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Teksti: Dakota Lavento 
 
Isoisän silta palkittiin arvostetulla mallinnuspalkinnolla 

Isoisänsilta voitti Tekla Global BIM Awards 2015 -kilpailun infrakohteiden sarjan. Palkinto myönnettiin Iso-
isän sillan projektiryhmälle. "Onhan se kyllä hieno huomionosoitus", palkinnon projektiryhmässä saanut 
sitolainen Juha Noeskoski tuumaa tyytyväisenä. 
 

 
 
Tekla Global BIM Awardsia pidetään yleisesti eräänlaisena tietomallinnuksen Oscarina. Palkinto myönnet-
tiin Isoisän sillan projektiryhmälle, sillä mallinnusta on hyödynnetty läpi koko hankkeen aina suunnittelusta 
toteutukseen. 
 
Isoisänsilta voitti Tekla Global BIM Awards 2015 -kilpailun infrakohteiden sarjan. Tekla BIM Awards on 
Trimble Solutions Oy:n asiakkailleen järjestämä kilpailu, jossa arvovaltainen tuomaristo valitsee vuoden 
parhaat BIM-projektit. Kilpailu on järjestetty jotakuinkin nykyisessä muodossaan vuodesta 2009 alkaen, ja 
se on Suomessa varsin tunnettu ja arvostettu.  
 
Alueellisten kilpailujen parhaat projektit ilmoitetaan Tekla Global BIM Awards -kilpailuun, jonka kautta 
hankkeet ja niihin osallistuneet yritykset saavat maailmanlaajuista näkyvyyttä. Suomalaiset projektit ovat 
saavuttaneet menestystä myös kansainvälisessä kisassa. 
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Malli korvasi piirustusniput 

Isoisän sillan projektiryhmä sai palkinnon ryhmänä ja siihen on hyvä syy.  Helsingin kaupungin tilaama Iso-
isän silta on nimittäin ensimmäinen infrakohde, jossa tietomallia on hyödynnetty näin täydellisesti aina 
suunnittelusta hankintaan, toteutukseen ja valvontaan saakka – perinteisten piirustusten sijaan. 
 

 
Tekla Global BIM Awards 2015 -kilpailun infrakohteiden sarjan voittanut Isoisän silta mallinnettuna.  
Kuva: Aki Kopra. 
 
Erityisesti Noeskoski arvostaa tilaajan projektijohtajan Ville Alajoen tahtotilaa toteuttaa näin vaativa ja 
näköalapaikalla oleva kohde ennakkoluulottomasti uusilla menetelmillä ja edistää samalla tietomallintami-
sen käyttöönottoa infra-alalla kaikkien osapuolien kesken.  
 
Isoisän silta on noin 170 m pitkä kevyen liikenteen silta, joka yhdistää Kalasataman Mustikkamaan viheralu-
eille, ulkopelikentille ja Korkeasaareen. Sen rakentaminen alkoi elokuussa 2014, ja silta avataan yleiselle 
liikenteelle kesäkuun 2016 alussa. 
 
Silta alkaa Kalasataman puolelta langerpalkkisiltana ja haarautuu Mustikkamaalle perinteiseksi kaarisillaksi. 
Kaaren jännemitta on 150 m. Sillan hyötyleveys Mustikkamaan päässä ja sillan keskialueella on 4 m.  
 
Kalasataman puoleisessa päässä silta on perustettu porapaalujen päälle rakennetun 
teräsbetonisen maatuen ja Mustikkamaan puoleisessa päässä suoraan kallion varaan, johon se on ankkuroi-
tu jänneteräksin. Sillan päällysrakenne on tehty kokonaan teräksestä, ja kansi on ripustettu kaaresta 22 
vetotankoparilla. Sillassa on ortotrooppinen teräskansi, jonka asennuslohkot on hitsattu toisiinsa työmaalla.  
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Tietomallissa kaikki tarvittava 

Hankkeessa rakennuttajakonsultin projektipäällikkönä työskennellyt 
Juha Noeskoski korostaa, että tietomalliin sisällytettiin kaikki oleelli-
nen tieto. Siksi mallinnettaviin asioihin, mallinnuksen tarkkuuteen ja 
laajuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota jo suunnittelua käynnistet-
täessä.  Rakennesuunnittelun lähtötietona toimi arkkitehdin laatima 
geometriamalli. Kaikki sillan teräs- ja betonirakenteet mallinnettiin 
raudoituksineen ja detaljeineen. 
 
Teräsrakenne mallinnettiin esikohotettuun muotoon. Suunnittelualu-
een maarakenteet, työnaikaiset kaivannot ja täytöt, katurakenteet ja 
putkitukset sekä kaivot mallinnettiin Inframodel-formaatissa. Mallin-
nuksen ansiosta minimuotoiset rakenteet oli helppo hahmottaa. Sillan 
rakenteiden sovitus maastoon ja tuleviin väyliin saatiin varmistettua 
yhdistämällä silta- ja katusuunnittelijoiden laatimat mallit.  

 
– Suunnitelman ulkoinen tarkastus on mallista huomattavasti helpompaa kuin perinteisiä piirustuksia tar-
kastelemalla, Juha Noeskoski painottaa.  
 
Tarkka ja pitkälle viety malli mahdollisti hankintavaiheessa myös mallipohjaisen urakkakyselyn. Mallia tu-
kemassa oli vain joitakin yksittäisiä detaljipiirustuksia.  
 
– Rakentamisenkin aikana tietoa siirrettiin mahdollisimman tehokkaasti mallipohjaisesti On erittäin tärkeää 
saada urakoitsija hyödyntämään mallia monipuolisesti, jotta löydetään yhdessä parhaat tiedonsiirtokäytän-
nöt. 
 
Urakan alkaessa tarjoutui mahdollisuus pilotoida Tekla Model Sharingia keinona jakaa tietoa mallipohjaises-
ti hankkeen osapuolille rakentamisen aikana. Palveluun perustettiin sillan suunnitelmamallista ja katura-
kenteiden mallista yhdistetty jaettu malli, johon oli pääsy sekä suunnittelijalla, tilaajalla että urakoitsijalla.  
Tietomalli tuo etua kaikille  
 
Juha Noeskosken mukaan aika piankin kaikki siltakohteet tullaan toteuttamaan, mallintamalla, niin paljon 
hyötyä siitä kaikille osapuolille on. – Varsinkin tilaajalle, joka jo urakkakyselyvaiheessa voi olla varma, että 
tiedot pitävät paikkansa ja budjeteissa pysytään. Helsingin kaupunki tilaa jo lähes kaikki kohteensa mallin-
tamalla, hän huomauttaa.  
 
Noeskoskella on tekeillä aiheeseen liittyvä väitöskirja, jonka pitäisi valmistua lähivuosien aikana.  
 
Juha Noeskoski on aika tuore sitolainen. Hän aloitti Sito Rakennuttajat Oy:n palveluksessa teollisuus- ja 
taitorakennuttamisen osastolla helmikuun alussa. Siltarakentamisen ammattilaisena hän sen sijaan on jo 
vanha kettu. Hänellä on takanaan yli 30 vuoden kokemus vaativista ja mittavista siltojen ja muiden taitora-
kennuskohteiden suunnittelusta, niitä koskevien ohjeiden laatimisesta ja rakennuttamisesta.  
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