekerrokset esitetään taiteviivaketjuina ja pintamallissa kolmioituna

kolmioverkkopintana. Kaikille pinta- ja rakennemallin kerroksille pyritään määrittele-

mään lajikoodausjärjestelmän mukaiset lajikoodit. (Hyvärinen & Porkka 2010).
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Kuva 14. IM-kuvaus ratarakenteen viiva- ja rakennemallista (Hyvärinen & Porkka

2010).

Talonrakennusalalla käytetään avoimeen tiedonsiirtoon IFC-tiedonsiirtostandardia

(Industry Foundation Classes). Nykyhetkellä IFC sisältää talorakenteiden lisäksi myös

siltojen ja tunnelien tietojen kuvauksen. Formaatin kehityksestä vastaa

BuildingSMART-konsortio, parhaillaan on menossa IFC:n laajentaminen

infrastruktuurin kuvaamiseen openINFRA-kehitysprojektissa. (BuildingSMART 2011,

BuildingSMART 2012b, Norberg 2012).

2.12 Tietomallinnus radanrakentamishankkeissa

Kansainvälisesti Norjaa pidetään edelläkävijänä infrarakentamisen tietomallinnuksen

kehittämisessä ja käyttöönotossa. Norjassa lähes 100 % tiehallinnon (Statens vegvesen)

projekteista toimitetaan työmaille digitaalisessa muodossa. Norjan tietohallinnon laati-

man HB 138 Tietomallit-ohjekirjan (Håndbok 138 Modellgrunnlag) tavoitteena on vi-

rallistaa 3D-mallien käyttöä tieprojekteissa sekä asettaa laatuvaatimuksia lähtötiedoille,

mittaustiedoille ja merkintätiedoille. Ohjekirjassa esitetään vaatimukset muun muassa

projektirakenteelle, tietojen säilytykselle ja arkistoinnille, dokumentoinnille, lähtötie-

doille, mallien sisällölle ja toteumatiedon dokumentoinnille. Ohjekirjan noudattamisen

myötä suunnittelun ja rakentamisen prosessit muuttuvat mallipohjaisiksi; kaikkia tek-

niikkalajeja on suunniteltava 3D:ssä. Ohjekirjan 19.11.2010 julkaistusta versiosta on

laadittu Infra FINBIM-työpaketissa suomennos. (BuildingSMART 2012a, von Schantz

et al. 2011).
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HB 138-ohjeen mukaan tie-tekniikkalajimalli (kuva 15) kuvaa tien geometrian kokonai-

suudessaan; se sisältää tien yläpinnan, päällysrakenteen, alusrakenteen, kiilaukset pi-

tuus- ja poikkisuunnissa, irtilouhinnan, salaojat, päällysrakenteen kerrosten kaventumi-

set, luiskatäytön, täyttömateriaalin kelpoisuuden rajaukset, massanvaihdot, pintamaan

poiston sekä tarpeelliset rajaviivat osamallien välillä. Tekniikkalajimalleista sekä maas-

tomallista, maaperämallista ja nykyiset objektit -mallista muodostetaan yhdistelmämalli

(kuva 16),  jota  käytetään  muun  muassa  törmäystarkasteluihin.   (von  Schantz  et  al.

2011).

Kuva 15. HB 138-ohjeessa esitetty kuva yhdistetyistä tiemalleista (von Schantz et al.

2011).
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Kuva 16. HB 138-ohjeessa esitetty kuva yhdistelmämallista (von Schantz et al. 2011).

Norjan tiehallinto on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2015 mennessä kaikki heidän

tieprojektit perustuvat mallinnukseen ja avoimeen tiedonsiirtoformaattiin, formaattia ei

ole vielä päätetty (BuildingSMART 2011). HB 138-ohjeessa on esitetty LandXML-

standardia käytettäväksi avoimena tiedonsiirtoformaattina.

Norjassa tietomallinnusta hyödyntäviä ratahankkeita ovat muun muassa Norjan tiehal-

linnon (NPRA) ja ratahallinnon (NNRA) yhteistyöprojekti E6 Dovrebanen – moottori-

tie- ja rautatieprojekti. Hankkeessa rakennetaan 21 km moottoritietä, 17 km rautatietä, 8

tunnelia, yksi silta sekä 20 km maantietä. Projektissa on hyödynnetty tietomallinnusta

koordinointiin ja eri suunnitelmien yhteensovittamiseen. Tietomallin avulla on saatu

parempi kokonaiskuva projektista sekä toimiva visuaalinen suunnitelma. Lisäksi tieto-

mallinnuksesta on ollut apua konfliktikohtien tunnistamisessa sekä osapuolten välisessä

yhteistyössä. (Vianova 2013a).

Tietomallinnusta on hyödynnetty Oslon Kolsås-metrolinjan laajennushankkeessa (Kol-

såsbanen). Projekti sisälsi 13 metroasemaa, joista seitsemän rakennettiin uutena. Yhtei-

nen tietomalli auttoi projektin hallinnassa ja eri tekniikka-alojen suunnitelmien yhteen-

sovituksessa. Tietomalli helpotti myös kommunikointia hankkeen osapuolten välillä.

(Vianova 2013c).
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Ruotsin tiehallinnon (Trafikverket) tavoitteena on, että kaikissa investointiprojekteissa

hyödynnetään tietomallia jollakin tavalla vuodesta 2014 alkaen. Ruotsin tiehallinnon

rautatiehankkeissa suunnitteluvaiheen mallinnusta ohjaa ”Krav för upprättande av an-

läggningsmodell – järnvägsprojekt” -vaatimusohje. Ohjeen mukaan laadittavaa suunnit-

telumallia pitää voida käyttää pohjana aikataulusuunnittelussa, määräyksissä, koneohja-

uksessa, määräluetteloissa, suunnitelmien yhteensovittamisessa ja törmäystarkasteluissa,

visualisoinnissa, virtuaalimallissa ja yhteyksien käsittelemisessä. Mallin tulee sisältää

myös ei-graafista tietoa (aikataulusuunnittelulle, tuotannonsuunnittelulle, kustannusoh-

jaukselle, määräluetteloille ja seurannalle). Ohjeessa on lueteltu malliin sisällytettävät

rakennusosat ja niiden esitystavat. Muun muassa kaivannot, pengerrykset sekä rakenne-

kerrokset tulee olla kolmiulotteisina pinta- tai linjaobjekteina (taiteviivoina). Pölkyt,

kiskot ja vaihteet kuvataan kolmiulotteisina piste-, linja- tai tilavuusobjekteina. (Trafi-

kverket 2011).

Mallin sisältämien objektien koodaustapa perustuu Ruotsissa käytettävään BVF-

koodiohjeistoon. Oleellista on, että objektit pitää olla koodattu ohjeiston mukaisesti.

Käytettävät tiedostoformaatit ovat (Trafikverket 2011):

- pistemalli: suunnittelutyökalujen alkuperäisformaatti + DGN (CAD-tiedostoformaatti)

- linjamalli: LandXML, suunnittelutyökalujen alkuperäisformaatti + DGN

- pintamalli: LandXML, suunnittelutyökalujen alkuperäisformaatti + DGN ja

- tilavuusmalli: suunnittelutyökalujen alkuperäisformaatti + DGN.

Ohje on yleisesti käytössä Ruotsin Liikenneviraston tilaamissa suurissa rautatiehank-

keissa; parhaillaan sitä käytetään 10–15 rautatiehankkeessa. Ruotsissa tietomallinnusta

kehitetään OpenBIM-kehityshankkeen vetämänä, hanke käynnistettiin vuonna 2009

(OpenBIM 2013). Koneohjausta käytetään laajasti infrarakentamishankkeissa; sen käyt-

tö ei kuitenkaan ole pakollista (Ahnsjö 2012, Trafikverket 2012).

Ruotsissa merkittävä tietomallinnusta hyödyntävä ratahanke on Mälarbanan-

radanrakentamisprojekti (Project Mälarbanan), jossa Tukholmasta luoteeseen, Tomte-

bodan ja Kallhällin välillä olevaa rataa laajennetaan. Projektin suunnittelu tehtiin 3D-

mallipohjaisesti siten, että maarakenteiden lisäksi myös varusteet (objektit) mallinnettiin

(kuva 17). (Vectura 2012, Norberg 2012).
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Kuva 17. Mälarbanan-projektissa käytetty 3D-suunnitelmamalli (Vectura 2012).

Varusteisiin sisällytettiin sijaintitiedon lisäksi ominaisuustietoa, kuten artikkelinumeron,

materiaalityypin ja koodin. Suunnittelussa hyödynnettiin yhteistä tietokantaa, jossa

kaikki suunnittelijat työskentelivät. Osapuolilla oli erilaisia käyttöoikeuksia suunnitel-

miin riippuen tarpeesta. Suunnitelmat luokiteltiin erityyppisiin statuksiin niiden valmi-

usasteiden mukaan. Suunnittelussa käytettiin seuraavia Bentley-tuoteperheen ohjelmis-

toja: Microstation v8i, ProjectWise, RailTrack, ProjectWise Navigator, PROL ja Pro-

mis-e. (Vectura 2012, Norberg 2012).

Tietomallinnuksesta havaittiin olevan hyötyä suunnitteluvaiheessa. Informaatiovirran

hallinnassa havaittiin käyttökelpoisena käytäntönä muistilappu-menettely; osapuolet

kommentoivat suoraan tietomalliin, mikäli suunnitelmissa havaittiin virheitä. Yhteisen

BIM-palvelimen koettiin helpottavan ja nopeuttavan yhteistyötä. Tietokantaan tallennet-

tu objektirekisteri mahdollisti muun muassa automaattisen materiaalilistojen tulostami-

sen. Tietomallinnuksen käyttö projektissa rajoittui suunnitteluvaiheeseen, jossa suu-

rimmat hyödyt saavutettiin ”älykkäästä” 3D-suunnittelusta ja visualisoinneista. Suunnit-

telijoiden mielestä kaikkia elementtejä ei voida vielä toteuttaa mallintamalla; muun mu-

assa kiskojen, opastusmerkkien ja sähköratakaapeleiden toteutus perustuu vielä paperi-

siin listoihin. Sen sijaan maarakennustöihin 3D-mallinnuksen nähtiin olevan hyödylli-

nen koneohjauksessa tarvittavan aineiston tuottamisessa. (Norberg 2012).
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Ruotsin Hallandsås-junaratatunnelin rakentamisprojektissa tietomallinnuksen havaittiin

lisäävän arvoa projektille useissa eri vaiheissa. Projektissa on käytetty innovatiivisia

BIM-menetelmiä, minkä johdosta on saavutettu tehokkuuden ja laadun paranemista

sekä kustannus- ja aikasäästöjä. Hallandsås-projekti valittiin vuoden 2012 voittajaksi

Amsterdamissa pidetyssä ”Innovation Bentley Inspirded Awards –gaalassa kategoriassa

”Innovation in Rail and Transit”. (Sweco 2012).

Suomessa tietomallinnusta hyödynnetään muun muassa louhintavaiheessa olevassa

Länsimetro-hankkeessa, jossa käytetään yhdistelmämallia eri suunnittelualojen suunni-

telmien yhteensovittamiseen ja varmistamaan, että metrotunneli rakennetaan laatuvaa-

timusten mukaisesti. Päämääränä on luoda 3D-tietokanta rakennetusta linjasta, jota voi-

daan hyödyntää myös metrolinjan ylläpidossa. Hankkeessa on tarkoitus päivittää to-

teumamallia suunnitelmien ja rakentamisen tahtiin. (Vianova 2013b).

Helsingin keskustaan suunnitteilla oleva Pisararata on tarkoitus toteuttaa tietomallipoh-

jaisesti siten, että niin radan suunnittelussa, rakentamisessa kuin ylläpidossakin hyödyn-

netään tietomallinnusta. Pisararata on Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteis-

hanke, jossa kaavaillaan rakennettavan maanalainen paikallisliikenteen rataosuus Hel-

singin ydinkeskustaan. Hanke on suunnitteluvaiheessa, jonka tehtävänä on tuottaa ai-

neistoa rakentamispäätöstä varten (eduskunta tekee päätöksen, joka voidaan tehdä aikai-

sintaan 2014). Hankkeen yleissuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2012. (Vianova

2012, Liikennevirasto 2013).

Kirkkonummella sijaitsevan Jorvaksen ratasuunnittelussa on myös hyödynnetty tieto-

mallinnusta. Tarjouskilpailussa tarjoajan piti tehdä tietomalli yleissuunnitelmasta ja

esitellä se arviointiryhmälle. Esityksessä tuli lisäksi esitellä, kuinka tietomalli aiottiin

tehdä ja kuinka sitä käytetään hyväksi varsinaisessa suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa

tietomallin käytöstä suurimmat hyödyt odotetaan tulevan tilaajalle ja sidosryhmille.

Mallia tarkastelemalla voidaan nähdä havainnollisesti mitä suunnitelmat käytännössä

tarkoittavat, ja yhteiseen malliin sisällytetyt tekniikka-alojen suunnitelmat auttavat

suunnittelukokouksissa suunnitelmatilanteen tarkastelua. (Rautatietekniikka 2012).
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2.2 Ratarakenteen toteutusmallin suunnitteluprosessin kehittäminen

2.21 Ratarakenteen toteutusmallin määrittelyt

InfraRYL:n mukaisesti ratarakenne koostuu seuraavista rakennusosista (Rakennustieto

2013):

- 1600 Maaleikkaukset ja –kaivannot

- 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt

- 2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset ja

- 2400 Ratojen päällysrakenteet.

Yleisimmin mallinnettavia maarakenteiden pintoja ovat:

- ylin yhdistelmäpinta (päällysrakenteen yläpinta)

- alin yhdistelmäpinta (päällysrakenteen alapinta)

- massanvaihtoon kuuluva kaivanto

- putki- ja johtokaivanto

- maapenger, yläpinta

- eristyskerros, yläpinta

- välikerros, yläpinta

- tukikerros, yläpinta

- tukikerroksen alaosa, yläpinta ja

- suodatinkerros, yläpinta.

Ratarakenteen toteutusmalliin sisältyvät rakennepinnat ja taiteviivat nimetään Infra-

BIM-nimikkeistössä esitettyjen rakennepintojen ja taiteviivojen nimeämis- ja koodaus-

käytäntöjen mukaisesti (kuva 18, kuva 19). (Liukas et al. 2012).
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Kuva 18. Ratarakenteen rakennepintojen nimet ja koodit (vrt. Liukas et al. 2012).

Kuva 19. Ratarakenteen taiteviivojen nimet ja koodit (vrt. Liukas et al. 2012).

Taiteviivaketjujen tulee olla jatkuvia, jotta niistä kolmioimalla syntyy jatkuvia pintoja.

Epäjatkuvuuskohtia ilmenee yleensä liittymäalueilla ja rakenteen vaihtumiskohdissa.

Useimmiten epäjatkuvuuskohdat aiheutuvat puutteellisesta tai viimeistelemättömästä

suunnittelusta. Epäjatkuvien taiteviivaketjujen seurauksena pinnat kolmioituvat puut-

teellisesti/virheellisesti, mistä voi aiheutua ongelmia koneohjauksessa.
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Tyypillisiä ratarakenteen toteutusmalleja ovat massanvaihtoon kuuluvien kaivantojen

mallit. Rakenteiden toimivuuden kannalta siirtymäkiilat ovat oleellisia elementtejä, jot-

ka täytyy rakentaa suunnitelmien mukaisesti. Siirtymäkiilat tulee sisällyttää siten myös

toteutusmalleihin, jolloin niiden rakentaminen sujuu tehokkaasti suunnitelmien mukai-

sesti. Lähtökohtaisesti kaikki siirtymäkiilat tulisi sisällyttää toteutusmalleihin; epätark-

kastikin mallinnettu siirtymäkiila on parempi kuin ei siirtymäkiilaa ollenkaan.

Radan alusraketeista korkeimmat tarkkuusvaatimukset ovat välikerroksen yläpinnalla,

jolla suurin sallittu poikkeama kohtisuoraan pintaa vastaan on +0…-20 mm (Rakennus-

tieto Oy 2013). Ratarakenteen maarakennekerrosten mittatarkkuusvaatimukset eivät

ylitä tierakenteen sitomattomien rakennekerrosten mittatarkkuusvaatimuksia, joten Väy-

lärakenteen toteutusmallin laatimisohjeessa käytettyä 3 mm tarkkuustasoa voidaan pitää

riittävänä myös ratarakenteen toteutusmalleissa. Radan vaaka- ja pystygeometrioiden

kaarresäteet ovat pääasiassa selvästi tien kaarresäteitä suurempia, minkä vuoksi ratara-

kenteen toteutusmalleissa voitaisiin siten tarkkuustason puolesta käyttää suurempia tai-

teviivapituuksia kuin tierakenteen toteutusmalleissa. Väylärakenteen toteutusmallin

laatimisohjeessa esitettyä 10 m maksimipituuksia ei kuitenkaan nähdä tarpeelliseksi

kasvattaa, joten ratarakenteen toteutusmalleissa voidaan käyttää ohjeen mukaisia määri-

tyksiä.

Ratarakenteen toteutusmallitiedostot nimetään Väylärakenteen toteutusmallin laati-

misohjeessa kuvattua käytäntöä mukaillen. Toteutusmallitiedostot voidaan nimetä seu-

raavaa käytäntöä noudattaen: ”Kpa-Tuo_Yyp_669700-670100”. Ensimmäiseksi nimes-

sä ilmoitetaan aluetta ympäröivien liikennepaikkojen lyhenteet (Kpa-Tuo = Kilpua -

Tuomioja), sen jälkeen kyseessä olevaa rakennepintaa kuvaava lyhenne (Yyp = ylin

yhdistelmäpinta) ja lopuksi kilometripaaluväli (669+700-670+100). Kilometrit ja metrit

erottava plus-merkki voidaan jättää pois. Ylipitkät ratakilometrit ilmoitetaan mallia

”6701020” noudattaen (ratakilometri 670+1020). Saatujen kokemusten mukaan toimiva

tapa ryhmitellä kohteen toteutusmallit on koota toteutusmallitiedostot kohteittain sa-

maan kansioon. Tiedostokansio voidaan nimetä mallin ”Kpa-Tuo_670600-672000” mu-

kaisesti. Ratahankkeissa suunnitelmat kohdennetaan kohdetta rajaavien liikennepaikko-

jen mukaan siten, että sijainti ilmoitetaan ratakilometrilukemilla (esimerkiksi rataosuus

Kilpua - Tuomioja, pituusleikkaus kmv 670+600-672+000).
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Toteutusmallien rakennepintojen nimeämisessä käytetään InfraBIM-nimikkeistön mu-

kaisia lyhenteitä (taulukko 4). Tähdellä (*) merkityt lyhenteet esitetään täydennettäviksi

nimikkeistöön.

Taulukko 4. Radan rakennepintojen koodit, nimet ja lyhenteet.
Koodi Nimi Lyhenne

142100 Roudaneristys, alapinta Routa (*)

162100 Putki- ja johtokaivanto Putk

162500 Massanvaihtoon kuuluva kaivanto Mv (*)

181100 Maapenger, yläpinta Mpe

181500 Vastapenger Vpe (*)

181600 Esikuormituspenger Epe (*)

201100 Väylärakenteen alapinta Vap (*)

201200 Alin yhdistelmäpinta Ayp

210000 Alusrakenteen ylin yhdistelmäpinta Ayyp (*)

211100 Suodatinkerros ratarakenteissa, yläpinta Suod

211200 Suodatinkangas Skang (*)

212200 Eristyskerros ratarakenteissa, yläpinta Eris (*)

212300 Välikerros ratarakenteissa, yläpinta Val (*)

240000 Ylin yhdistelmäpinta Yyp

241020 Tukikerroksen alaosa ratarakenteissa, yläpinta Tukao    (*)

Muita toteutusmallin sisältämiä tietoja ovat erilaiset perus- ja tunnistetiedot (suunnitteli-

jan nimi, käytetty suunnitteluohjelma, koordinaattijärjestelmä, aikaleima ja niin edel-

leen). Nämä tiedot voidaan tallentaa ja siirtää yhä laajemmin IM2-formaattissa ja sen

seuraavissa versioissa. Toteutusmallin mukana tulee toimittaa toteutusmalliselostuksen,

josta ilmenee toteutusmallin sisältämät aineistot. Lisäksi selostuksessa tulee esittää ai-

neistojen poikkeamat suunnitelmiin ja poikkeamien syyt.  Pintamallien lisäksi toteutus-

mallin tulee sisältää linjan geometrian, jonka perusteella työkone paikallistaa itsensä

linjan paalujen suhteen (paaluluku sekä etäisyys mittalinjasta). Geometriatieto voidaan

syöttää muun muassa Topconin ja Novatronin koneohjausjärjestelmiin IM2/IM3-

formaatissa. IM3-käyttöönoton myötä myös työkoneen sijainnin ilmoittaminen rataki-

lometripaaluksella mahdollistunee koneohjausjärjestelmissä.
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2.22 Toteutusmallin laadunvarmistus

Toteutusmallin laadunvarmistus voidaan ajatella olevan jatkuva prosessi kohteen suun-

nitteluvaiheesta toteutukseen. Oleellista on integroida laadunvarmistus osaksi toteutus-

mallin tuottamisprosessia siten, että mallin laatua valvotaan jokaisessa vaiheessa ennen

seuraavaan vaiheeseen siirtymistä (kuva 20). Eri vaiheissa suoritettavilla tarkastuksilla

varmistetaan, että virheellinen toteutusmalli ei päädy työmaalle toteutuksen ohjaukseen.

Tarkastukset voidaan dokumentoida esimerkiksi taulukkoon, johon merkitään eri vai-

heessa suoritetut mallin tarkastukset ja kuittaukset.

Kuva 20. Periaatekuva toteutusmallin laadunvarmistuksesta suunnittelu- ja toteutusvai-

heessa.

Suunnittelun laadunvarmistus kattaa suunnitteluprosessin työvaiheet lähtötietojen hank-

kimisesta ja tarkastamisesta valmiiden suunnitelmien tarkastamiseen. Suunnitteluratkai-

sut näkyvät lopputuotteessa; huonoista suunnitteluratkaisuista voi olla seurauksena, että

toteutusmalli on käyttökelvoton, vaikka se muuten olisikin virheetön. Suunnitteluvai-

heessa oleellisia suunnitelmien laatuun vaikuttavia asioita ovat lähtötietojen laatu; epä-

tarkkuudet ja virheet lähtötiedoissa kertaantuvat tehdyissä suunnitelmissa. Lähtötilan-

netta kuvaava maastomalli tulee tarkastaa ja todeta riittävän tarkaksi ennen suunnittelun

aloittamista. Tarkastettavia kohtia ovat muun muassa maastomallin kattavuus, tarkkuus

ja käytetty koordinaattijärjestelmä.

Infrarakentamisessa on tavallista, että toteutusmalli elää ja muuttuu kesken toteutusvai-

heen rakennettavasta maastosta saatavan tiedon lisääntyessä ja tarkentuessa. Esimerkik-

si kalliopinnan tarkkaa sijaintia ei usein tiedetä tarkasti suunnittelun alkuvaiheessa ja

suunnittelu joudutaan tekemään epätarkan ja pistemäisen tiedon perusteella. Toteutus-

vaiheessa, kun kalliopinta kaivetaan esiin, sen todellinen sijainti saadaan kartoitettua ja
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tämän perusteella alkuperäistä suunnitelmaa ja edelleen toteutusmallia voidaan joutua

muuttamaan. Toteutusmalli elää tuotannon aikana; tuotanto ohjaa toteutusmallin päivit-

tämistä sen mukaisesti, miten suunnittelun lähtötiedot tarkentuvat.

Radanrakentamiskohteet ovat usein linjamaisia kohteita, joissa suoritetaan rakentamis-

toimenpiteitä tietyillä paaluväleillä; kohde koostuu erillisistä pätkistä, joihin rakentamis-

toimenpiteet kohdistuvat. Pätkämalleja voidaan tarkastella koordinointimallin avulla,

joka sisältää kunkin pätkän toteutusmallit samassa tietokannassa (kuva 21).

Kuva 21. Useasta toteutusmallista koostuva rakentamiskohde.

Suunnitellut toteutusmallit tulee tarkastaa ennen niiden luovuttamista työmaan käyttöön.

Visuaalisia tarkastuskeinoja ovat esimerkiksi simuloinnit (kuva 22) ja mallin väritykset

(kuva 23). Simuloinnin avulla nähdään, ovatko rakenteet suunnitelmien mukaisia ja ku-

vautuvatko pinnat oikein. Kuvan 23 toteutusmallin rakennepinta on väritetty liukuvärjä-

yksellä siten, että tietty pinnan korkeus väritetään tietyllä värillä. Värjäys auttaa tarkas-

tajaa havaitsemaan mahdollisia pinnan epätasaisuuksia; äkillinen ja poikkeava värityk-

sen muuttuminen voi merkitä virheellistä pinnan muotoa. Värjätystä pinnasta voidaan

myös nähdä nopealla tarkastelulla mahdollisia kolmioitumattomia alueita. Eri pintojen

sopivuutta toisiinsa (törmäystarkastelut) voidaan tarkastella esimerkiksi poikkileikkaus-

näkymän avulla (kuva 24), jolloin nähdään, miten suunnitellut pinnat sijoittuvat toisiin-

sa nähden.
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Kuva 22. Toteutusmallin tarkastus simuloinnin avulla Topcon 3D-Office-ohjelmassa.

Kuva 23. Toteutusmallin tarkastus korkeusvärjäystoiminnolla 3D-Win -ohjelmassa.

Kuva 24. Rakennepintojen tarkastelu poikkileikkausnäkymässä 3D-Office-ohjelmassa.
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Käytönaikaisessa laadunvarmistuksessa varmistetaan, että käytettävä toteutusmalli on

viimeisin hyväksytty versio ja sisältää viimeisimmät suunnitteluratkaisut. Toteutusmalli

saattaa muuttua useita kertoja kesken rakennusvaiheen, joten ohjaukseen käytettävän

mallin ajantasaisuuden tarkastaminen on tärkeää.

2.3 Rakentamistyön laadunvalvonnan kehittäminen

2.31 Koneohjauksen käyttö laadunvalvontaan

Nykyisillä koneohjausjärjestelmillä voidaan mitata ja kartoittaa toteumaa manuaalisesti

tarkepisteitä mittaamalla tai automatisoidusti. Vesiväylien ruoppauksessa käytetään jat-

kuvaa kartoitusta ruopatun väylän toteumamallin muodostamiseen (toteumamalli muo-

dostuu ruoppauskauhan liikkeiden perusteella). Toteumamallin avulla lasketaan massoja

sekä tarkastellaan toteutuneen väylän sijaintia.

Koneohjauksen potentiaalia toteumatiedon tuottamisessa on käsitelty työkoneautomaa-

tiota käsittelevissä julkaisuissa. Työkoneilla tapahtuvan mittauksen yleistyessä nähdään

edullisena, että mittausaineiston tuottamisen rutiinit ovat yhtenäisiä. Siirtorutiinit työ-

koneen mittausjärjestelmään ja aineiston muokkaus työkoneen tarvitsemaan muotoon

tulisi vakioida. Toteumamittauskäytäntöjä on nähty tarpeellisena kehittää sellaiseksi,

että muutosten tekeminen laatudokumentteihin ei onnistu jälkikäteen tai on vähintään

jäljitettävissä. Työkoneeseen liitetyn mittausmenettelyn merkittävimpiä hyötyinä on

tunnistettu työaika- ja kalustosäästöt sekä mahdollisuus laadun automaattiseen doku-

mentointiin digitaalisessa muodossa, mikä tehostaa tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä.

(Kilpeläinen et al. 2004, Tiehallinto 2008).

Automaattisessa koneen työsuorituksen dokumentoinnissa on tunnistettu haasteena mi-

tata järjestelmän toimintaa ja saavutettavan työn laatua reaaliaikaisesti ohjausjärjestel-

män omilla antureilla; koneen omilla antureilla saatava mittaustieto kertoo lähinnä ohja-

usjärjestelmän sisäisestä tarkkuudesta. Työsuorituksen aikana mittaukset suoritetaan

dynaamisesti koneen liikkuessa, joten niiden tarkkuus on heikompi staattisesti suoritet-

taviin mittauksiin verrattuna. On todettu, että mikäli laadunvarmistuksessa luotetaan

pelkästään työkoneen omilla antureilla kerättyyn tietoon, tulee mittausmenetelmän ra-

joitukset ottaa huomioon ja käytetyn menetelmän luotettavuus varmistaa vertaamalla
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mittaustuloksia muilla menetelmillä saatuihin tuloksiin. Lisäksi tulee huolehtia säännöl-

lisestä järjestelmän kalibroinnista. Tuottavuutta tehostavana menettelynä on tunnistettu

käytäntö, jossa toteutuksen aikana havaitut poikkeamat havainnollistetaan työkoneen

kuljettajalle työsuorituksen aikana, jolloin korjaustoimenpiteet voidaan suorittaa nope-

asti. (Kilpeläinen et al. 2004, Tiehallinto 2008).

Koneohjaussovelluksissa yleisimmät käytettävät paikannusmenetelmät ovat satelliitti-

paikannus (RTK-GNSS tai VRS) ja takymetripaikannus. RTK-menetelmässä rakenta-

miseen liian epätarkkaa satelliittipaikannusta (paikannustarkkuus ilman korjausta on

muutaman metri) tarkennetaan tunnetussa sijainnissa olevan tukiaseman avulla, joka

laskee satelliiteilta tulevan paikannusvirheen ja lähettää tämän virheen korjaussignaalina

työkoneelle. Menetelmällä saavutettava teoreettinen paikannustarkkuus pituussuunnassa

on ± 20 mm + 1 ppm (points per million) ja korkeus-suunnassa ± 10 mm + 1 ppm. Toi-

mintaetäisyys tukiasemaa käytettäessä on maasto-olosuhteista riippuen 8 km. (Saarinen

2008, Tiehallinto 2007). Käytännössä RTK-GNSS-paikannusta käytettäessä koneohja-

uksessa päästään vaakasuunnassa noin ± 1…2 cm tarkkuuteen ja pystysuunnassa ± 2…3

cm tarkkuuteen (”pystyssä olevan kananmuna”). VR Track Oy:n kokemusten mukaan

luotettava toimintaetäisyys on keskimäärin 6 km tukiasemasta, maasto-olosuhteilla on

suuri vaikutus maksimietäisyyteen.

Toinen mahdollisuus korjaussignaalin vastaanottamisen oman paikallisen tukiaseman

käyttämisen sijaan on käyttää tukiasemaverkkopalvelua (VRS), jolloin korjaussignaali

vastaanotetaan GSM-verkossa toimivan tukiasemapalvelun kautta. Korjaussignaali saa-

daan GSM-verkon kautta ns. virtuaaliselta tukiasemalta, jonka palvelu ”luo” käyttäjän

läheisyyteen. Suomessa tukiasemaverkkopalvelua tarjoavat Geotrim Oy VRSnet.fi-

palvelullaan sekä Leica Geosystems SmartNet-palvelullaan. VRS-palvelun käyttö vaatii

riittävän hyvän GSM-verkon, jotta korjaussignaalia voidaan vastaanottaa.

Satelliittipaikannus perustuu etäisyyksien tai etäisyyserojen mittaukseen. Paikannukses-

sa mitataan havaitsijan paikan etäisyydet vähintään kolmeen satelliittiin, mittausten vir-

heiden hallinnan vuoksi tulee mitata etäisyydet vähintään neljään satelliittiin. Satelliitti-

paikannuksen tarkkuuteen vaikuttavat muun muassa (Laurila 2008):

- maapallo ja havaitsija liikkuvat, kuten myös satelliitit havaintojakson aikana

- satelliittien paikka tunnetaan vain rajallisella tarkkuudella
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- valon nopeus on riippuvainen ilmakehän tilasta (ionosfääri ja troposfääri vaikuttavat

signaalin etenemiseen)

- satelliittien lukumäärä ja sijainti taivaalla voi olla mittaukselle epäedullinen

- vastaanotettu signaali voi olla heijastunut ympäristöstä ja

- vastaanottimen ohjelmistot voivat toimia virheellisesti ja mittaaja voi käyttää ohjelmia

ja laitteita virheellisesti.

Satelliittien määrää ja sijaintia taivaalla (satelliittigeometria) ilmoitetaan DOP-luvulla

(Dilutien of Precision). DOP-luvut ovat teoreettisia paikannustarkkuutta määrittäviä

lukuja; paikannustarkkuus on suoraan verrannollinen DOP-lukuun. Tarkkuus on sitä

parempi, mitä pienempiä DOP-luvut ovat. Pääsääntöisesti paikannustarkkuus on hyvä,

jos DOP-luvut ovat selvästi alle 5. DOP-lukujen ollessa yli 10 paikannustarkkuus on

huono. Tärkeimmät DOP-luvut ovat (Laurila 2008, Tiehallinto 2007):

- HDOP (Horizontal Dilution of Precision) = tasotarkkuuden epävarmuus

- VDOP (Vertical Dilution of Precision) = korkeustarkkuuden epävarmuus ja

- PDOP (Position Dilution of Precision) = taso- ja korkeustarkkuuden yhdistetty epä-

varmuus.

Takymetripaikannus perustuu mitattavasta kohteesta heijastuvan säteen kulkuajan mit-

taamiseen. Mittauksessa takymetri lähettää säteen, joka heijastuu takaisin mitattavassa

kohteessa olevasta prismasta. Pisteen x- ja y-koordinaatit saadaan tunnetussa pisteessä

sijaitsevan takymetrin vaakakiertymän ja etäisyysmittauksen perusteella, z-koordinaatti

lasketaan kojeen pystykiertymän ja tunnetun prisman korkeuden avulla. Työkoneiden

koneohjauksessa käytetään robottitakymetriä, joka seuraa mitattavaa konetta automaat-

tisesti. Takymetrimittauksen teoreettinen tarkkuus on ± 2 mm + 2 ppm, toimintaetäisyys

maasto-olosuhteista riippuen on noin 300 m. (Kråknäs 2011). Käytännössä koneohjauk-

sessa saavutettava tarkkuus on sekä vaaka- että pystysuunnassa luokkaa ± 1 cm.

Takymetrimittauksessa mittausvirheitä voivat aiheuttaa: (Kråknäs 2011)

- kojevirheet

- orientointivirheet

- etäisyysmittausvirheet

- käyttövirheet (prisman korkeuden muuttaminen kertomatta siitä mittaajalle)

- sääolosuhteet (rankka sade tai sumu voi estää mittauksen) ja
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- lämpötilan ja ilmanpaineen vaihtelut (ei yleensä aiheuta merkittävää virhettä).

Salmenperä kuvaa artikkelissaan (2004) menetelmää, jolla voidaan parantaa koneohja-

uksen sekä koneohjauksella tehtävän toteumamittauksen tarkkuutta ja luotettavuutta.

Salmenperän mukaan työkoneen ja työterän paikannuksessa voidaan hyödyntää ylimää-

ritystekniikkaa ja tasoituslaskentaa. Menetelmä on suhteellisen monimutkainen ja mit-

taustekninen. Menetelmä perustuu siihen, että jokaisesta geometrisestä havaintosuurees-

ta muodostetaan virheyhtälö, jossa tuntemattomina ovat määriteltävät parametrit (esi-

merkiksi työkoneen ja sen osien sijainti ja kiertoasento). Virheyhtälötasoituksessa jokai-

sesta havaintosuureesta muodostetaan ns. virheyhtälö, jossa havaintoon ajatellaan liitty-

vän vielä tuntematon virhe. Yhtälöissä havainto esitetään parametrien funktiona, ja ha-

vainnolle arvioidaan tarkkuus. Tasoituksen ajatuksen mukaisesti yhtälöitä on enemmän

kuin tuntemattomia.  Yhtälöiden ratkaisut haetaan siten,  että virheiden painotettu neliö-

summa on minimissä (ratkaisusta laskettujen havaintoarvojen ja alkuperäisten havainto-

arvojen erojen painotettu neliösumma on minimissä). (Salmenperä 2004).

Menetelmässä yhtälöryhmän toimintaa voidaan säädellä havaintojen painotuksella. Pai-

no nolla merkitsee, että suure on vapaa muuttuja; paino ääretön merkitsee, että suureen

arvo on kiinteä (vakio). Esimerkiksi määritettäessä työkoneen terän tms. sijaintia, ovat

sijaintikoordinaatit vapaita muuttujia. Vastaavasti jos halutaan laskea koneen tila silloin,

kun työterällä on tietty sijainti, annetaan näille sijaintikoordinaateille suuri paino. Muita

suureita painotetaan sen mukaan, miten liikkeen halutaan tapahtuvan (jos on monta rat-

kaisua). Havaintojen jäännösvirheet kertovat toimilaitteiden säätötarpeen. (Salmenperä

2004).

Tasoituslaskentaan perustuvaa tarkkuuden hallintamenetelmää ei ole tiettävästi käytetty

koneohjaussovelluksissa. Menetelmän toimivuutta on testattu simuloinnein, mutta sen

mahdollista paremmuutta muihin käytettäviin menetelmiin verrattuna ei ole tutkittu.

Mittaustekniikassa on sen sijaan ollut jo pitkään käytössä erilaisten havaintotyyppien

yhteistasoitus. (Salmenperä 2004).

Koneohjauksessa vallitsee tilanne, että kinemaattisessa mittauksessa (liikkuvan kohteen

reaaliaikainen mittaus) käytetään staattisia mittauslaitteita. Kinemaattisiin mittauksiin

tarkoitettujen mittauslaitteiden kalibroinnissa tulisi ottaa huomioon paikannustarkkuu-
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den lisäksi ajankohta, johon järjestelmän antamat koordinaatit liittyvät. Ei siis riitä, että

perinteiseen tapaan suoritetaan komponenttikalibrointia tai koekenttien avulla määrite-

tään järjestelmän antamien koordinaattien tarkkuutta, vaan kalibroinnissa olisi kyettävä

määrittämään, miten tarkasti kohteen sijainti tosiajassa on määritettävissä, eli mitatut

koordinaatit tulisi liittää niiden mittausajankohtaan (x, y, z, t). (Salmenperä 2004).

2.32 Mallipohjaisen radanrakentamisen laadunvalvontamenettelyn
mahdollisuudet

Laadunvalvonta rakentamistyössä on mittaamista, jonka avulla tarkastetaan, että täyt-

tääkö tuote sille asetetut laatuvaatimukset eli onko valmis rakenne sallittujen toleranssi-

en sisällä. Mikäli kyse on jatkuvasta tuotantoprosessista, kuten radanrakentaminen, tar-

vitaan jatkuvaa mittausta ja kontrollia. Tavoitteellisen mallipohjaisen laadunvalvonnan

tavoitteena on varmistua, että tuotanto tehdään työkoneilla koneohjausjärjestelmiä käyt-

täen jatkuvasti riittävällä tarkkuudella asetettuihin mittatarkkuusvaatimuksiin nähden.

Mallipohjaisen laadunvalvontamenettelyn tärkein tavoite on, että rakenteet on tehty riit-

tävällä tarkkuudella suunnitelman mukaisesti. Laadunvalvonnan painopiste siirtyy pe-

rinteisestä valmiin lopputuotteen toteamisesta ennakoivaan ja jatkuvaan laadunvalvon-

taan (kuva 25). Kun prosessia valvotaan jatkuvasti, varsinaisia valmiin lopputuotteen

laadunvarmistusmittauksia voidaan vähentää, mikä parantaa työn tuottavuutta. Mahdol-

liset virheet pyritään havaitsemaan ja korjaamaan välittömästi niiden syntyessä.

Kuva 25. Periaatteellinen kuva mallipohjaisesta rakentamistyön laadunvalvontamenet-

telystä.
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Virheettömään tuotantoprosessiin voidaan päästä, jos käytettävä toteutusmalli (koneoh-

jausmalli) on jatkuva, riittävän tarkka ja virheetön. Toteutusmallin tulee sisältää kaikki

rakentamisessa tarvittavat aineistot; toisaalta se ei saa sisältää ylimääräistä aineistoa.

Lisäksi on varmistettava, että työmaalla käytettävä toteutusmalli on ajantasainen (vii-

meisin hyväksytty versio), jolloin se on viimeisimmän suunnitelman mukainen.

Toteutusvaiheen laadunvalvonta sisältää jatkuvan työkoneiden mittaustarkkuuden seu-

rannan sekä rakenteiden jatkuvan toteumakartoituksen. Työkoneiden mittaustarkkuu-

teen vaikuttavat käytettävän paikannusmenetelmän tarkkuus ja työkoneen koneohjaus-

järjestelmän tarkkuus (kalibrointi, antureiden toimivuus). Satelliittipaikannusta käytettä-

essä tukiaseman lähettämän korjaustiedon tarkkuus on kriittinen tekijä koneohjauksen

tarkalle toimimiselle, joten tukiaseman laadunvarmistus tulee tehdä ennen rakentamis-

työn aloittamista. Tukiaseman laadunvarmistus muodostuu tukiaseman sijainnin seu-

raamisesta, tukiasemalaitteiston tarkkuuden ja luotettavuuden seurannasta sekä virran

riittävyyden varmistamisesta. Tukiaseman sijainti tulee tarkastaa työkoneen tarkastuk-

sen yhteydessä tai mikäli sen epäillään siirtyneen. Asennusvaiheessa tulee tukiaseman

koordinaatit mitata ja dokumentoida.

Koneohjausjärjestelmän tarkkuutta tulee seurata työn aikana säännöllisesti. Tarkastus

voidaan toteuttaa esimerkiksi mittaamalla työkoneen terän sijainti takymetrillä tai

GNSS-mittalaitteella ja vertaamalla mittaustulosta järjestelmän ilmoittamaan sijaintiin.

Työkoneen terä voidaan myös käyttää koordinaateiltaan tunnetulla mittapisteellä, jossa

verrataan koneohjausjärjestelmän ilmoittamaa sijaintikoordinaatteja tunnetun pisteen

koordinaatteihin. Nopea tapa todentaa koneohjausjärjestelmän tarkkuus on työvuoron

alussa käyttää työterää edellisessä vuorossa rakennetulla ja mitatulla pinnalla ja verrata

työkoneen näyttämiä mittaustuloksia toteutuneeseen pintaan. Hyvä käytäntö on myös

tarkastaa työvuoron alussa, että ohjauksessa käytetään uusinta versiota toteutusmallista.

Koneohjausjärjestelmältä vaadittava tarkkuuden voidaan ajatella riippuvan työstettävän

rakennepinnan InfraRYL:in mukaisista mittatarkkuusvaatimuksista (vrt. Tie- ja katura-

kentamisen mallipohjaisen laadunvalvonnan ohje).  Kullekin rakennepinnalle määrite-

tään koneohjausjärjestelmältä vaadittavat tarkkuusvaatimukset, jotka koneohjausjärjes-

telmän tulee täyttää, jotta sitä voidaan käyttää. Käytettävän koneohjausjärjestelmän so-

veltuvuutta rakentamiseen voidaan arvioida määrittämällä tarkkuudelle sallitut tolerans-
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sit ja toimenpiteet, mikäli toleranssit ylittyvät. Menettely voi olla seuraava: jos työko-

neen ilmoittama terän sijaintitieto poikkeaa mitatun tai tunnetun mittapisteen koordinaa-

teista

- vähemmän kuin 5 cm à koneohjausjärjestelmä on riittävän tarkka, voidaan käyttää

normaalisti

- 5…10 cmà  koneohjausta voidaan käyttää, järjestelmän tarkkuutta seurataan tihenne-

tyllä mittausvälillä ja epätarkkuuden syytä selvitetään

- yli 10 cmà koneohjausta ei voida käyttää.

Toteumaa voidaan mitata välittömästi rakentamisen aikana hyödyntämällä työkoneiden

koneohjausjärjestelmien toteumamittaustyökaluja. Menettelyssä työkoneen kuljettaja

joko mittaa koneella tarkkeita manuaalisesti tai järjestelmä kartoittaa toteumaa auto-

maattisesti esimerkiksi tietyin välimatkoin. Toteumatieto siirtyy langattomasti työn val-

vojalle, jolloin työn etenemisen seuranta ja reaaliaikainen valvonta tehostuu. Jatkuvan

toteumakartoituksen ja poikkeamalaskennan myötä havaittuihin toleranssiylityksiin voi-

daan reagoida nopeasti. Kun työkone kartoittaa toteumaa ja suorittaa poikkeamalasken-

taa jatkuvasti työn edetessä, saadaan toteumatietoa reaaliajassa työnjohdon tai kuljetta-

jan ja tiedoksi (kuva 26). Tällöin virheellistä tuotantoa ei pääse syntymään työnjohdon

tai kuljettajan sitä tietämättä ja virheet voidaan myös korjata välittömästi niiden synty-

essä.
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Kuva 26. Reaaliaikaista (on-line) toteutumamallia havainnollistettu eri väreillä Topcon

Site Management -ympäristössä (Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto).

Jatkuvan toteuman mittaamisen ja dokumentoinnin myötä rakennetusta kohteesta saa-

daan toteumamalli, jonka avulla voidaan havainnollisesti verrata toteutuneita rakenteita

suunnitelmiin nähden (kuva 27). Toteumapisteistä voidaan muodostaa kolmioverkko-

pinta, jota verrataan suunniteltuun pintaan (a). Lisäksi mitattuja tarkepisteitä voidaan

tarkastella mallin avulla esimerkiksi korkeuspoikkeamien mukaan (b) sekä luettelona

(c). Poikkeaman suuruutta voidaan havainnollistaa väreillä. Toteumapisteiden kolmioin-

ti pinnaksi ei kuitenkaan ole usein välttämätöntä eikä tarkoituksenmukaista; riittää kun

toteumapisteitä verrataan suunniteltuun pintaan. Nykyaikaisilla ohjelmilla voidaan suo-

rittaa automaattisesti poikkeamalaskentaa; ohjelma laskee toteumapisteiden poikkeamat

haluttuun pintaan nähden ja havainnollistaa poikkeamien vakavuudet toleransseihin

nähden esimerkiksi värityksillä.
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Kuva 27. Toteuman tarkastelua toteutusmalliin verrattuna Tekla Civil -ohjelmassa. Oh-

jelma laskee poikkeamat automaattisesti ja havainnollistaa poikkeaman vakavuuden

väreillä annettujen toleranssien perusteella.

Tietomallipohjaisessa laadunvalvontamenettelyssä lopputuotteen laadunvarmistus koos-

tuu erillisistä tarkemittauksista, koneohjauksella tehtävästä toteumamittauksesta sekä

visuaalisista keinoista, kuten valo- ja videokuvaus. Erillismittausjärjestelmin tehtävää

tarkemittausta voidaan harventaa jatkuvan toteumakartoituksen ja tarkkuuskontrollin

myötä. Erillisillä mittalaitteilla suoritettavia tarkemittauksia voidaan myös korvata työ-

koneiden koneohjausjärjestelmillä tehdyillä toteumamittauksilla. Leikkauspohjan to-

teumamittaukset ovat lähtökohtaisesti työkoneiden toteumamittauksiin soveltuvia. Tii-

vistettävien rakennekerrosten mittaaminen massansiirtotyökoneella (kaivukone, tie-

höylä) antaa tietoa kerroksen toteumasta ennen tiivistymistä. Lopullinen toteumamittaus

tulisi kuitenkin tehdä tiivistyksen jälkeen; tämä voidaan tehdä koneohjatulla tiivistysko-

a)

b) c)
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neella. Mitattaessa toteumaa työkoneella manuaalisesti kuljettajan toimesta voidaan

toteutusmalliin suunnitella ja merkitä ne kohdat, joissa tarkkeet mitataan. Tällöin kuljet-

tajan ei tarvitse huolehtia, onko mittauksia riittävästi ja ovatko ne otettu tarkoituksen

mukaisista kohdista.

Mallipohjaisessa laadunvalvonnassa toteumaa verrataan suunnitelmaan eli tuote- tai

toteutusmalleihin (kuva 28). Rakentamistyön jälkeen eri toteumamallit voidaan yhdistää

yhdeksi yhdistelmä- ja vertailumalliksi, jota verrataan tuotemalliin näiden välisiä poik-

keamia toleransseihin. Toteutusmallit voivat sisältää muun muassa rakenteiden esikoho-

tuksia (tiivistymisestä johtuva painuma otetaan huomioon nostamalla toteutusmallin

pintaa oletetun painuman verran), joten lopullista toteutunutta rakennetta tarkastellaan

yleensä tuotemalliin nähden. Lopputuotteen toteumamalli (as-built) muodostetaan liit-

tämällä tuotemalliin toteumamallin aineistoa niiltä osin, kuin lopputuotteen poikkeamat

ylittävät sallitut toleranssit (rakennettu pinta ei vastaa suunnitelmaa).

Kuva 28. Periaatteellinen kuva toteuman vertaamisesta suunnitelmaan mallipohjaisesti.
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Valo- ja videokuvamateriaalilla saadaan lisäinformaatiota toteuma-aineistoihin. Kuvien

avulla voidaan yksiselitteisesti todeta rakenteita, kuten varusteita, rakennetuiksi. Lisäksi

kuvilla voidaan selkeyttää ja havainnollistaa mitattuja rakenteita. Nykyaikaisissa taky-

metreissä on valokuvaustoimintoja, joita voidaan hyödyntää laadunvarmistuksessa. Ny-

kyhetkellä on olemassa Google Maps:in kaltaisia palveluita, joissa käyttäjät voivat kyt-

keä kuvamateriaalia haluttuihin paikkatietoihin ja kartalla näkyy merkit kohdissa, joihin

on liitetty materiaalia. Samalla periaatteella voidaan myös tietomalleihin kytkeä kuva-

materiaalia tarkastelujen tehostamiseksi. Kuvamateriaalia voidaan hyödyntää myös pai-

kannusjärjestelmän ja koneohjausjärjestelmän tarkastuksen dokumentoinnissa; kuvat

toimivat todisteena mittaustapahtumasta.

Oleellista mallipohjaisessa laadunvalvontamenettelyssä on luoda siitä jatkuva prosessi,

jossa koko ajan tuotetaan laatuvaatimukset täyttävää tuotantoa. Yksi mahdollisuus tä-

män toteutukseen on, että laadunvalvontaprosessi vaatii askeleittain tietyt laadunvarmis-

tustoimenpiteet suoritetavaksi, jotta prosessin sallitaan edetä. Käytännön mahdollisuus

tälle on, että rakentamistyössä koneohjausjärjestelmä vaatii suoritettavaksi tietyt laa-

dunvarmistustoimenpiteet määrätyssä järjestyksessä rakentamistyön yhteydessä esimer-

kiksi seuraavasti: 1) tukiaseman tarkastus à 2) työkoneen tarkastus tunnetulla pisteellä

à 3) toteumamittaukset ja poikkeamatarkastelut ennalta määrätyistä kohdista

à4)…à5)… ja niin edelleen.

2.4 Kokeellinen osa

2.41 Kyselytutkimus ratarakenteen toteutusmallin määrittelyistä

Radan toteutusmallin sisältömäärittelyjä ja erityispiirteitä selvitettiin VR Track Oy:n

suunnittelijoille suunnatulla kyselytutkimuksella, johon osallistuivat vanhempi konsultti

Miikka Tast, ratasuunnittelija Harri Etelämäki sekä suunnittelijat Juha Parkkari ja Pauli

Ruokanen. Haastateltavilla oli kokemusta mallinnuksesta n. 1-3 vuotta. Kyselytutkimus

suoritettiin sähköpostilla lähetetyllä kysymyksillä:

1. Mitä erityispiirteitä ratarakenteen mallinnukseen sisältyy verrattuna tierakenteen

mallinnukseen? Mitä vaikutuksia niillä on toteutusmallin (koneohjausmallin) tuotta-

miseen?
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2. Soveltuuko Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohje sellaisenaan käytettäväksi

ratarakenteen toteutusmallin laatimisohjeena? Mitä siihen tulee lisätä/muuttaa, jotta

se soveltuu erinomaisesti ratapuolelle?

3. Ohjeessa on päädytty 3 mm tarkkuustasoon (toteutusmalli poikkeaa suunnittelumal-

lin geometriasta korkeintaan 3 mm). Onko tämä tarkkuustaso sopiva ratarakenteen

toteutusmallille?

4. Ohjeessa on määritelty taiteviivojen tavoitepituudet kaarteissa. Onko taulukko käyt-

tökelpoinen ratapuolella? Olisiko jokin muu määrittelytapa parempi?

5. Mitä asioita pitäisi olla mallinnettuna ratarakenteen toteutusmallissa ja mitä ei tarvit-

se mallintaa? (esimerkiksi eri rakennepinnat, vastapenger, massanvaihto, siirtymäkii-

lat, siltojen liittymät)

6. Millaisia ongelmia olet kohdannut ratarakenteen mallinnuksessa?

7. Mikä on mielestäsi toteutusmallin taiteviivan minimi- ja maksimipituus?

8. Pitääkö mallissa olla säännöllisin välein taite, esimerkiksi 5 tai 10 m välein?

9. Soveltuvatko samat sisältömäärittelyt kaikille rakennepinnoille?

10. Mikä on mielestäsi toteutusmallin maksimipituus (km) / tiedostokoko?

11. Miten toteutusmallitiedostot tulee nimetä? Millaiset lyhenteet ovat sopivia?

2.42 Toteutusmallien suunnittelu ja testaus

Toteutusmallien laatimisen yhteydessä esiintyviä ongelmia ja haasteita pyrittiin havait-

semaan diplomityötekijän omien mallinnuskokeilujen sekä VR Track Oy:n suunnitteli-

joiden tuottamien mallien tarkastelemisella. Toteutusmalleja laadittiin Novapoint 18.10

ja Tekla Civil 12.1 -suunnitteluohjelmilla. Laaditut mallit sisälsivät rakennepintoja,

massanvaihtoon liittyvien kaivantojen leikkauspohjia sekä sepelinpuhdistusta varten

tehtyjä seulottavan tason pintoja. Mallit laadittiin todellisiin kohteisiin työmaille.

Massanvaihtomalli (kuva 29) koostuu radan välikerroksen leikkauspinnasta, molemmis-

sa päissä olevista siirtymäkiiloista sekä kaivantoa sivuilta rajoittavista luiskista. Malliin

voidaan sisällyttää myös täyttöpinta.
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Kuva 29. Massanvaihtoon kuuluvan kaivannon pintamalli, joka sisältää siirtymäkiilat.

Tukikerroksen seulontaa varten laadittu toteutusmalli (kuva 30) koostuu seulottavaa

tasoa kuvaavasta rakennepinnasta. Seulapinnan mallinnus on suhteellisen monimutkais-

ta kallistusten ja routalevytyksen vuoksi. Pääsääntöisesti seulottava pinta on tukikerrok-

sen alaosa. Routalevyjen kohdalla seulottavaa pintaa lasketaan levyn paksuuden verran

alaspäin ja pintaa kallistetaan 2 % kuivatuksen vuoksi siten, että seulottava pinta kallis-

tuu poikkileikkauksessa jommallekummalle sivulle. Työmaan toiveesta toteutusmallin

seulapintaa kallistettiin kaarteissa radan kallistuksen mukaisesti, kuitenkin siten että

routalevytyksen kohdalla käytettiin 2 % kallistusta. Mallin tulee olla mahdollisimman

tarkka, jotta siitä saadaan hyötyjä (seulotaan juuri oikealta syvyydeltä, jolloin saavute-

taan materiaalisäästöjä).

Kuva 30. Seulonnan toteutusmalli 3D-Office-ohjelmassa. Ohjelma ei sisältänyt sepelin-

puhdistuskoneen ajoneuvomallia, kuvassa puskutraktori.
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2.43 Kyselytutkimus radanrakentamistyön mallipohjaisesta laadun-
valvontamenettelystä

Infra FINBIM:ssä laaditun Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontame-

nettelyn ohjeen soveltuvuutta radanrakentamistyön laadunvalvontamenettelyksi selvitet-

tiin VR Track Oy:n rakentajille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastasivat projektipääl-

likkö Mikko Ylikulju, rakennuspäällikkö Pasi Kiiski ja vastaava työnjohtaja Timo Leh-

to. Tutkimuksessa kysyttiin:

1. Mitä ajatuksia ko. ohje herättää (esimerkiksi ohjeessa kuvatun laadunvalvontamenet-

telyn hyvät ja huonot puolet)?

2. Voiko ohjeessa kuvattua menetelmää käyttää ratapuolella? Mitä lisäyksiä/muutoksia

siihen pitäisi tehdä, jotta se soveltuisi paremmin käytettäväksi ratapuolella? Olisiko

jokin muu laadunvalvonnan menettelytapa parempi kuin ohjeessa esitetty?

3. Onko ohjeessa kuvattu käytäntö rakenteiden tarkemittauksille hyvä/luotettava tapa?

4. Ohjeessa on esitetty, että työkoneohjausjärjestelmän tarkkuus tarkistetaan työn aika-

na kerran viikossa. Onko tämä riittävä vai pitäisikö tarkkuus todeta tiheäm-

min/harvemmin?

5. Voiko työkoneiden 3D-ohjausjärjestelmien automaattista/manuaalista toteumamit-

tausta hyödyntää laadunvalvontatyökaluna? Millä tavoin?

6. Pitääkö rakenteita kontrollimitata AINA työkoneautomaatiosta huolimatta ulkoisilla

mittalaitteilla (mittamies mittaa takymetrillä)? Voidaanko rakenteiden kontrollimit-

tauksia vähentää nykyisestä?

7. Mitkä ovat tärkeimmät nykyisen laadunvalvontamenettelyn ongelmakohdat, joihin

mallipohjaisella laadunvalvonnalla tulisi pystyä tuomaan parannuksia?

2.44 Tilaajakysely mallipohjaisesta laadunvalvonnasta

Laadunvalvonnan kehittämistarpeita ja mallipohjaisen laadunvalvonnan odotuksia kar-

toitettiin tilaajan edustajille tehdyllä haastattelututkimuksella. Vastauksia saatiin seuraa-

vilta henkilöiltä: tietomallinnuksen kehittämispäällikkö Tiina Perttula (Liikennevirasto),

rakennuttajainsinööri Antti Ojanen (Lahden tekninen ja ympäristötoimi) suunnitteluin-

sinööri Markku Mustonen (Oulun kaupunki), kaupungininsinööri Pasi Heikkilä (Oulun

kaupunki), projektipäällikkö Ari-Pekka Onnela (Pöyry Oy), projektipäällikkö ja toimi-

tusjohtaja Antti Haapalahti (CC Infra Oy) ja tietomallikoordinaattori Perttu Valtonen

(Sweco Oy). Tutkimuksessa kysyttiin:
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1. Mitkä ovat tilaajan suurimmat odotukset ja vaatimukset mallipohjaiselle toimintata-

valle?

2. Miten mallipohjaista toimintatapaa pitäisi kehittää, jotta se toimisi hyvin kaikkien

osapuolten eduksi? Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka pitää huomioida siirryttäessä

mallipohjaiseen toimintatapaan?

3. Miten seuraavat näkökulmat soveltuvat mallipohjaisen laadunvalvonnan kehittämi-

sen lähtökohdiksi:

a. Vähennetään tarkemittausta nykyisestä

b. Lisätään tarkemittausta nykyisestä

c. Säilytetään nykyinen tarkemittaustaso?

4. Millainen toteuma-aineiston esitys- / dokumentointitavan tulisi olla, jotta toteumatie-

toa voisi parhaiten hyödyntää rakentamisen jälkeen teiden/rautateiden hoidossa ja yl-

läpidossa?

5. Missä määrin työkoneiden 3D-koneohjausjärjestelmien automaattiset/manuaaliset

toteumamittaukset soveltuvat laadunvalvonta-aineiston tuottamiseen?

2.45 Koneohjausjärjestelmien laadunvalvontaominaisuuksien vertai-
lu

Koneohjausjärjestelmien laadunvalvontaominaisuuksia ja -työkaluja kartoitettiin järjes-

telmien edustajille suoritetulla kyselytutkimuksella. Tutkittavat koneohjausjärjestelmät

olivat eniten Suomessa käytettävät järjestelmät Novatron, Scanlaser, Geotrim Oy:n

edustama Trimble ja Topgeo Oy:n edustama Topcon. Tutkimus suoritettiin haastattele-

malla järjestelmien edustajia sekä henkilökohtaisesti että sähköpostitse esitetyillä lisä-

kysymyksillä. Haastateltavina olivat tuotekehityspäällikkö Visa Hokkanen ja tekninen

asiantuntija  Teemu  Virtanen  Novatron  Oy:stä,  3D-asiantuntija  Sven-Erik  Emtö  Scan-

laser Oy:stä, tuotepäällikkö Janne Paitsola Geotrim Oy:stä sekä toimitusjohtaja Jouni

Mäki-tulokas ja järjestelmäasiantuntija Sami Lindgren Topgeo Oy:stä.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä ovat nykyisten koneohjausjärjestelmien

toteuman mittaus- ja dokumentointimahdollisuudet sekä mitä mahdollisuuksia järjes-

telmissä on niiden oman tarkkuuden seurantaan ja dokumentointiin.
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3 TULOKSET

3.1 Suunnittelijoiden näkemykset toteutusmallista

Kyselyn perusteella ratarakenteen toteutusmalliin sisällytettäviä rakennusosia ovat:

- rakennepinnat ja leikkauspinnat

- vastapenkereet

- massanvaihtoon kuuluvat kaivannot, jos ne tehdään määräsyvyyteen

- siirtymäkiilat, jos niiden paikka ja muoto tiedetään

- ojat

- sisä- ja ulkoluiskat

- putkikaivannot ja

- routalevyjen alapinnat (seulontaa varten).

Routalevyt ovat yleisesti käytettäviä rakenneosia ratarakenteissa. Raiteen kallistus vai-

kuttaa vain ylimmän kerroksen (tukikerroksen) kerrospaksuuteen; muita rakennekerrok-

sia ei kallisteta, toisin kuin tierakenteessa. Radan kaarre- ja pyöristyssäteet ovat suu-

rempia kuin tien, joten taiteviivojen pituudet voivat olla tarkkuuden puolesta vastaavasti

suuremmat. Radan geometrian sijaintitoleranssi on tiukka, joten raiteen sijainti (raiteen

keskilinja) tulee olla mallissa tarkasti.

Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeessa esitettyä 3 mm tarkkuustasoa pidettiin

riittävänä radan maarakennustöiden toteutusmalleissa (radan alusrakenteiden mittatark-

kuusvaatimukset ovat lievempiä kuin tierakenteen tarkkuusvaatimukset sekä maa-

aineksen raekoot ovat suurempia). Tarkkuustasoa tulisi tutkia ottamalla huomioon eri

rakennekerrosten mittatoleranssit.

Suunnittelijoiden kokemusten mukaan epävarmoja siirtymäkiiloja voi olla vaikea mal-

lintaa, joten tietyissä tapauksissa ne voidaan jättää mallintamatta. Samoin massanvaih-

toon kuuluvan kaivannon pohjaa ei aina voida tietää tarkasti etukäteen. Kaivannon poh-

ja voi ulottua kalliopintaan asti ja kalliopinnan tarkkaa sijaintia ei usein tiedetä tarkasti

muissa kohdissa kuin yksittäisissä kairauspisteissä. Näin ollen siirtymäkiiloja ei voida

suunnitella etukäteen tarkasti todelliseen kalliopinnan sijaintiin sopivaksi. Työmaalta
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saadun palautteen mukaan ”parhaimman arvauksen” mukainen siirtymäkiilan mallinnus

on kuitenkin parempi kuin siirtymäkiilojen suunnittelematta jättäminen.

Vastaajilla ei ollut selviä näkemyksiä toteutusmallin maksimipituudesta ja tiedostokoos-

ta, koneohjausjärjestelmien kapasiteetit sekä tiedonsiirtotavat nähtiin rajoittavina teki-

jöinä. Kokemuksia on ollut kymmenien kilometrien pituisten kohteiden toteutusmalleis-

ta, jotka ovat toimineet työkoneissa ongelmitta.

Vastaajien mielestä suunnitteluohjelmien puutteet sekä käyttäjien puutteelliset taidot

ohjelmien käyttämisessä aiheuttavat ongelmia ratarakenteiden mallinnuksissa. Vasta-

penkereiden sekä sivuojien mallintaminen tasausviivasta poikkeavaan korkeustasoon

sekä vaakageometriasta poikkeavaan linjaukseen on koettu hankalana. Todettiin myös,

että siltojen mallintaminen ja yhdistäminen ratamalliin on vaikeaa.

Käytössä olevissa suunnitteluohjelmistoissa (Novapoint ja Tekla Civil) koettiin olevan

toteutusmallien suunnittelua hankaloittavia puutteita. Vastaajien mielestä ohjelmat pe-

rustuvat edelleen liian paljon 2D-ajatteluun, minkä nähdään asettavan rajoitteita 3D-

mallinnukselle. Tekla Civil:in ongelmana toteutusmallien tuottamisessa mainittiin kaa-

rentihennys-ominaisuuden toimimattomuuden käytössä olleessa versiossa, minkä vuoksi

taiteviiva-aineistosta muodostuu vakiopituista läpi mallin. Suurilla kaarresäteillä ja suo-

rilla osuuksilla voitaisiin käyttää pidempiä taiteviivoja kuin pienemmillä kaarresäteillä.

Taiteviivojen pituus vaikuttaa tiedostokokoon; mitä pienempi taiteviivaväli on, sitä

enemmän pintoihin muodostuu kolmioita, ja tiedostokoko kasvaa. Käytössä olleen oh-

jelmistoversion (12.1) puutteena mainittiin myös taiteviivavälin valintamahdollisuuden

puuttuminen kirjoitettaessa aineistoa IM2-formaatissa.

Novapointin puutteina mainittiin, että käytössä ollut ohjelmaversio (18.10) ei sisältänyt

ratarakenteen rakennetyyppiä; ohjelman ratarakenteen poikkileikkausikkuna on muokat-

tu tierakenteen poikkileikkauksesta, joten radan poikkileikkausta joudutaan suunnitte-

lemaan tien rakennusosilla. Toteutusmallien uloskirjoittamisessa suurimpana puutteena

koettiin se, että ohjelma ei tee automaattisesti taitepisteitä pystygeometrian taittei-

siin/epäjatkuvuuskohtiin, vaan nämä kohdat täytyy syöttää taulukkoon laskentapaaluik-

si, jotta ne sisältyvät malliin.
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Vastaajien mielestä alalla tarvitaan toimintaohjeita toteutusmallien tuottamiseen, jotta

nykyhetken kirjavat ja vakiintumattomat käytännöt yhtenäistyvät ja laaditut mallit ovat

käyttökelpoisia työmaalla. Perinteisen käytännön, jossa suunnitelmat tuotetaan 2D-

piirustuksiksi, koettiin aiheuttavan hankaluuksia mallinnuksille; toteutusmallien laati-

minen paperisista 2D-suunnitelmista on työlästä. Suunnitelmista on jätetty yleensä pal-

jon yksityiskohtia työmaan ratkottavaksi (esimerkiksi kallistusmuutokset ja rakenteiden

muutoskohdat). Mallin laatija joutuu siten suunnittelemaan nämä puutteelliset kohdat.

Tällainen ”uudelleen suunnittelu” on aikaa vievää työtä eikä lopputulos yleensä ole niin

hyvä, kuin mihin kohteen varsinainen suunnittelija voi päästä laatiessaan muiden suun-

nitelmien lisäksi myös toteutusmallit. Nykyisen toimintatavan kehittämistarpeena näh-

tiin, että tilaajan tulisi vaatia suunnittelijoilta kohteen toteutusmallit muiden suunnitel-

mien lisäksi, jolloin malleja ei tarvitsisi tehdä jälkikäteen 2D-piirustusten perusteella.

Suunnitelmien tarkastaminen ja yhteensovittaminen nähtiin myös tärkeänä kohtana,

johon pitää kehittää toimivat käytännöt.

3.2 Toteutusmallien ongelmat ja toimivuus

Seulonnan toteutusmalleja ei voitu laatia käytössä olleella Novapointin versiolla

(18.10), koska ohjelma ei mahdollistanut seulapinnan kallistamista. Mallit pystyttiin

laatimaan Tekla Civil:llä, jossa oli monipuolisemmat mahdollisuudet pintojen ohjaami-

seen.

Tekla Civil:ssä rakennetyyppi määritetään luomalla pisteitä, joiden välillä on riippu-

vuuksia (etäisyys-, korkeus- tai kaltevuusriippuvuus). Käyttäjä voi määritellä pinnan

näiden pisteiden kautta halutulla tavalla. Novapointissa rakennetyyppi määritetään val-

miiseen ”runkoon” syöttämällä parametrit, joilla voidaan vaikuttaa rakennekerrosten

korkeuksiin, leveyksiin sekä luiskien kaltevuuksiin. Valmiista ”rungosta” poikkeavien

pintojen määrittäminen ei onnistu. Tekla Civil:ssä rakennetyypin muodostaminen on

vapaampaa ja monipuolisempaa, esimerkiksi rakennetyypin pisteiden välisiä riippu-

vuuksia voidaan ohjata erilaisilla kuvaajilla.

Molemmat suunnitteluohjelmat sisältävät 3D-tarkasteluominaisuuden, jolla suunnitel-

mia voidaan tarkastella kolmiulotteisesti. Novapoint sisältää erillisen Virtual Map -

visualisointi- ja tarkastelusovelluksen, jolla laadituista suunnitelmista voidaan generoida
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visuaalisen 3D-mallin. Virtual Map:ssa voidaan esittää joitakin objektien ominaisuustie-

toja, kuten vesihuoltoon kuuluvien putkien ominaisuuksia. Suunnitelmia ei kuitenkaan

muokata Virtual Map:ssa, vaan muutokset käydään tekemässä kuhunkin osasuunnitel-

maan erikseen, minkä jälkeen 3D-malli generoidaan uudelleen, jolloin muutokset tule-

vat näkyviin. Tekla Civil:ssä tehdyt suunnitelmamuutokset päivittyvät välittömästi

myös 3D-ikkunassa, mikä helpottaa tehtyjen muutosten vaikutusten hahmottamista. 3D-

ikkunassa voidaan tarttua varusteobjekteihin, jolloin niiden ominaisuustiedot tulevat

näkyviin ja muokattavaksi. Tekla Civil:in 3D-ikkunan kuvaustapa on karkea ja pelkis-

tetty verrattuna Virtual Map:in 3D-malliin, joka on visuaalisesti tyylikäs ja havainnolli-

nen.

Novapointilla laadittujen massanvaihtomallien käytettävyydessä ilmeni työmailla on-

gelma, kun mallin rakennepinta ei kuvautunut työkoneen näytöllä kattavasti, vaan pinta

hävisi osittain tai kokonaan näkyvistä hetkittäin (kuva 31). Työkone mittasi kyseiseen

pintaan, mutta pinta ei näkynyt näytöllä, mikä häiritsi kuljettajan työskentelyä.

Kuva 31. Esimerkkikuva toteutusmallin pinnan puutteellisesta kuvautumisesta koneoh-

jausjärjestelmässä.

Tarkastelussa selvisi, että mallit sisälsivät hyvin lähellä toisiaan olevia taiteviivoja ja

kolmioita, minkä vuoksi pinnat hävisivät näkyvistä. Ylimääräisten taiteviivojen ja kol-

mioiden esiintymien mallissa johtui sekä Novapointin tavasta jakaa rakennepinnat usei-
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siin pintaelementteihin yhden elementin sijaan (kuva 32).  Novapointilla tuotetut raken-

nepinnat koostuvat poikkileikkauksen keskilinjan suhteen vasemman- ja oikeanpuolei-

sista  elementeistä.  Lisäksi  pinnan  eri  osat  (luiskat,  ojan  pohjat,  varsinainen  rakenteen

yläpinta) ovat kukin omia elementtejä.

Kuva 32. Poikkileikkauskuva useasta elementistä koostuvasta rakennepinnasta.

Useasta pintaelementeistä koostuvan rakennepinnan yhdistäminen yhdeksi pinnaksi

käytössä olleella Topcon 3D-Officella aiheutti sen, että yhdistettyyn pintaan jäi päällek-

käisiä taiteviivoja ja kolmioita. Novapoint Virtual Map- virtuaalinen mallintamis- ja

visualisointityökalu sisältää työkalun pintaelementtien yhdistämiseksi yhdeksi pinnaksi.

Pinta-elementtien yhdistämisen jälkeen toteutusmallien toimivuus parani, mutta kuvau-

tumisongelma ei kuitenkaan poistunut kokonaan, eli aineistoon jäi ylimääräisiä taitevii-

voja. Ylimääräiset taiteviivat saatiin lopulta poistettua 3D-Officen työkalulla, jolla voi-

tiin poistaa hyvin lähellä toisiaan olevia päällekkäisiä osia pinnoista. Ennen tämän työ-

kalun löytymistä laitetoimittajan toimesta, ylimääräistä aineistoa jouduttiin etsimään ja

poistamaan malleista silmämääräisellä tarkastelulla, mikä oli hyvin työlästä. Mallinnet-

tava kohde voi olla useiden kilometrien pituinen, joten sen perusteellinen tarkastaminen

ja ongelmakohtien korjaaminen silmämääräisellä tarkastelulla ei ole tehokas menetelmä.

Novapointissa taiteviiva-aineiston tarkkuus määritellään parametripohjaisesti. Ohjel-

maan syötetään haluttu tarkkuus, jolloin taiteviivan pituus määräytyy automaattisesti.

Tekla Civil:ssä taiteviiva-aineiston tarkkuus määritetään paaluväli-, kaarentihennys- ja

suodatusetäisyystoiminnoilla. Kokeilujen perusteella tarkkuuden hallinta Tekla Civil:ssä

on monimutkaisempaa kuin Novapointissa.

Rakenteen vaihtumiskohdissa (esimerkiksi rakenteen vaihtuessa leikkauksesta penke-

reeseen) Novapoint osaa yhdistää rakenteen jatkuvaksi. Tekla Civil jättää tällaisiin koh-
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tiin epäjatkuvuuskohtia, jotka täytyy viimeistellä erikseen tarkoitukseen soveltuvalla

ohjelmalla, kuten AutoCAD:lla.

IM2-tiedonsiirrossa havaittiin puutteita molemmissa ohjelmissa. Tekla Civil:in IM2-

kirjoituksessa ei voida syöttää haluttua paaluväliä tuotettavalle toteutusmallille, vaan

aineisto muodostuu koko väylän alueelta, johon rakenne on kytketty. Usein toteutusmal-

li halutaan joltakin tietyltä paaluväliltä sen sijaan, että väylä kirjoitetaan kokonaisuudes-

saan toteutusmalliksi. IM2-kirjoituksessa ei voida myös valita taiteviivapituutta, vaan

ohjelma generoi taiteviivat automaattisesti ohjelmaan sisäänrakennetun säännön mukai-

sesti. Tekla Civil:in IM2-kirjoituksessa rakennepinnat eivät kolmioidu täysin säännön-

mukaisesti. Pinnat kylläkin kolmioituvat kattavasti ja ovat toimivia, säännöllisistä kol-

mioista koostuva malli on kuitenkin käyttäjälle havainnollisempi ja helpommin tarkas-

teltava.

Novapointin IM2-kirjoituksen puutteina havaittiin ylimääräisten pisteiden ja viivojen

sisältyminen malleihin, mistä aiheutui ongelmia koneohjauksessa. Toinen puute oli, että

ohjelma ei tuota sisäluiskan pintaa rakennepintoihin. Novapointin edustajan mukaan

sisäluiskat on jätetty tietoisesti pois rakennepinnoista aikoinaan työmailta saatujen pa-

lautteen perusteella. Tässä diplomityössä työmaalta saadun palautteen mukaan luiskat

tulisi kuitenkin sisällyttää rakennepintoihin.

Tekla Civil:llä mallinnettaessa aineisto päädyttiin kirjoittamaan suunnitteluohjelmistois-

ta ulos taiteviivoina (dwg-formaatissa). Taiteviiva-aineistosta muodostettiin kol-

mioverkkopinnat 3D-Win -ohjelmalla, minkä jälkeen taiteviivat sekä muodostettu kol-

miomalli kirjoitettiin ulos LandXML-formaatissa. Tällä menetelmällä toteutusmallit

saatiin kirjoitettua sopivilla taiteviivapituuksilla, jolloin mallin tarkkuus saatiin varmuu-

della pysymään 3 mm sisällä ja kolmioverkosta muodostui säännöllinen. Toteutusmalli-

en tuottamisprosessi sisälsi kummankin suunnitteluohjelman tapauksessa useita välivai-

heita ja formaattimuunnoksia (kuva 33).
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Kuva 33. Käytetyt tiedonsiirtotavat toteutusmallien tuottamisessa.

Työmaalla ilmeni lisäksi toteutusmallin laatijan virheistä aiheutunut ongelma. Seula-

mallissa olisi pitänyt tehdä 8 cm pinnan alentaminen routalevytykselle, mutta pilkkuvir-

heen vuoksi pintaa alennettiinkin 80 cm. Tästä oli seurauksena, että pinta lähti syvene-

mään pikkuhiljaa n. 100 m matkalla, ollen loppupäässä 72 cm suunniteltua pintaa sy-

vemmällä. Mallissa ollut virhe huomattiin kuitenkin työmaalla nopeasti, eikä ollut vaa-

raa, että tukikerrosta olisi alettu seuloa liian syvältä.

3.3 Rakentajien palaute mallipohjaisesta laadunvalvonnasta

Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontamenettelyn ohje koettiin lähtö-

kohtaisesti soveltuvaksi myös radanrakentamiseen; ohje jalostuu käytön myötä saatavi-

en kokemusten perusteella. Rakentajien mielestä lopputuotteen tarkemittauksia tullaan

tekemään jatkossakin, mutta niiden määrää voidaan vähentää merkittävästi nykyisestä.

Koneohjauksella tehdyt toteumamittaukset nähtiin käyttökelpoisena menettelynä to-

teuma-aineiston mittaamisessa. Uudessa menettelytavassa täytyy varmistaa kaikkien

osapuolten osaaminen. Tilaaja täytyy saada vakuuttuneeksi koneohjauksella toteutetta-

van toteumamittauksen luotettavuudesta; ohjeen nähtäisiin auttavan siinä. On tärkeää

laatia selkeä kuvaus toiminnasta, joka voidaan esittää tilaajalle ja jonka mukaan työ-

maan on helppo toteuttaa laadunvalvontaa.

Rakentajien mukaan on sitä parempi, mitä enemmän tarkemittausväliä voidaan harven-

taa nykyisestä. Kaikki mikä vähentää työnaikaista mittahenkilöstöä ja "manuaalista"
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tarkemittaustarvetta, tehostaa toteutusta. Rakentajien kokemusten mukaan mittahenki-

löstön tarve työmaalla on pienentynyt koneohjauksen käytön myötä hieman, mutta ei

vielä merkittävästi.

Radanrakentamiseen soveltuvaan laadunvalvontaohjeeseen tulisi sisältää myös päällys-

rakentamistyön laadunvalvontamenettely. Rakennettaessa tukikerrosta kaivukoneella,

nykyistä Tie- ja katurakentamisen mallipohjaisen laadunvalvontamenettelyn ohjetta

voitaisiin jo hyödyntää. Koneohjauksen yleistyessä päällysrakentamistöissä käytettäviin

ratatyökoneisiin, ohjeen laajentaminen tulee tarpeelliseksi.

3.4 Tilaajan odotukset laadunvalvontaan

Koneohjauksen hyödyntäminen laadunvalvonnassa muun muassa toteumapisteiden mit-

taamisessa nähdään sekä hyviä että huonoja puolia. Vastauksissa mainittiin koneohjauk-

sen soveltuvan toteuman mittaamiseen ja voivan korvata perinteisiä mittauksia, kunhan

huolehditaan järjestelmän tarkkuudesta sekä mittaustiedot saadaan selkeästi ja luotetta-

vasti ulos työkoneesta. Työstettävän rakenteen tarkkuusvaatimusten nähtiin myös vai-

kuttavan soveltuvuuteen. Tulevaisuuden tavoitetilaksi visioitiin työkoneen työterän liik-

keiden jatkuva seuraaminen, jonka tuloksena saatava toteumamalli voisi toimia laatudo-

kumenttina. Rakentamisvaiheessa laadunvalvonnasta visioitiin tavoitetilaa, jossa työko-

ne kykenisi tietämään ja varoittamaan kuljettajaa, jos se on törmäämässä esimerkiksi

valopylvääseen tai kaivon kanteen.

Toisaalta vastauksissa mainittiin, että toteuma- ja tarkemittauksia tulee mitata koneoh-

jausjärjestelmästä erillisellä mittausjärjestelmällä. Perusteluna oli, että jos koneen mitta-

usjärjestelmä on kalibroitu väärin niin sama virhe jää myös toteumamittauksiin. Myös

työkoneen kuljettajan rooli toteumatietojen mittaajana kyseenalaistettiin. Valvojalle

pitäisi kehittää laadunvarmistustyökaluja, joilla koneohjausjärjestelmän tarkkuutta sekä

kalibrointitapahtumia voitaisiin tarkastella. Nykyhetkellä järjestelmän tarkkuuden to-

teaminen perustuu kuljettajan tekemiin kalibrointiraportteihin, jotka ovat aina yksipuoli-

sia. Tilaajan mielestä työkoneautomaation tarkkuuden jäljittäminen pitää olla mahdollis-

ta (dokumentaatio kalibroinnista tms.). Vastauksissa mainittiin myös, että hankkeesta

riippuen käytössä voi olla rinnakkain sekä perinteinen että tietomallipohjainen laadun-

varmistus.



69

Tarkemittausten suorittamisesta ja sopivasta mittausvälistä oli erilaisia mielipiteitä. Mit-

tausvälin harventamista nykyisestä käytännöstä pidettiin sopivana, mikäli koneohjauk-

sen tarkkuutta valvotaan esimerkiksi pistokokeilla. Toisaalta vastauksissa mainittiin

tarkemittausten lisäämisen nykyisestä tasosta olevan kannatettavaa. Mittaustavan tulisi

olla mietittävissä työkohteittain, nykyinen 20 m välein suoritettaviin mittauksin perus-

tuva toimintamalli on liian jäykkä.

Hyväksi toteuma-aineiston esitys- ja dokumentointitavaksi nähtiin mallipohjainen tieto-

kanta-aineisto, josta eri rakennusosat tms. voidaan erotella toisistaan. Aineiston tulisi

olla sellainen, että siitä saataisiin tarvittaessa tuotettua erilaisia taulukoita halutuista

asioista. Graafisen esitystavan todettiin olevan hyvä keino tulosten esittämiseen. Mallin

tiedostoformaatin tulisi olla avoin, mikä mahdollistaisi kolmannen osapuolen sovellus-

ten/palveluiden kytkeytymisen mallin tietoihin. Tietoa tulee myös pystyä siirtämään

siten, ettei sitä tarvitse muuttaa toiseen muotoon. Tarkkeiden esitysmuotoa tärkeämpi

asia on kuitenkin tietojen oikeellisuus ja selkeys.

Vastauksissa mainittiin, että mallipohjaisen laadunvalvonnan toimivuuden toteamiseksi

tarvitaan tutkimuksia, joissa verrataan perinteistä laadunvalvontamenettelyä ja malli-

pohjaista menettelyä keskenään (esimerkiksi samalla työmaalla).

3.5 Koneohjausjärjestelmien laadunvalvontaominaisuudet

Koneohjausjärjestelmillä voidaan mitata toteumaa järjestelmästä riippuen manuaalisesti

pysäyttämällä työterä ja mittaamalla sen sijainti tai automaattisesti, jolloin järjestelmä

mittaa työterän sijaintia automatisoidusti ilman, että kuljettaja osallistuu mittaustapah-

tumaan. Novatronin ja Scanlaserin järjestelmissä tarkemittaukset suoritetaan manuaali-

sesti kuljettajan toimesta. Trimblen opastavassa järjestelmässä voidaan tallentaa auto-

maattisesti alin tai viimeisin maaston korko, jossa työterä liikkuu (kaivukoneen koneoh-

jausjärjestelmä). Mittausta voidaan lisäksi ohjata siten, että tarke mitataan ainoastaan

kaivupuomin liikkuessa kuljettajan hyttiä kohti. Ohjaavissa järjestelmissä (esimerkiksi

tiehöylän koneohjausjärjestelmä) pisteiden mittaamista voidaan ohjata seuraavilla pa-

rametreilla: 1) mittaus, kun automatiikka on päällä, 2) mittaus, kun automatiikka on

päällä ja kone liikkuu eteenpäin tai 3) mittaus, kun kone liikkuu eteenpäin. Topconin
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koneohjausjärjestelmällä voidaan manuaalisen pistemittauksen lisäksi mitata tarkkeita

automaattisesti valitun ajan tai matkan välein työterän ollessa lähellä tavoitepintaa.

Tarkemittaustapahtumista tallentuu kaikissa järjestelmissä muistiin vähintään mitattujen

pisteiden x, y, ja z-koordinaatit. Novatronin ja Topconin koneohjausjärjestelmissä tapah-

tumasta tallentuu lisäksi pistenumero, koodi ja aikaleima. Novatronin järjestelmässä on

mahdollisuus tallentaa vielä jokin parametri pisteille (tallennusformaatti mahdollistaa

lisäparametrin liittämisen pisteeseen). Scanlaserin ja Trimblen järjestelmässä tarkepis-

teistä tallentuvat pisteiden koordinaatit sekä koodit.

Tarkemittaukset voidaan siirtää työkoneista eteenpäin tarkasteltaviksi USB-muistitikulla

tai langattomasti GSM-verkon välityksellä. Topconin järjestelmässä toteumapisteet siir-

retään USB-muistitikulla tai langattomasti tp3-formaatissa (Topconin käyttämä suljettu

projektin tiedostoformaatti) järjestelmän mukana toimitettavaan 3D-Office-ohjelmaan,

jolla voidaan tarkastella aineistoa ja tehdä tarvittaessa formaattimuunnoksia.  Scan-

laserin järjestelmässä mitatut pisteet voidaan siirtää manuaalisesti tai automaattisesti

joko USB-muistitikulle tai palvelimelle GEO-formaatissa. Trimblen järjestelmässä mi-

tatut pisteet tallentuvat CSV-formaattissa. Pisteet voidaan siirtää USB-muistitikulle tai

lähettää langattomasti joko manuaalisesti tai 5 minuutin välein automaattisesti Trimblen

toimisto-ohjelmaan tai TCC-pilvipalveluun (Trimble Connected Community), jota voi-

daan käyttää mittausaineistojen ja suunnitelmien hallintaan ja synkronointiin sekä lisäk-

si projektipankkina. Novatronin järjestelmässä pisteet voidaan lähettää etätuki-

palvelimelle tai FTP-serverille, joista tiedot voidaan siirtää toimistolle tarkasteltaviksi.

Järjestelmä mahdollistaa automaattisen FTP-viennin joko säännöllisin väliajoin tai tie-

tyn aineistomäärän mukaan. Tarkepisteet saadaan GT-, LandXML-, KOF-, PXY-, DXF-

tai CSV-formaateissa.

Topconin ja Trimblen koneohjausjärjestelmissä on perinteisen pistekartoituksen lisäksi

mahdollista käyttää jatkuvaa kartoitusta. Topconin järjestelmällä voidaan jatkuvalla

kartoituksella tuottaa automaattisesti toteumamallia koneen terän liikkeiden perusteella.

Mittauksen alussa syötetään haluttu pisteväli, jolla vaikutetaan muodostuvan grid-

verkon tiheyteen. Järjestelmä värittää toteumasta pintaa näytölle siten, että kun suunni-

teltu syvyys on saavutettu, toteumapinta värittyy vihreällä (kuva 34). Kartoitettu pinta

voidaan siirtää pisteinä muissa sovelluksissa tarkasteltavaksi.
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Kuva 34. Toteumapinnan automaattinen kartoitus Topcon-koneohjausjärjestelmässä

(Topgeo Oy 2012).

Trimblen koneohjausjärjestelmät mahdollistavat yksittäisten tarkepisteiden mittauksen

lisäksi työn etenemisen seurannan jatkuvalla kartoituksella VisionLINK-sovelluksen

avulla. VisionLINK-sovelluksen avulla voidaan vastaanottaa työkoneen lähettämä kar-

toitustietoa. Jatkuva kartoitus on hyödyllinen muun muassa tiivistyskoneen työn seuran-

taan; koneohjatulla tiivistyskoneella voidaan seurata reaaliaikaisesti materiaalin tiivis-

tystä sekä yliajokertoja. Lisäksi järjestelmä kartoittaa tiivistettyä pintaa, jolloin jokaises-

ta yliajokerrasta saadaan toteumapinta. Geotrim Oy:n edustajan mukaan tiivistettävien

rakennekerrosten paras toteumamittaus saadaan tiivistyskoneella, koska koneessa ei ole

työterää vaan valssi, joka on varmuudella täsmälleen rakennepinnan päällä ja siten myös

mittaa tarkasti todellista pintaa. Valssi ei myöskään tärise, mikä lisää mittauksen luotet-

tavuutta. Takymetripaikannuksen käyttäminen satelliittipaikannuksen sijaan tiivistysko-

neen paikantamiseen lisää mittaustulosten tarkkuutta entisestään.

Geotrim Oy:n edustaja arveli, että tulevaisuuden käytäntö voisi mennä siihen suuntaan,

että tilaajalle/valvojalle toimitetaan toteutumamallit, joita he voivat tarkastella visuaali-

sesti. Visuaalinen tarkastelu on paljon havainnollisempi tapa kuin taulukoiden tarkaste-

lu. Tilaaja voisi hyötyä VisionLINK:in kaltaisen ohjelman käytöstä; ohjelman avulla

tilaaja voisi seurata työn edistymistä ja koneiden liikkeitä.

Vesiväylien ruoppaussovellutuksiin käytettävissä Scanlaser-koneohjausjärjestelmillä

voidaan kartoittaa ruopatun pohjan pintaa automaattisesti. Scanlaser Oy:n edustajan
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mukaan samaa käytäntöä voitaisiin periaatteessa käyttää myös maarakentamisessa. Au-

tomaattisesti muodostuva malli ei kuitenkaan ole ”millintarkka”, vaan useiden mittaus-

ten keskiarvo. Maarakentamisen koneohjaus-sovelluksiin ei ole toistaiseksi saatavilla

automatisoitua toteumapinnan kartoitus-ominaisuutta.

Koneohjausjärjestelmät sisältävät ominaisuuksia paikannustarkkuuden seuraamiseen.

Topconin järjestelmässä voidaan asettaa HDOP- ja VDOP-raja-arvot, joiden avulla voi-

daan estää työskentely paikannustarkkuuden ollessa liian huono. Raja-arvot voidaan

asettaa erikseen sekä varsinaiselle työskentelylle että pisteiden tallennukselle. Scan-

laserin järjestelmässä voidaan asettaa GPS-paikannuksen tarkkuudelle toleranssiraja,

jolla voidaan estää järjestelmän käyttö paikannustarkkuuden ollessa heikko. Novatronin

järjestelmä pyytää kuljettajalta varmistuksen kuhunkin tarkepisteen mittaustapahtumaan

paikannustarkkuuden ollessa heikko. Lisäksi voidaan asettaa automaattiset muistutukset

muistuttamaan kuljettajaa tarkastamaan järjestelmän tarkkuus tunnetulla pisteellä. Tar-

kastuksista tallentuu erillinen mittausdokumentti.

Koneohjausjärjestelmät ovat pääasiassa suljettuja järjestelmiä, jolloin tiedonsiirto työ-

koneen ja toimiston välillä tapahtuu järjestelmäkohtaisten toimistosovelluksien avulla,

joilla voidaan siirtää tietoa saman merkin koneohjausjärjestelmiin sekä vastaanottaa

työkoneilta tulevaa toteuma- ja muuta tietoa. Suljetuista järjestelmistä johtuen ei ole

olemassa yleispäteviä seurantatyökaluja, joilla voitaisiin seurata yhtä aikaa työmaalla

olevia eri koneohjausjärjestelmillä varustettuja työkoneita. Nykyhetkellä ainoastaan

Novatron on avannut rajapintoja, järjestelmään voidaan liittää suomalaisen Hohto Labs

Oy:n KUURA-palvelu, jonka avulla voidaan siirtää toteutusmalleja työkoneisiin sekä

vastaanottaa tarkemittaustietoja sekä lukea työkoneiden käyttötietoja. Trimblen koneoh-

jausjärjestelmät ovat CAT (Caterpillar)-merkkisiin työkoneisiin yhteensopivia; työko-

neista saadaan reaaliajassa koneen diagnostiikkatietoa, kuten polttoaineen kulutus ja

työskentelyajat.
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4 PÄÄTELMÄT

4.1 Ratarakenteen toteutusmallin suunnittelun erityispiirteet

Kyselytutkimuksessa tuli esille koneohjauksessa käytettävän ratarakenteen toteutusmal-

lin sisältö. Työstettävien rakennepintojen lisäksi myös siirtymäkiilojen mallintaminen

on tärkeää, vaikka kiiloja ei voitaisikaan suunnitella yksiselitteisen tarkasti, niistä on

silti hyötyä rakentamisessa. Näin ollen ratarakenteen toteutusmallin erityispiirteinä voi-

daan korostaa siirtymäkiilojen sisällyttämistä toteutusmalleihin. Myös raiteen geometri-

an tarkkuus korostuu ratarakenteen mallinnuksessa; käytettävän geometrian tulee vasta-

ta tarkasti suunnitelmaa, jotta toteutusmallit ovat käyttökelpoisia.

Väylärakenteen toteutusmallissa esitetty toteutusmallin tarkkuustaso on riittävä ratara-

kenteiden toteutusmalleihin, koska radan alusrakenteiden mittatarkkuusvaatimukset

ovat tierakenteiden tarkkuusvaatimuksia lievempiä. Näin ollen ohjeessa esitetty 3 mm

tarkkuusvaatimus sopii ratarakenteen toteutusmalleihin.

Toteutusmallien suunnittelussa on haasteita; osaksi ne aiheutuvat käytettävien ohjelmien

puutteista ja osaksi käyttäjien puutteellisesta ohjelman osaamisesta. Käyttäjien osaami-

sen kehittäminen sekä myös ohjelmien kehittäminen käyttäjien palautteen mukaan ovat

tärkeitä tehtäviä.

Suunnittelijat näkivät tarpeellisena suunnittelun toimintaprosessien muuttamiselle sel-

laiseksi, että toteutusmallit tuotetaan suunnittelun ohessa, mikä tehostaisi mallien suun-

nittelua ja parantaisi niiden laatua.  Nykyisestä käytännöstä, jossa mallit suunnitellaan

paperisista 2D-dokumenteista, jotka ovat puutteellisesti laadittuja (yksityiskohtia on

jätetty rakentajan ratkaistavaksi), pitäisi päästä eroon. Jotta toteutusmalleja voidaan

tuottaa tehokkaasti, suunnitelmat täytyy tehdä ”loppuun asti”, eli suunnitelmat täytyy

olla jatkuvia ja sisältää kaikki rakentamisen kannalta oleelliset yksityiskohdat.

Tilaajalla on suuri rooli toimintamallin muuttamisessa. Kun tilaaja vaatii toteutusmallit

muiden suunnitelmien ohessa, suunnitelmien laatijan on kehitettävä omia toimintatapoja

mahdollisimman tehokkaaksi mallien tuottamiseen.
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4.2 Mallipohjaisen suunnittelun ja toteutuksen toimivuus

Toteutusmalliaineiston tuottaminen ei IM2-tiedonsiirtoformaatissa ole vielä yhtenäistä

eikä kyseisessä formaatissa oleva aineisto ole automaattisesti käyttökelpoista koneohja-

uksessa. Aineistoihin voi jäädä ylimääräisiä pisteitä ja viivoja, mitkä aiheuttavat ongel-

mia pintojen kolmioinnissa (Novapointilla tuotetuissa pintamalleissa ilmeni ylimääräisiä

pisteitä ja viivoja). Toteutusmalliaineistojen viimeistelyyn tarvitaan käytännössä varsi-

naisten suunnitteluohjelmien lisäksi aineistoon muokkaamiseen ja viimeistelyyn sovel-

tuvia ohjelmia. Tässä diplomityössä aineistojen muokkaamisessa käytettyjä ohjelmistoja

olivat AutoCAD, 3D-Win ja 3D-Office, joilla kaikilla voidaan käsitellä taiteviiva- ja

kolmioverkkoaineistoja. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla, että suunnitteluohjelmista

saataisiin suoraan koneohjauksessa toimivat toteutusmallit ilman, että niitä pitäisi vii-

meistellä ja korjata.

Toteutusmallien huolellisen tarkastuksen merkitys ennen työmaalle toimitusta korostui

työmaalla esiintyneiden mallien näkymiseen liittyvän ongelman sekä mallinnuksessa

tulleen inhimillisen pilkkuvirheen vuoksi. Ohjelmistojen mallien tarkastukseen liittyvi-

en toimintojen kehittäminen on tarpeellista; nykyhetkellä mallien tarkastamiseen ei ole

muita keinoja kuin visuaalinen tarkastelu. Visuaalisessa tarkastuksessa malleihin jää

helposti virheitä. Toteutusmallin tulisi tarkastaa eri henkilö kuin sen laatija, jotta mah-

dolliset virheet tulisivat paremmin huomatuksi.

Toteutusmallin laadun varmistamisessa on oleellista koko suunnitteluprosessin laadun-

varmistus siten, että se estää virheellisten tai huonojen suunnitteluratkaisujen päätymi-

sen lopullisiin suunnitelmiin ja edelleen toteutusmalleihin. Tämä voidaan toteuttaa esi-

merkiksi siten, että suunnitteluprosessiin sisällytetään suunnitelmien tarkastaminen tie-

tyissä välivaiheissa. Lisäksi määrätään, että seuraavaa vaihetta ei voida toteuttaa ennen

kuin edellinen on suoritettu hyväksyttävästi. Yksinkertaisesti menettely voi olla tauluk-

komuotoinen tarkastuslista, johon merkitään tehdyt tarkastukset. Tarkastettavia kohtia

voivat olla muun muassa lähtötietojen laatu, käytettävä koordinaatistojärjestelmä, taite-

viiva-aineiston laatu (jatkuvuus, ei ylimääräisiä viivoja). Mahdollisuuksia piilee myös

laadunvarmistuksen automatisoinnissa; tarkastusohjelmiin voitaisiin määrittää tiettyjä

tarkastusrutiineja, jotka ohjelma suorittaisi (esimerkiksi ohjelma tarkastaa, onko sähkö-

ratapylväs riittävällä etäisyydellä raiteesta).
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Tekla Civil havaittiin Novapointia joustavammaksi ja monipuolisemmaksi rakennetyy-

pin määrittämisessä ja ohjaamisessa. Novapointissa rakennetyyppi muodostetaan para-

metripohjaisesti valmiiseen ”runkoon”, mikä rajoittaa rakennetyypin muodostamista.

Tekla Civil:ssä rakennetyypin määrittäminen on vapaampaa; käyttäjä voi määritellä

lähes vapaasti eri riippuvuus-suhteilla rakennetyypin pisteet sekä niihin kytkeytyvät

pinnat. Novapointin nykyversio ei sisällä yhtä monipuolisia työkaluja mallinnukseen

kuin Tekla Civil.

Tekla Civil:in käyttöliittymä on Novapointin käyttöliittymää havainnollisempi. Tekla

Civil:ssa voidaan ottaa pituus-, poikkileikkaus- ja 3D-näkymiä vapaasti mistä tahansa

kohtaa suunnittelualuetta. Kursorin sijainti näkyy samanaikaisesti kaikissa näkymäikku-

noissa, mikä selkeyttää suunnitelmien tarkastelua. Näkyviä objekteja voidaan klikata,

jolloin ominaisuustiedot tulevat näkyviin ja muokattaviksi. Tehdyt muutokset päivitty-

vät myös välittömästi kaikkiin näkymiin, mikä havainnollistaa tehtyjen muutoksien tar-

kastelua. Novapointissa ei tällaista vuorovaikutteisuutta ole; muutokset tehdään erillisiin

suunnitelmiiin ja visualisointimalli generoidaan tämän jälkeen uudelleen. Novapointissa

tietokantaan syötetyt aineistot haetaan erilaisien luetteloiden avulla; Tekla Civil:ssä

kaikki tietokannan aineisto saadaan näkyville pääikkunaan, ja haluttuja kohteita voidaan

tarpeen mukaan piilottaa tai näyttää.

Molemmat käytetyt suunnitteluohjelmat sisältävät hyviä ominaisuuksia, joita voidaan

hyödyntää ratarakenteiden suunnittelussa ja mallinnuksissa. Valmiita, kaikkiin käyttö-

kohteisiin soveltuvia ohjelmistoja ne eivät kuitenkaan ole, vaan kehitys jatkuu edelleen.

Toimijoilla kannattaa olla osaamista useiden ohjelmistojen käytöstä, jolloin suunnittelua

voidaan tehdä tehtävään parhaiten soveltuvalla ohjelmalla projektista ja tehtävästä riip-

puen.

4.3 Rakentajan analyysi mallipohjaisesta laadunvalvonnasta

Mallipohjainen laadunvalvontamenettely soveltuu radanrakentamistyön laadunvalvon-

nan menettelytavaksi tehdyn kyselytutkimuksen perusteella. Infra FINBIM-työpaketissa

laadittua Tie- ja katurakentamisen mallipohjainen laadunvalvontamenettelyn ohjetta

voidaan käyttää lähtökohtaisesti radanrakentamistyön laadunvalvonnan kehittämisessä.
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Koneohjauksen käytössä toteumamittausten tuottamiseen nähdään potentiaalia. Perintei-

siä tarkemittauksia voidaan korvata koneohjausjärjestelmien toteumamittauksilla. Eril-

listä tarkemittausta tulisi tehdä selvästi harvemmin nykyiseen tasoon verrattuna mutta

kuitenkin mittauksia ja mittaushenkilöstöä tarvitaan työmaalla edelleen.

Uuden menettelytavan kehittämisessä nousee esille tarve saada sille tilaajan hyväksyntä.

Kehitystä tuleekin tehdä yhteistyössä tilaajan kanssa, jotta kehitetyt menettelyt voidaan

saada käyttöön.

Radanrakentamistyön mallipohjaisen laadunvalvontamenettelyn ohjeen kehittäminen

nähtiin tarpeelliseksi kehityskohteeksi. Ohjeen tulisi kattaa myös päällysrakentamistyöt,

jotta siitä saataisiin mahdollisimman suuria hyötyjä. Rakentamisessa mukana olevien

kaikkien osapuolten osaamiseen tulee panostaa, jotta uusista menettelytavoista saadaan

hyötyjä.

4.4 Mallipohjainen laadunvalvonta tilaajan näkökulmasta

Tilaaja näkee laadunvalvonnan kehittämisen myönteisenä ja tärkeänä kehitystarpeena.

Koneohjauksen käyttämistä laadunvalvontatyökaluna pidetään potentiaalisena mahdol-

lisuutena, mutta toisaalta kaivataan koneohjausjärjestelmistä erillistä tarkemittausta.

Selvää näkemystä sopivasta tarkemittausten määrästä ei ole; toisaalta mittauksia voi-

daan vähentää nykyisestä, toisaalta myös niiden lisäämistä kannatetaan. Ymmärrettäväs-

ti tilaajan kannalta on sitä parempi, mitä kattavammin toteumaa mitataan ja dokumen-

toidaan; mitä kattavammin lopputuote on mitattu, sitä kattavammin ja yksiselitteisem-

min voidaan osoittaa sen laatu suunnitelmaan nähden.

Työkoneen kuljettajan rooli mittausten suorittajana kyseenalaistetaan. Kuljettajien kou-

luttamiseen ja ohjeistamiseen (mittausten suorittamiseen) tulee siten panostaa, mikäli

toteumaa mitataan työkoneilla. Tällöin mittauksille voidaan saada tilaajan hyväksyntä.

Tilaaja toivoo lisää läpinäkyvyyttä toimintoihin sekä mahdollisuuksia ja työkaluja toi-

mintojen seuraamiseen. Tilaajalle/valvojalle tuleekin saada uusia työkaluja. Tällaisia



77

voivat olla erilaiset ohjelmat mallipohjaisten tietojen tarkasteluun sekä mahdollisuus

seurata esimerkiksi koneohjausjärjestelmien tarkastustapahtumia.

Toteuma-aineiston esittäminen mallipohjaisesti nähdään toimivana menettelynä, joka

parantaa tulosten käsiteltävyyttä ja hyödynnettävyyttä. Tavoitetilassa toteuma-aineisto

on avoimessa tiedostoformaatissa siten, että tietoja voidaan tarkastella tehokkaasti kol-

mannen osapuolen ohjelmilla. Aineistosta tuottaa siten tehokkaasti erilaisia taulukoita

yms. halutuista asioista. Kuitenkin tärkeimmät kriteerit toteumatiedoissa ovat niiden

oikeellisuus ja selkeys.

Jatkotoimenpiteenä nähdään, että mallipohjaista laadunvalvontamenettelyä tulee testata

todellisissa radanrakentamiskohteissa, jolloin saadaan havaintoja ja kokemuksia Tie- ja

katurakentamisen laadunvalvontamenettelyn ohjeen soveltuvuudesta radanrakentamis-

työn laadunvalvontaan. Kehitystä tulee tehdä yhteistyössä tilaajan ja tuottajaosapuolten

kanssa, jotta eri tahojen näkemykset ja vaatimukset uudelle toimintatavalle voidaan ot-

taa huomioon.

4.5 Laadunvalvonnan automaatio koneohjausjärjestelmiä hyödyntä-
en

Koneohjausjärjestelmien mahdollisuudet laadunvalvontatyökaluina ovat jatkuvan to-

teuman kartoittamisessa sekä järjestelmän jatkuvan mittaustarkkuuden valvomisessa.

Koneohjausjärjestelmillä voidaan mitata toteumaa järjestelmästä riippuen joko manuaa-

lisesti tai automatisoidusti. Automatisoituja mittaustoimintoja on työterän alimman ko-

ron tallentaminen ja tarkkeiden mittaus kun työterä on lähellä tavoitepintaa. Lisäksi mit-

tauksia voidaan automatisoida ajan tai välimatkan mukaan. Mittausdata voidaan lähettää

langattomasti järjestelmien mukana toimitettaviin toimistosovelluksiin, joista aineisto

voidaan kirjoittaa eri tiedostoformaateissa.

Koneohjausjärjestelmissä on jo jatkuvan toteuman kartoittamisen mahdollistavia omi-

naisuuksia. Topconin koneohjausjärjestelmä kykenee muodostamaan automaattisesti

toteumamallia työkoneen terän liikkeiden perusteella. Kuljettajan näytöllä voidaan esit-

tää eri väreillä toteutuneen ja suunnitellun pinnan eroavaisuuksia. Myös Trimblen kone-

ohjausjärjestelmä sisältää jatkuvan kartoituksen ominaisuuksia.
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Työkoneen mittaustarkkuuden jatkuvalla seurannalla varmistetaan, että järjestelmä on

riittävän tarkka rakentamistyön aikana. Tarkkuutta voidaan valvoa erinäisien parametri-

en, kuten DOP-lukujen, avulla siten, että järjestelmä estää sen käytön parametrien ylit-

täessä sallitut toleranssit. Nykyhetken koneohjausjärjestelmät kykenevät valvomaan

paikannustarkkuutta ja informoimaan kuljettajaa, mikäli tarkkuus on huonontunut. Jär-

jestelmät voivat myös rajoittaa tai estää työkoneen toteumamittaukset paikannustark-

kuuden ollessa liian huono.

Koneohjausjärjestelmien rajapintojen avaamisen merkitys korostuu mallipohjaisen laa-

dunvalvonnan yleistyessä ja työmaan kokonaisvaltaisen seuraamisen tarpeen kasvaessa.

Radanrakentamistyömaalla on usein eri valmistajien koneohjausjärjestelmillä varustet-

tuja työkoneita, joten työmaan hallinnan kannalta olisi tärkeää, että kaikkia järjestelmiä

voitaisiin tarkastella samoilla työkaluilla. Suomessa käytettävistä koneohjausjärjestel-

mistä ainoastaan Novatron on toistaiseksi avannut rajapintoja (KUURA-palvelu voidaan

liittää järjestelmään).

4.6 Radanrakentamisen mallipohjaisen automaation kyvykkyys ja
jatkokehitysmahdollisuudet

Diplomityössä määritettyjen ratarakenteen toteutusmallin sisältö- ja tarkkuusvaatimuk-

sien nähdään soveltuvan radanrakentamisen koneohjaukseen sekä mittaukseen. Ratara-

kenteen toteutusmallin määritykset laadittiin VR Track Oy:n suunnittelijoiden näkemys-

ten sekä diplomityötekijän omien havaintojen perusteella.

Ratarakenteen toteutusmalli koostuu työtehtävän perus- ja tunnistetiedoista (kuten

suunnittelijan nimi, käytetty suunnitteluohjelma, aikaleima ja koordinaattijärjestelmä),

mittalinjojen geometrioista ja tarvittavien rakennekerrosten pintamalleista ja taiteviiva-

ketjuista. Rakennepinnat nimetään määritettyjen InfraBIM-nimikkeistön mukaisilla ly-

henteillä. Koneohjaukseen käytettävien pintamallien tulee olla jatkuvia ja sisältää toteu-

tuksen ohjaukseen tarvittavat asiat, kuten siirtymäkiilat. Aineistot eivät saa sisältää yli-

määräisiä viivoja ja pisteitä, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia mallien toimivuudessa

koneohjausjärjestelmissä.

Toteutusmallien tiedonsiirtoformaattina tulee pyrkiä käyttämään avointa IM2-formaattia

ja sen myöhempiä versioita niiltä osin, kuin se on mahdollista. Kuvattuja toteutusmallin
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sisältötietoja voidaan IM-formaatissa yhä laajemmin tallentaa ja siirtää toteutusproses-

siin; dwg-, vgp- ja muita perinteisiä formaatteja käytettäessä tietoa siirtyy rajoit-

tuneemmin. Nykyhetkellä avoimeen tiedonsiirtoon liittyy vielä ongelmia; suunnitteluoh-

jelmista ei saada usein suoraan toimivia IM-formaatissa olevia toteutusmalleja, vaan

malleja joudutaan korjaamaan ja viimeistelemään tarkoitukseen sopivilla ohjelmilla.

Koneohjausjärjestelmien suljetut tiedonsiirtotavat aiheuttavat vielä ylimääräisen for-

maattimuunnoksen kun mallit muutetaan laitekohtaisilla sovelluksilla järjestelmään

käyttämään suljettuun formaattiin. Avoimen tiedonsiirron saamisessa yleiseen käyttöön

on haasteita; suomalainen Novatron tukee jo IM-tiedonsiirtoa, muut järjestelmät käyttä-

vät omia suljettuja formaattejaan.

Ratarakenteen määritysten sisällyttäminen Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjee-

seen vie ratahankkeiden suunnittelu- ja rakentamisprosessien kehitystä eteenpäin. Mää-

rityksiä noudattamalla voidaan tuottaa toimivia toteutusmalleja koneohjauksen ja mitta-

uksen tarpeisiin. Vaatimalla toteutusmallit laadittavan ohjeen mukaisesti, voidaan yksi-

selitteisesti määrittää vaatimukset tuotettavien toteutusmallien sisällölle ja tarkkuudelle.

Seuraava kehitysaskel Väylärakenteen toteutusmallin laatimisohjeen kehittämisessä

voisi olla varusteiden (pylväät, kaapelit, kuivatusrakenteet jne.) ja niiden määritysten

sisällyttäminen ohjeeseen. Mallinnusohjeen kehittäminen tapahtuisi luontevasti IM-

kehityksen mukana.

Rakentamistyön laadunvalvonta tulee olla jatkuvaa ja ennakoivaa; prosessissa valvotaan

koko ajan, että tuotetaan riittävän tarkkoja rakenteita. Näin voidaan rakentamistyön ai-

kana varmistua tuotettavien rakenteiden laadusta ja korjata virheet heti niiden syntyessä.

Laadunvalvonnan painopiste siis siirtyy nykyisestä valmiin lopputuotteen toteamisesta

rakentamistyön aikaiseen prosessin valvontaan. Valvonta voidaan rakentaa rakennus-

työn ohjauksen sisään hyödyntäen työkoneiden koneohjausjärjestelmiä; työstöterien

liikkeestä voidaan jatkuvasti kartoittaa toteumaa, joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Vielä älykkäämpi kontrolli voidaan rakentaa hyödyntämällä koneohjausjärjestelmien

tarkkuus- ja luotettavuusparametreja. Tavoitteellisessa tilassa työmaan johto voi seurata

erinäisten työmaasovellusten avulla toteutusta reaaliajassa ja reagoida laatupoikkeamiin

välittömästi niiden ilmaannuttua. Koneohjausjärjestelmien ja mittalaitteiden automaatti-

set poikkeamaraportit vähentävät työmaiden paperityötä ja tehostavat tiedonhallintaa

(nykyhetkellä poikkeama- ja muut tiedot ovat irrallisissa dokumenteissa).
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Nykyhetken koneohjausjärjestelmissä on jo työkaluja jatkuvaan toteuman seuraamiseen,

esimerkiksi Topconin järjestelmä kartoittaa toteumaa automaattisesti ja havainnollistaa

toleranssiylitykset eri väreillä. On myös olemassa ohjelmia, jotka laskevat poikkeamia

automaattisesti ja havainnollistavat tulokset visuaalisesti (esimerkiksi Tekla Civil). Au-

tomatisoitu poikkeamien laskenta ja tulosten havainnolliset esitystavat tehostavat tarkas-

telua. Poikkeamien laskennan ja toleransseihin vertaamisen tulisikin sisällyttää tietomal-

lipohjaiseen toimintamalliin. Poikkeamavertailun tulee olla selkeitä ja tehokkaasti tar-

kasteltavissa, johon tietomallipohjainen toimintaympäristö tuo mahdollisuuksia. Mit-

taamisen lisäksi laadunvalvonnassa voidaan hyödyntää muitakin keinoja, kuten valo- ja

videokuvausta.

Rakentamisprosessiin liitetyn laadunvalvonnan myötä perinteisiä jälkikäteen suoritetta-

via tarkemittauksia voidaan vähentää; niiden merkitys vähenee jatkuvan toteumakartoi-

tuksen myötä. Diplomityössä saatujen tulosten perusteella sekä tilaajan että rakentajan

edustajien näkemys on, että tarkemittauksia tulee tehdä tulevaisuudessakin. Erillisillä

mittalaitteilla tehtävät tarkemittaukset voidaan kuitenkin suurissa määrin korvata työko-

neiden toteumamittauksilla. Kaivukoneen toteumamittaukset soveltuvat periaatteessa

leikkauspintojen mittauksiin; tiivistyskoneen toteumamittaukset ja yliajokertojen doku-

mentointi antavat kattavat tiedot tiivistetyistä rakennekerroksista.

Käytännön koneohjauksessa satelliittipaikannusta käytettäessä päästään vaakasuunnassa

noin ± 1…2 cm tarkkuuteen ja pystysuunnassa ± 2…3 cm tarkkuuteen, takymetripai-

kannuksessa tarkkuus on sekä vaaka- että pystysuunnassa noin ± 1 cm. Mittaustekniikan

yleisten mittalaitteen tarkkuutta koskevien määritysten käytettävän mittalaitteen sisäisen

tarkkuuden tulisi olla 1/4 – 1/5 mitattavan rakenteen toleransseista. Tämän säännön

(1/4-tarkkuusvaatimus) perusteella satelliittipaikannusta käyttävä koneohjausjärjestelmä

ei sovellu valmiiden rakennekerrosten tarkemittauksiin, satelliittipaikannusta käytettäes-

sä voitaisiin maaleikkauksen, maapenkereen ja suodatinkerroksen tarkkeet mitata (tau-

lukko 5). Mittausteknisesti tarkasteltuna nämä vaatimukset ovat erittäin kovat, eikä mil-

lään tunnetuilla mittaustekniikoilla voida päästä niihin luotettavasti.
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Taulukko 5. Teoreettiset mittalaiteen tarkkuusvaatimukset rakennekerrosten mittaukses-

sa.

Suurin sallittu yksit-

täinen poikkeama

korkeussuunnassa

[mm]

Suurin sallittu

yksittäinen poik-

keama vaakasuun-

nassa [mm]

Teoreettinen mittalaitteen

sallittu epävarmuus korke-

ussuunnassa [mm]

Teoreettinen mittalaitteen

sallittu epävarmuus vaaka-

suunnassa [mm]

Maaleikkaus -0...+100 (± 50) -0...+200 (± 100) ± 12,5 ± 25

Maapenger -0…+100 (± 50) -0…+150 (± 75) ± 12,5 ± 37,5

Suodatinkerros -40…+40 (± 40) -0…+150 (± 75) ± 10 ± 37,5

Eristyskerros -50…+0 (± 25) -100…+100 (± 100) ± 6,25 ± 25

Välikerros -20…+0 (± 10) -0…+50 (± 25) ± 2,5 ± 6,25

Tukikerros,

alaosa

-15…+15 (± 15) - ± 3,75 -

Koneohjaus on joka tapauksessa tarkempi kuin perinteinen ohjausmenettely, joka perus-

tuu yleensä 20 m välein asetettuihin tähysmerkkeihin, joiden sijainti- ja korkeusasemaan

liittyy jopa kymmenien senttimetrien luokkaa olevaa epävarmuutta. RTK-GNSS-

paikannustarkkuus vaakasuunnassa on noin ± 1…2 cm ja pystysuunnassa noin ± 2…3

cm, koneohjauksella on raportoitu päästävän jopa tarkempiin tuloksiin (tiivistetyn tie-

höylällä levitetyn pinnan pystysuuntaiseksi tarkkuudeksi on saatu jopa ± 1…2 cm,

yleensä tarkkuus on luokkaa ± 3…4 cm). Toistomittauksissa tai muodonmuutosmittauk-

sissa voidaan päästä näitäkin parempiin tarkkuuksiin, mutta ei tarke- eli toteumamitta-

uksissa. Caterpillarin tutkimuksessa (2006) työkoneautomaatiota hyödyntäen alusraken-

teen yläpinnasta mitatuista tarkkeista 86 prosenttia oli toleranssien (± 2 cm) sisällä. Pe-

rinteisellä menetelmällä toteutettuna vain 35 % tarkkeista oli toleranssien (± 3 cm) sisäl-

lä. (Caterpillar 2006).

Näin ollen periaatteessa tarkastavan mittauksen ei enää tarvitse olla yhtä aukotonta ja

tarkkaa, kuin manuaalisesti rakennetulla tavalla täytyy olla. Mahdollinen jatkuva mitta-

usperiaate koneohjausjärjestelmän toteumamittauksissa tuo perinteiseen mittausmenet-

telyyn (20 m välein poikkileikkauksesta) nähden paremman tarkastusmenettelyn: to-

teuman jatkuvan mittaamisen yksittäisten pisteiden sijaan. Jatkuvalle toteumapinnalle

voidaan periaatteessa laskea 20 m keskiarvoja, jotka käyvät verrattavissa oleviksi tulok-

siksi jokaiselle 20 m paalulle. Tarkoituksenmukaisen koneohjausjärjestelmältä vaaditta-

van tarkkuuden määrittämiseksi tarvitaan siis lisätutkimuksia.
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Koneohjausjärjestelmien mittaus- ja laskentatarkkuuden kehittämisessä piilee mahdolli-

suuksia tasoituslaskennassa. Menettelyllä voidaan mahdollisesti lisätä edelleen koneoh-

jauksen tarkkuutta ja luotettavuutta. Menetelmän etevyyttä koneohjausjärjestelmissä ei

ole todettu käytännön tutkimuksissa; ainoastaan teoreettisia analyysejä on tehty. Lisäksi

koneohjausjärjestelmien kalibrointiin on teoriassa mahdollisesta käyttää kinemaattista

kalibrointia, millä järjestelmien tarkkuutta voitaisiin parantaa entisestään.

Automaation käyttö radanrakentamisessa tulee todennäköisesti lisääntymään jatkuvasti

lähitulevaisuudessa. Tulevaisuudessa suunnittelu- ja ohjausjärjestelmät kykenevät yhä

enemmän automaattisemmin ja älykkäämmin hoitamaan perinteiset tehtävät, tarkemmin

ja kustannustehokkaammin.

Tietomallipohjainen toimintatapa asettaa uusia vaatimuksia eri vaiheissa tehtäville

suunnitelmille (tietomalleille); yhden osapuolen tekemä malli toimii toisen osapuolen

tekemisen lähtötietona. Tietomallien virheettömän sisällön ja riittävän tarkkuuden mer-

kitys korostuu; lähtötietojen epätarkkuudet ja virheet kertaantuvat suunnitelmissa. Au-

tomaation lisääntyminen hankkeissa aiheuttaa lisäpaineita tietomallien sisällölle. Toteu-

tusvaiheessa rakenteet tuotetaan toteutusmallien mukaisesti, jolloin mallien on oltava

riittävän laadukkaita. Mallien tarkastaminen onkin tärkeää; ohjelmien automaattiset

tarkastustyökalut helpottavat virheiden löytämistä esimerkiksi törmäystarkasteluissa.

Oleellista on suhtautua myös tietomallien sisältöihin kriittisesti; mallinpohjainenkaan

tieto ei ole absoluuttisen tarkkaa ja virheetöntä.

Radan suunnitteluvaiheen kehityskohteena nähdään tarve laajentaa tietomallipohjainen

toimintatapa kattamaan suunnittelun eri tekniikka-alueet. Nykyhetkellä tietomallipoh-

jaista 3D-suunnittelua tehdään pääasiassa pelkästään väyläsuunnittelussa. Yksittäisiä

osavaiheita tehdään jo mallipohjaisesti, kuten lähtötietojen kerääminen, maastomallin

laatiminen tai toteutusmallien laatiminen. Ennen kuin kaikki suunnitteluvaiheet suorite-

taan tietomallipohjaista toimintaprosessia ja katkeamatonta tiedonsiirtoa palvelevasti,

joudutaan tekemään päällekkäistä ja turhaa työtä. Mallinnus saatetaan edelleen kokea

olevan erillistä työtä, joka tehdään ”normaalin” 2D-suunnittelun lisäksi. Haasteena on-

kin muuttaa toimintakulttuuria siten, että suunnittelua tehdään mallintamalla ja otetaan

huomioon mallinnuksen tarpeet.
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Tietomallipohjainen toimintaympäristö mahdollistaa osapuolten välisen kommunikoin-

nin ja yhteistyön tehostumisen ja monipuolistumisen; tietomalli toimii kommunikoinnin

ja tiedonvälityksen perustana, jolloin osapuolten välinen ymmärrys paranee. Mallipoh-

jaisen suunnitteluratkaisujen tarkastelun avulla voidaan löytää perinteen piirustusten

tarkasteluun nähden parempia suunnitteluratkaisuja jo suunnittelun alkuvaiheessa, mikä

pienentää mahdollisuutta, että huonoja suunnitelmia päätyy toteutukseen. Toteutusvai-

heessa voidaan tietomallipohjaisesti tarkastella suunnitelmia sekä seurata ja valvoa to-

teumaa reaaliajassa. Tarkkaa toteumamallia voidaan käyttää elinkaaren aikaisten ylläpi-

to- ja korjaustöiden lähtötietoina. Tulevaisuudessa hankkeen eri osapuolilla (suunnittelu,

rakentaminen, konsultit, valvoja) on omat työkalunsa, joiden avulla he pystyvät samassa

tietomallipohjaisessa toimintaympäristössä kommunikoimaan tehokkaasti ja hankki-

maan täsmälleen heitä kiinnostavia tietoja.

Tietomallipohjaisen toimintatavan kehittämisessä ja käyttöönotossa on kyse kulttuuri-

muutoksesta, jossa perinteiset ja vanhanaikaiset menetelmät korvataan edistyneemmillä

menetelmillä. Tilaajan rooli on avainasemassa uuden toimintatavan käyttöönotossa: jos

tilaaja vaatii tietomallipohjaisia suunnitelmia (esimerkiksi toteutusmallit), tuottaja-

osapuolten täytyy myös tuottaa ne ja samalla kehittää omat toimintatapansa mahdolli-

simman tehokkaiksi. Yrityksien johdolla on suuri merkitys toimintakulttuurin jalkaut-

tamisessa yrityksen sisällä; vaaditaan strategisia päätöksiä ja kokonaisvaltaista sitoutu-

mista niihin. Tietomallipohjaisen toimintatavan laajentaminen kokonaisvaltaisesti ra-

danrakentamisprosessiin on haastava tavoite, joka vaatii määrätietoisuutta ja pitkäjäntei-

syyttä.
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