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DIGINFRA –KOULUTUS 
 
Aika 30 – 31.01.2018 ja 15.03.2018 
 
Tavoitteet 
 

Ymmärretään väylän elinkaaren kaikki eri vaiheet ja vaiheiden digitalisoinnilla saavutettavat 
hyödyt sekä pystytään muuttamaan omaa toimintaa niin, että kokonaisprosessi saadaan 
optimoitua. 

 
Ohjelma 
 

1. päivä, Elinkaaren vaiheet 
 

Oppimistavoite 
 
Väylähankkeen elinkaaren eri osavaiheet ovat tuttuja ja ymmärretään digitalisaation 
mahdollisuudet eri vaiheissa 
 
klo 9.00 – 9.15 

 Koulutuksen avaus 
- Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö 

 
klo 9.15 – 10.15 
Inframallinnus 
- Johdanto väylärakenteen elinkaareen ja digitalisaatioon 
- Ohjeet ja vaatimukset 
- Alan yhteinen kehitystyö ja toimijat 
 
klo 10.15 – 11.15 
Nykykäytäntö ryhmätyö  
 
klo 11.15 – 12.15 
Lounas 
 
klo 12.15 – 13.30 
Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi 
- Lähtötiedot tietomallipohjaiseen suunnittelu- ja rakennushankkeeseen –avain 

onnistuneeseen toteutukseen 
- Suunnitelmien tuottamisen eri vaiheet, käyttötarkoitukset, tarkkuustasot ja 

laadunvarmistus sekä yhdistelmä- ja esittelymallit 
- Luotettava aineisto; hyväksymis- ja tarkastustoimenpiteet 

 
klo 13.30 – 14.00 
Kahvitauko 
 
klo 14.00 – 15.15 
Mallipohjainen tuotanto 
- Lähtötiedot ja työmaan perustaminen 
- Tietomallipohjainen rakennusprosessi ja mallit rakentamisessa. Miten malleja 

hyödynnetään työmaalla? 
- Digitaalinen luovutusaineisto 
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klo 15.15 – 16.30 
Mallipohjainen omaisuuden hallinta ja ylläpito 
- Omaisuudenhallinnan lähtötiedot 
- Omaisuudenhallinta 
- Digitaalinen ylläpito ja hoito 
- Ylläpidon luovutusaineisto 

 
klo 16.30 – 17.00 
Tilaajan digitaalinen prosessi 
 
klo 17.00 – 17.15 
Loppukeskustelu 

 
2. päivä, Osavaiheista elinkaareksi 

 
Oppimistavoite 
 
Ymmärretään miten väylän digitaalista elinkaarta voidaan optimoida kokonaisuutena ilman 
osavaiheiden välisiä raja-aitoja 
 
klo 9.00 – 9.15 
Avaus ja päivän tavoitteet 
 
klo 9.15 – 9.45 
Mitä hyötyä elinkaarenhallinnasta on? 
 
klo 9.45 – 10.15 
Miten elinkaarenhallinnassa on onnistuttu infrahankkeessa 
- Case: Luostarinkylä digitaalisen luovutusaineiston pilotointi 

 
klo 10.15 – 11.00 
Miten digitaalisuus mahdollistaa eri elinkaaren osapuolten paremman kommunikoinnin? 
- Case: Fingrid 
 
klo 11.00 – 11.30 
Projektinhallinta tiedonhallinnan näkökulmasta 
 
klo 11.30 – 12.30 
Lounas 
 
klo 12.30 – 14.00 
Ryhmätyö 
 
klo 14.00 – 14.30 
Kahvi 
 
klo 14.30 – 15.30 
Ryhmätyön purku 
 
klo 15.30 – 16.00 
Miten digitaalista tietoa tulee siirtää osapuolelta toiselle ja mitä pitää huomioida 
 
klo 16.00 – 16.30 
Omaisuudenhallinnan järjestelmät 
 
klo 16.30 – 17.00 
Keskustelu ja kotitehtävän antaminen 
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3. päivä, Pilotti ja uutuus (jatkossa täydennyskoulutuspäivä peruskurssin suorittaneille) 
 

Oppimistavoite 
 

Päivän jälkeen tunnetaan viimeisimmät tutkimus- ja kehittämistulokset kotimaasta ja 
maailmalta, teknologiset uutuudet sekä kehityksen suunta. 

 
klo 9.00 – 9.15 
Avaus 

 
klo 9.15 – 10.00 
Mallintamisen tilanne maailmalla 

 
klo 10.00 – 10.30 
IFC standardointi 

 
klo 10.30 – 11.00 
Case 

 
klo 11.30 – 12.30 
Lounas 

 
klo 12.30 – 13.30 
Pilottitunti 

 Tiestötietojärjestelmä 

 AURORA 

 IPT 2 

 RAIN 

 Kira DIGI 
 
                    klo 13.30 – 14.00 

 Ohjelmistouutuudet ja tekniset uutuudet 

 6 * 5 min. mainospuheet 
 
klo 14.00 – 14.30 
Kahvi 
 
klo 14.30 – 15.00 
Case 
 
klo 15.00 – 15.30 
Tulevaisuus: Lisätty todellisuus, virtuaalilasit, hologrammit mixed reality, augment reality 
 
klo 15.30 – 16.00 
Loppukeskustelu 
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Etukäteistehtävä ja tentti 
 
 Oppimistavoite: 
 
 Peruskäsitteet tutuiksi 
 
 Aineisto: 

- Inframallintamisen ABC (video + PowerPoint –esitys) 
- MANK:n video 
- YIV (osittain) 
- BSF / erikseen valitut Youtube-videot 
- Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje (LIVI) 
- Opiskelijoiden esittelyvideot, kysely etc. 

 
Lopputyö 
 
 Oppimistavoite 
 

Sovelletaan koulutuksessa opittua omaan työhön. Osoitetaan miten omaa toimintaa 
muuttamalla pystytään optimoimaan väylän digitaalista elinkaariprosessia. 
 
Kirjallinen palautettava työ 

 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


