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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten tietomallinnusta voidaan hyödyntää rakennus-

hankkeessa. Kiinteistöjen tietomallintamien on yleistynyt 2000-luvulla, ja tietomalleja 

voidaan hyödyntää entistä laajemmin ja usealla tavalla, joita ovat energia-analyysit, laa-

dunvarmistus, määrälaskenta, visualisointi, elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutus-

analyysi. Tietomallien hyödyntäminen tehostaa rakentamista, parantaa laatua ja tuotta-

vuutta sekä vähentää rakennus- ja elinkaarikustannuksia. 

 

Tietomalli on digitaalinen esitys fyysisestä ja toiminnallisilta ominaisuuksilta varuste-

tusta rakennuksesta. Kun jokainen suunnitteluosapuoli mallintaa oman alansa suunnitel-

mat tietomalliksi, voidaan näistä tietomalleista tehdä yhdistelmämalli, jota voidaan tutkia 

siihen soveltuvalla ohjelmalla. Valmiissa yhdistelmämallissa on kiinteistön jokaisen 

asennettavan osan ”metadata”, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon koko kiinteistön 

elinkaarelle.  

 

Opinnäytetyössä seurattiin erään asuinkerrostalon suunnitteluprosessia. Seuraamisen tar-

koitus oli kartoittaa, mikä suunnittelussa on mennyt hyvin ja mihin asioihin kannattaa 

paneutua seuraavassa rakennushankkeessa. Lisämateriaalina käytettiin myös Talotek-

niikka-lehdessä julkaistuja artikkeleita tietomallinnuksesta sekä BuildingSMART Fin-

land -yhteistyöfoorumin vuonna 2015 tekemää talotekniikkakyselyä. 

 

Opinnäytetyössä havaittiin, että suurin hyöty tietomalleista voidaan saada suunnitelmien 

hyvästä yhteensovittamisesta. Kun eri suunnitteluosapuolien suunnitelmat ovat ristiriidat-

tomia, tulee toteutusvaiheessa huomattavasti vähemmän ongelmia järjestelmien ristirii-

dallisuuksien takia. Tietomalleja voidaan tutkia työmaatableteilla, jolloin asentajat saavat 

selville järjestelmien tarkat reitityskohdat ja korkeusaseman. Tämä parantaa rakentami-

sen laatua ja tehokkuutta varsinkin ahtaissa tiloissa, kuten ilmanvaihtokonehuoneessa. 
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The purpose of this study was to investigate how Building Information Modelling in 

Building Services Engineering can be put to good use in construction project. Building 

Information Modelling has become more and more common in Finland in the 21st century. 

Building Information Models can be used for making different kind of visualizations and 

analyzes. 

 

The method was to follow and analyze design process of a reference building which was 

a residential block in Tampere, Finland. Information about Building Information Model-

ling in Building Services Engineering were also collected from a query, which was made 

by BuildingSMART Finland organization. 

 

The result shows that everything went well considering HVAC Building Services. Good 

use of Building Information Models were an important part in this project. Because of the 

limited schedule it was not possible to study how Building Information Models can be 

used during construction process. 

 

The findings indicate that good cooperation of a planning parties creates better plans. 

When different planning parties are committed to making uncontradicting plans it im-

proves the quality and efficiency of construction. Especially the visualizations with all 

different planning parties’ Building Information Models were very useful to find discrep-

ancies from the Building Information Models. 
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ERITYISSANASTO 

 

 

as-built Toteumamalli. Työmailla voidaan välillä poiketa suunnitel-

mista, joten kiinteistön huollon ja ylläpidon kannalta on tär-

keää, että muutokset korjataan suunnitelmiin. 

2D Kaksiulotteinen. 

3D Kolmiulotteinen. 

BIM (Building Information Model) Rakennuksen tietomalli. 

COBie (Construction Operations Building Information Exchange) 

Avoin tiedonsiirtostandardi.  

IFC (Industry Foundation Classes) Standardoitu kansainvälinen 

tiedonsiirtomuoto, jolla IFC-tiedostoja voidaan siirtää ohjel-

mistosta toiseen. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Rakennusalalla on yleistynyt suunnitelmien pohjalta tehdyt kiinteistöjen tietomallintami-

set. Tässä on kyseessä kokonaisvaltaisemmasta lähestymistavasta suunnitteluun. Se mah-

dollistaa mm. kiinteistön tarkan visuaalisen havainnoinnin, eri analyysien ja simulointien 

teon sekä rakennusten ja talotekniikkajärjestelmien 3D-mallintamisen. Rakennushank-

keeseen osallistuvien osapuolten tietomallien tarkastelu, simulointi ja yhteensovittaminen 

ovat lähes välttämätöntä onnistuneissa rakennushankkeissa. Sen lisäksi se on todella tär-

keää kohteissa, joihin vaaditaan paljon erilaista tekniikkaa. Eri suunnitteluosapuolten teh-

dyt tietomallit voidaan siirtää erilliseen ohjelmistoon, jolla voidaan mallintaa koko kiin-

teistö sellaisenaan, kuin se siinä suunnitteluvaiheessa on. Sovelluksen avulla voi kiinteis-

tössä liikkua kuin virtuaali-maailmassa ja tarkastella mm. arkkitehtuuria, talo- ja raken-

netekniikkaa ja havainnoida TATE-järjestelmiä sekä mahdollisia suunnitelmien välisiä 

ristiriitaisuuksia. 

 

Tietomallien hyvä läpikäynti suunnittelu- tai tietomallipalavereissa ja tietomallien kehit-

täminen edesauttavat rakentamisen laatua, tehokkuutta, turvallisuutta ja näin ollen laskee 

rakennettavan kiinteistön rakennus- ja elinkaarikustannuksia. 

 

Työssä seurattiin NCC:n rakennuttamaa asuinkerrostaloa Tampereen Linnainmaalla, joka 

tietomallinnetaan. Työssä seurattiin kohteen suunnitteluprosessia ja tarkkailtiin mitä 

suunnittelussa on onnistunut ja mihin asioihin kannattaa syventyä enemmän seuraavissa 

projekteissa. Kohteessa ei ollut mahdollisuutta seurata rakennushanketta hankesuunnitte-

lusta valmistumiseen, vaan seuranta keskittyi lähinnä kiinteistön yleis- ja toteutussuun-

nitteluvaiheeseen rajallisen aikataulun takia. Tarkastelu on rajoitettu LVI-tekniikkaan. 

Opinnäytetyön tilaaja on Rejlers Oy. Ohjaajina ovat Ilkka Sippola, Lauri Paanala sekä 

TAMK:n lehtori Eero Kulmala. 
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2 TIETOMALLINNUS 

 

 

2.1 Tietomalli (Building Information Model) 

 

Tietomalli on digitaalinen esitys fyysisestä ja toiminnallisilta ominaisuuksilta varuste-

tusta rakennuksesta. Se siis kerää tiedon yhteen paikkaan, jolloin tiedon hyödyntäminen 

on helppoa. Se muodostaa luotettavan informaation kiinteistön elinkaaresta, joka on mää-

ritetty varhaisimmista konseptista, käyttöön, ylläpitoon ja purkuun saakka. (Buil-

dingSMART 2014.) Tietomallin avulla mahdollistetaan rakennusten ja TATE-järjestel-

mien 3D-mallintaminen ja näiden järjestelmien toiminnan simuloinnin. Tietomallinnus 

tekee jokaisen projektin osapuolen työskentelystä helpompaa, jos kaikki ymmärtävät tie-

tomallinnuksen edut ja sitoutuu yhteisesti sovittuihin asioihin. 

 

Kun koko rakennuksen jokainen asennettu rakenne ja varuste mallinnetaan, saadaan tar-

kemmat suunnitelmat muille suunnitteluosapuolille ja urakoitsijoille. Realistinen mallin-

taminen edesauttaa järjestelmien keskinäisen sopivuuden tarkastelun jo suunnitteluvai-

heessa, niin tilavaatimusten kuin teknisten toimivuuden osalta. Niin yhteistyö- kuin tie-

donjakomahdollisuuksien parantuessa voidaan huomioida muiden osapuolten vaatimuk-

set ja rajoitteet entistä paremmin. Hyvänä esimerkkinä voidaan antaa rakenne- ja LVIS-

suunnitelmien väliset ristiriidat törmäystarkastelun osalta, jotka voidaan suuremmalla to-

dennäköisyydellä huomata jo yleissuunnitteluvaiheessa. 

 

Kun kukin yksittäinen tieto tallennetaan vain yhteen kertaan, voidaan sitä hyödyntää koko 

kiinteistön elinkaaren aikana. Tietomalli, jossa on kunkin yksittäisen rakenteen informaa-

tio, mahdollistaa eri analyysien ja simulointien teon jo hankkeen alussa. Näin kiinteistön 

eri suunnitteluvaihtoehtojen esim. elinkaarikustannuksia voi vertailla hankkeen alussa. 

Tiedon ollessa tietomallissa, eikä monessa eri piirustuksessa tai raportissa vältytään suun-

nitelmien ristiriidoilta. Tämän avulla voidaan säästyä toteutusvaiheen aikaiselta ongel-

mien selvittämiseltä ja näin ollen säästää aikaa ja kustannuksia. 

 

 Eri asteella olevia tietomalleja voidaan käyttää jo heti myönteisen hankepäätöksen jäl-

keen suunnittelun apuna ja niitä voi hyödyntää kiinteistön käytössä ja ylläpidossa. Kukin 
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suunnitteluosapuoli tuottaa omista suunnitelmistaan oman tietomallin, joista tehdään yh-

distelmämalli. Kiinteistön mallinnuksen päätavoite on turvata suunnitelmien ja rakenta-

misen hyvä laatu, tehokkuus ja turvallisuus. Mallinnuksella tuetaan kiinteistön elinkaari-

prosessia ja kestävää kehitystä.  

 

 

2.2 Yhdistelmämalli 

 

Malli, jossa on yhdistettynä eri suunnittelualojen tehdyt tietomallit samassa koordinaatis-

tossa. Yhdistelmämallia voi tarkastella siihen soveltuvilla ohjelmilla ja mallinnettavassa 

kohteessa voi liikkua kuin virtuaali-maailmassa. Yhdistelmämallista (Kuva 1) voi havain-

noida rakenne- ja talotekniikkaa ja huomata suunnitelmien ristiriidat 2D kuvia helpom-

min. Yhdistelmämalli luodaan yhdistämällä eri suunnitteluosapuolten tehdyt tietomallit. 

Tietomalleja voidaan siirtää ohjelmien välillä IFC-tiedonsiirtostandardin avulla. 

 

 

Kuva 1. Opinnäytetyön referenssikohteen LVI-yhdistelmämalli Solibri Model Checker-

ohjelmassa. Ohjelman avulla on helppo löytää talotekniikkasuunnitelmien ristiriidat ark-

kitehti-, rakenne ja sähkösuunnitelmien välillä. 
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2.2.1 IFC-tiedonsiirtostandardi 

 

IFC on kansainvälinen rakennusalan ISO 16739:2013 standardi. IFC-standardia kehittää 

jatkuvasti BuildingSMART, joka aiemmin tunnettiin nimellä IAI (International Alliance 

for Interoperability). IFC-standardia käytetään erityisesti oliopohjaisen, paikka ja geo-

metriamuotoisen tiedon siirtoon ohjelmasta toiseen. (BuildingSMART 2014.) 

 

Nykyiset suomalaisten suosimat suunnitteluohjelmat tukevat vasta IFC2x3-versiota, 

vaikka IFC4 (aiemmin nimeltään IFC2x4) julkaistiin maaliskuussa 2013. 

 

 

2.3 Ohjelmistot 

 

2.3.1 AutoCAD 

 

AutoCAD on yhdysvaltalaisen Autodesk, Inc:n kehittämä tietokoneavusteinen suunnitte-

luohjelmisto. AutoCAD-ohjelman ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1982. 1990-

luvun alussa AutoCAD vakiinnutti aseman yhtenä maailman johtavana 2D-suunnitte-

luohjelmana, kun se toi ohjelmiston pienyritysten saataville. AutoCAD-ohjelmaa on vuo-

sien varrella paranneltu ja siihen on lisätty 3D-ominaisuuksia. Ohjelmaan on saatavilla 

useita lisäosia, mm. AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical ja AutoCAD MEP, 

mikä on kehitetty talotekniikan järjestelmien suunnitteluun. (Autodesk Inc. 2016.) 

 

 

2.3.2 Revit 

 

Myös Revit on saman yhdysvaltalaisen Autodesk Inc:n kehittämä suunnitteluohjelmisto. 

Revit-ohjelma julkaistiin vuonna 2000. Revit-suunnitteluohjelmisto eroaa AutoCAD:sta 

siten, että Revit-suunnitteluohjelma kehitetty lähinnä tietomallinnukseen ja se on suun-

nattu arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, TATE-suunnittelijoille ja graafikoille. Re-

vit-ohjelmalla voidaan suunnitella rakennuksia ja rakenteita sekä niiden komponentteja 

3D-malleina. 3D-suunnitelma voidaan pilkkoa tasoiksi, jolloin suunnitelmaa voidaan tar-

kastella perinteisenä 2D-mallina. (Autodesk Inc. 2016.) 
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2.3.3 MagiCAD 

 

MagiCAD on yksi maailman johtava talotekniikkasuunnittelu- ja laskentaohjelma Au-

toCAD- ja Revit-teknologioille. Se on suomalaisen Program Oy:n kehittämä. Ohjelma 

kattaa lähes kaikki talotekniikkasuunnittelun osa-alueet ja ohjelmaan on mahdollista la-

data yli miljoona älykästä taloteknistä tietomallia, jotka ovat mallinnettu oikeiden tuot-

teiden pohjalta yhteistyössä johtavien kansainvälisten komponentti- ja laitevalmistajien 

kanssa. Jokainen tietomalli sisältää tuotteen todelliset mitat ja kattavat tekniset tiedot 

mahdollistaen tarkat laskelmat sekä simuloinnit. MagiCAD-ohjelmalla voidaan tuoda ja 

viedä IFC2x3-sertifioituja malleja mm. Solibri Model Checker, Navisworks ja DiaLUX-

ohjelmien kanssa. (Program Oy 2016.) 

 

 

2.3.4 CADS Planner 

 

CADS Planner on suomalaisen Kymdata Oy:n kehittämä suunnitteluohjelma lähinnä suo-

malaisille suunnittelijoille. Ohjelmisto on suunnattu sähkö- ja LVI-suunnittelijoille, 

mutta ohjelmasta löytyy mm. kylmä- ja konetekniikan sovellus sekä työkalu alumiini- ja 

teräsprofiilirakenteiden suunnitteluun. Ohjelmalla voidaan mitoittaa suunnitellut verkos-

tot ja kanavistot komponentti- laitevalmistajien ilmoittamista tuotemalleista, missä ilme-

nee mm. kappaleen kolmiulotteinen näkymä. Ohjelmalla voidaan tuottaa niin 2D-taso-

piirrustukset kuin myös 3D-mallit. CADS Hepac-sovellus sisältää IFC-muotoisten tieto-

mallien tuonti- ja vientitoiminnot. Tällä hetkellä tietomallien vienti on IFC2x3-sertifioi-

dun standardin mukainen, mutta tietomallien tuominen ohjelmaan ei tue IFC2x3-standar-

dia. Ohjelmalla voi siis ladata muiden suunnittelijoiden IFC-malleja ja luoda yhdistelmä-

malleja, mutta tuonnin tiedonsiirtostandardi ei tue Suomessa yleisesti käytössä olevaa 

IFC2x3-standardia. (Kymdata Oy.) 

 

 

2.3.5 Solibri Model Checker 

 

Solibri Inc. on kansainvälinen ohjelmistoyritys, jonka ohjelmistoilla voidaan tarkastella 

eri suunnitteluosapuolten tietomalleja samaan aikaan, samassa koordinaatistossa. Solibri 

tarjoaa asiakkailleen työkaluja, joilla voidaan havaita rakennettavan kiinteistön tieto- ja 
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yhdistelmämallien mahdolliset virheet ennen kuin varsinainen rakentaminen alkaa. Se 

suorittaa törmäystarkastelun, puutteiden havaitsemisen ja mallien vertailun. Solibri Mo-

del Checkeriä voidaan käyttää kohteen suunnitelmien virheiden löytämiseen ja täten ne 

voidaan korjata ennen kuin ne havaitaan työmaalla, jolloin muutosten tekeminen on työ-

lästä ja kallista. Solibri Model Checker tukee IFC2x3-tiedonsiirtostandardia. (Solibri Inc. 

2016.) 

 

 

2.3.6 Ida Indoor Climate and Energy 

 

Ida Indoor Climate and Energy, tuttavallisemmin Ida ICE on ruotsalaisen EQUA Simu-

lation AB:n kehittämä ohjelmisto. Ohjelmiston avulla voidaan mallintaa kohdekiinteistö, 

sen järjestelmät ja säätölaitteet tai tuoda toisella ohjelmistolla valmiiksi luotu IFC-malli. 

Ohjelmistolla voidaan tutkia kiinteistön lämpötasetta, koko kiinteistön energiankulutusta 

sekä laskea sen energialuokka.  Ohjelmiston fysikaaliset mallit pohjautuvat viimeisim-

pään olevaan tutkimustietoon ja parhaimpiin saatavilla oleviin malleihin. (EQUA Simu-

lation AB 2016.) 
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3 TIETOMALLINNUSPROSESSI 

 

”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” julkaisusarja on laajapohjaisen kehittämishankkeen 

tulos. Tarve tietomallivaatimuksille juontaa rakennusalalla nopeasti kasvavasta tietomal-

lintamisen käytöstä. Rakennushankkeen eri osapuolilla on tarve määritellä entistä täsmäl-

lisemmin mitä ja miten mallinnetaan, missäkin hankkeen eri vaiheissa. (Yleiset tietomal-

livaatimukset 2012, Osa 1, 1.) 

 

 

3.1 Hankesuunnittelu 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa tulee selvittää kiinteistön tilaajan, omistajan tai kiinteistöön 

tulevan käyttäjän tarpeet ja tavoitteet. Tehtyjen selvitysten pohjalta tilaaja punnitsee par-

haan vaihtoehdon joko yksin tai muiden osapuolten kanssa ja tekee päätöksen millä toi-

mintaratkaisulla parhaiten saavutetaan asetetut tavoitteet, uudisrakennuksella vai perus-

korjauksella. Hankesuunnitteluvaiheessa tietomallilla ei yleensä ole geometrista muotoa. 

Hankkeen vaatimusmallissa tulisi kuitenkin olla kiinteistön keskeisimmät tilavaatimukset 

oikein laadittuna sähköisessä muodossa, jolloin sitä voidaan käyttää hankesuunnittelun 

aikana tilavaatimusten tarkastamiseen. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 1.) 

 

Hankkeen onnistumisen kannalta tärkeimmät päätökset liittyvät suurilta osin aivan raken-

nushankkeen alkuun, hankesuunnitteluun. Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheet synnyttävät 

kaikki tärkeimmät lähtötiedot suunnitteluprosessille, kuten hankkeen budjetti- ja aikatau-

lutavoitteet. Tässä vaiheessa kiinteistön tilaaja antaa raamit kiinteistön bruttoalalle, tila-

vuudelle sekä eri toimintojen vaatimille kokonaisaloille. Hankesuunnitelman mukaan 

tehtyjen selvitysten perusteella määritetään projektin vaatimukset suunnittelun aloitta-

mista varten. Tehdyt tilavaatimukset tulee kirjata mahdollisimman tarkasti ja kattavasti 

sähköiseen muotoon. Tilavaatimusten tulee olla eri osapuolten helposti saatavissa, että 

niitä voidaan käyttää, kun verrataan laadittua suunnitelmaa vaatimuksiin. (Yleiset tieto-

mallivaatimukset 2012, Osa 1, 5.) 

 

Taulukkomuodossa oleva tilaohjelma on ehdoton minimivaatimus vaatimusmallille. Ti-

laohjelmaa voidaan hyödyntää suunnitelmaratkaisujen vertailussa. Tilaohjelman pitää si-

sältää tila- tai tilaryhmäkohtaiset pinta-ala- ja muut mahdolliset omistajan tai käyttäjän 



14 

 

 

erityisvaatimukset. Vaatimusmallissa tulee voida esittää myös koko kiinteistöä tai sen eri 

osia koskevia tavoitteita, kuten kokonaisenergiankulutusta tai jäähdytystarvetta. Niin ti-

laohjelmaa kuin myös tiloille asetettuja tavoitteita tulee ylläpitää sähköisessä muodossa 

siten, että niiden avulla tehtyjä suunnitelmia voidaan verrata vaatimuksiin. Tilaohjel-

massa olevia vaatimuksia voi mm. olla tilan nettopinta-ala, geometria, sisäilman olosuh-

teet, valaistus, ääneneristys, turvallisuus, laatutaso, sähköjärjestelmät, kalusteet, varusteet 

ja laitteet. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 6.) 

 

On yleistä, että alkuperäisiä vaatimuksia muutetaan rakennushankkeen edetessä. Vaati-

muksiin tehdyt muutokset tulee hyväksyttää tilaajalla ja kirjata vaatimusmalliin niin, että 

projektilla on aina käytettävissä tehtyjen ja hyväksyttyjen päätösten mukaiset ajan tasaiset 

vaatimukset. Vain tilaajan hyväksymä vastuuhenkilö saa muokata ja kirjata vaatimusmal-

lia. 

 

Hankkeen alussa on projektille hyvä nimetä tietomallikoordinaattori, jonka tehtävän al-

kuvaiheessa on laatia hankkeen tietomallintamisen tavoitteet ja koordinoida tietomallin-

tamisen lähtötietojen saatavuus. Tietomallikoordinaattorin tehtävänä on tarkistaa tieto-

mallitavoitteet ja varmistaa, että aikataulussa on varattu tarpeeksi aikaa tietomallintami-

selle. Koordinaattorin tulee tarkentaa kiinteistön erityisvaatimukset. (Yleiset tietomalli-

vaatimukset 2012, Osa 1, 6.) 

 

 

3.2 Ehdotussuunnittelu 

 

Kun rakentamispäätös on tehty, suunnitteluosapuolet aloittavat ehdotussuunnitelmien te-

kemisen vaatimusmallien pohjalta. Ehdotussuunnitteluvaiheessa projektin osapuolet ha-

kevat sopivinta perusratkaisua hyvin erilaisista, karkeasti tehdyistä suunnitelmista. Jokai-

sen suunnitteluosapuolen ajan tasalla olevat suunnitelmat pitäisi olla jokaisen projektiin 

osallistuvan saatavilla, esim. projektipankissa. Tallennusväli sovitaan hankekohtaisesti. 

Tilaajan tai rakennuttajan tulee ohjata suunnittelua, vertailla vaihtoehtoja ja valita niistä 

paras vaihtoehto, mikä myös palvelee tulevia käyttäjiä. (Yleiset tietomallivaatimukset 

2012, Osa 1, 6.) 
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Ehdotussuunnitteluvaiheessa tilaaja käy läpi erilaiset ehdotetut suunnitteluratkaisut. Ark-

kitehti mallintaa kiinteistön tilat ja ulkovaipan materiaalit päätöksenteon kannalta riittä-

vällä tarkkuudella ja rakennesuunnittelija arvioi ovatko esitetyt suunnitelmat toteuttamis-

kelpoisia. Arkkitehdin tilamallissa pitää käydä ilmi tilojen käyttötarkoitus ja pinta-alat 

sekä kiinteistön kokonaistilavuus. Integroitujen mallien käyttäminen antaa uusia mahdol-

lisuuksia erilaisten vaihtoehtojen tutkimiseen. Eri ehdotusvaihtoehtoja tulisi yhteen so-

vittaa muiden suunnittelualojen ehdotusten kanssa ja tutkia, miten ne vaikuttavat toi-

siinsa. Näistä eri malleista voidaan nopeasti selvittää julkisivuratkaisujen suuntaa antavat 

investointikustannukset. Malleilla voidaan laskea kiinteistön lämpöhäviöt sekä havain-

noida kiinteistön ulkonäköä tilaajalle. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 7.) 

 

LVI- ja sähkösuunnittelijat tekevät ehdotussuunnitteluvaiheessa alustavat järjestelmä-

mallit. Malleissa tulee näkyä eri järjestelmien pääreitit, kuten suuret ilmanvaihtokanavat, 

tilavaraukset iv- ja lämmönjakohuoneelle sekä muiden mahdollisten erikoisjärjestelmien 

vaatimat tilat. Näillä suunnitelmilla ohjataan arkkitehti- ja rakennemallin tekoa.  Kiinteis-

tön pinta-alojen ja käyttötarkoituksien mukaan arkkitehdin suunnitteluvaihtoehdoista voi-

daan tehdä investointilaskelmat, jotka ohjaavat valittavan suunnitelman valintaa. Malli-

pohjaisen prosessin pakollisiin tehtäviin kuuluu tilapohjainen kustannuslaskenta. Määrä- 

ja kustannuslaskennan voi tehdä joko tilaaja tai rakennuttaja, se voidaan teettää ulkopuo-

lisella konsultilla tai se voidaan sisällyttää projektikonsultin tehtäviin. (Yleiset tietomal-

livaatimukset 2012, Osa 1, 7.) 

 

Arkkitehdin vaihtoehtoisista malleista voidaan pinta-alojen ja tilaluokkien perusteella 

tehdä alustavia energia-analyysejä sekä elinkaarikustannusarvioita, joiden avulla vaihto-

ehtoja voidaan vertailla. Myös näiden laskenta kuuluu mallipohjaisen prosessin pakolli-

siin tehtäviin. Nämä tehtävät usein sisällytetään LVI-suunnittelijan tehtäviin, mutta halu-

tessaan ne voidaan myös teettää ulkopuolisella konsultilla. Mallien antamaa tietoa eri 

suunnitteluvaihtoehdoista käytetään päätöksentekoprosessissa tavallisten menettelyjen 

tukena tilaajan harkinnan mukaan. Suunnitelmaratkaisut voivat vaikuttaa alkuperäisiin 

vaatimuksiin ja vaatimusten muuttuessa ne pitää kirjata ylös vaatimusdokumentaatioon 

niin, että ne ovat ajan tasalla ja jokaisen osapuolen nähtävillä. (Yleiset tietomallivaati-

mukset 2012, Osa 1, 7.) 
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Ehdotussuunnitteluvaiheen alussa projektin tietomallikoordinaattorin tulee koordinoida 

mallien yhteensovittamistesti. Tällä varmistetaan, että suunnitteluosapuolien koordinaa-

tisto ja korot täsmäävät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että arkkitehti mallintaa muu-

taman rakennusosan, kuten alapohjan, välipohjan, seinän ja ikkunan ajantasaisen arkki-

tehtisuunnitelman perusteella ja lähettää tämän mukaan tehdyn IFC-mallin muille suun-

nittelijoille. Kukin suunnittelija tekee omista suunnitelmista pienen, rajatun IFC-mallin, 

joissa on suunnittelijan oman vastuualueensa mukainen rakennus- tai järjestelmäosa. 

Näin suunnitteluosapuolet voivat yhdistää arkkitehdin ja oman IFC-mallin ja tarkistaa, 

että koordinaatisto täsmää. Näiden toimien avulla voidaan varmistua, että kaikki osapuo-

let käyttävät samaa koordinaatistoa ja korkoasemaa. Tietomallikoordinaattorin pitää sel-

vittää ja tiedottaa mitä tietomalleja hankkeen eri vaiheissa tarvitaan ja mitkä tietomallit 

ovat kunkin suunnitteluosapuolen vastuulla. Tietomallikoordinaattori päivittää projektin 

tietomallinnusaikataulua ja tarkistaa, että tarvittavat tietomallit tehdään ajallaan ja huo-

lehtii, että tietomallit ovat yhteensopivia ja ristiriidattomia. (Yleiset tietomallivaatimukset 

2012, Osa 1, 7-8.) 

 

 

3.3 Yleissuunnittelu 

 

Yleissuunnitteluvaiheessa aloitetaan jalostamaan ehdotussuunnitteluvaiheessa valittua 

suunnitelmaa. Tilaajan vaatimukset käydään läpi, ne päivitetään edellisessä vaiheessa 

tehtyjen päätösten mukaisiksi ja jaetaan kaikkien saataville, jotta kaikilla on sama käsitys 

mitä teknisiä ja muita ominaisuuksia kiinteistöltä vaaditaan. Yleissuunnitteluvaiheessa 

tilaajan tehtävä on ohjata suunnittelua ja myöhemmin hyväksyä suunnitelmat toteutus-

suunnittelua varten. Tilaajan on tärkeä huomioida tilojen tarkentuneet vaatimukset myös 

käyttäjän puolelta ja välittää hyväksytyt vaatimukset varsinaiseen vaatimusmalliin. Kiin-

teistön helppo ja nopea visualisointi tietomallien avulla helpottaa rakennushankkeen pää-

töksentekoa ja auttaa projektin osapuolten sisäistä kommunikaatiota. Suunnitteluosapuol-

ten yhteistyö ja looginen eteneminen tulee olla kontrolloitua. Muuten rakennushankkeen 

mahdolliset suuret muutokset voivat kuluttaa jonkin suunnitteluosapuolen resursseja. 

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 8.) 
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Arkkitehti jalostaa valikoitunutta suunnitelmavaihtoehtoa alustavaksi rakennusosamal-

liksi ja sen tarkkuuden tulee olla riittävän hyvä rakennusluvan hakemiseen. Yleissuunnit-

teluvaiheessa rakennusosamallien ei tarvitse sisältää tilojen pintojen materiaalitietoja, ik-

kunoissa ja ovissa ei tarvitse olla tyyppitietoja, kuten heloitustunnuksia. Erilaiset toimin-

nalliset perustyypit ja niiden vaatimukset pitää kuitenkin esittää, esim. palo-ovet. Arkki-

tehdin tulee eritellä karkeat tyyppimäärittelyt tässä yleissuunnitteluvaiheessa. Niitä ovat 

mm. ulkoseinät ja kevyet väliseinät. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 8.) 

 

Yleissuunnitteluvaiheessa LVI-suunnittelija varmistaa tietomallin avulla omien järjestel-

mien tilantarpeet sekä niiden vaikutukset muiden suunnitteluosapuolten työhön. Tässä 

vaiheessa LVI-suunnittelijan ja muiden suunnitteluosapuolten tulee tiedostaa pääkanavis-

tojen, hormien, iv-konehuoneiden ja lämmönjakohuoneiden tilantarpeet siinä laajuu-

dessa, että myöhemmät muutokset arkkitehti- ja muihin suunnitelmiin voidaan välttää. 

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 8; Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 4, 

5.) LVI-suunnittelijan tulee huomioida myös muiden suunnittelijoiden tekniikka, esim. 

rakennesuunnittelijan suunnittelemat paalut, palkit, pilarit, jne.. Tavallisesti LVI-suunnit-

telija käy yhdessä arkkitehdin kanssa talotekniikan tilavaraukset, antaa arvionsa tarvitta-

vasta tilantarpeesta sekä toiveensa tilojen sijoitusalueesta.  

 

Jalostetuilla tietomalleilla voidaan tarkentaa yleissuunnitteluvaiheessa tehtyä kiinteistön 

kustannusarviota. Tietomallilla voidaan tehdä entistä tarkempia energia-analyysejä, joita 

voidaan tarkentaa kiinteistön vaipan tiedoilla. Näitä ovat mm. kiinteistön ulkoseinien, 

ovien ja ikkunoiden pinta-alat ja ominaisuudet. Rakennuslupaa varten tulee kohteesta 

tehdä energiaselvitys, josta ilmenee kokonaisenergiankulutus eli E-luku, energiatodistus 

ja kesäaikainen huonelämpötilojen pysyvyyslaskelma. (Yleiset tietomallivaatimukset 

2012, Osa 10, 5.) Tässä vaiheessa tietomallista voi saada jo paljon tietoa, sillä havainnol-

lisuus 3D-mallista lisääntyy ja myös suunnitteluvirheitä on helpompi löytää. Tämä auttaa 

tietomallikoordinaattoria työstämään suunnitelmien ristiriidattomuutta, mikä edesauttaa 

rakennushankkeen aikataulussa pysymistä ja säästää sekä suunnitteluosapuolten, että ura-

koitsijoiden resursseja. Tietomallikoordinaattorin tulee huolehtia, että suunnitteluosapuo-

let tekevät kohteen suunnitelmat ja tietomallit ajallaan, ja että ne ovat kaikkien saatavilla 

sekä varmistaa niiden keskeinen yhteensopivuus. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, 

Osa 1, 8-9.) 

 



18 

 

 

 

3.4 Toteutussuunnittelu 

 

Toteutussuunnitteluvaiheessa tuotettavan tiedon tarkkuustaso nousee tuntuvasti yleis-

suunnitteluvaiheen tasosta, aina urakkatarjouspyyntöjen edellyttämään tarkkuustasoon 

asti. Kaikkiin projektista tehtäviin tietomalleihin tarkennetaan tarkat tyyppitiedot. Kaikki 

ajankohtaiset tietomallit pitää olla muiden saatavilla ja suunnitelmien sopiva jakeluväli 

pitää sopia hankekohtaisesti. Toteutussuunnitteluvaiheessa tilaajan tehtävä on suunnitte-

lun ohjata ja suunnittelua ja hyväksyä ne. Tietomallien mahdollistama 3D-näkymä sekä 

muut analyysit auttavat kommunikoinnissa ja päätöksenteossa. Toteutussuunnittelun lop-

puvaiheessa suunnitelmat hyväksytään siinä laajuudessa, että niillä voidaan siirtyä kun-

nolliseen rakennushankkeen valmisteluun ja urakkatarjouskyselyiden lähettämiseen. 

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 9.) Perinteisesti suunnittelua täydennetään 

vielä toteutusvaiheen aikana ja tällöin on päivitettävä myös tietomalleja, jotta suunnitel-

mien ja tietomallien ristiriidoilta vältytään. 

 

Toteutussuunnitteluvaiheen lopussa arkkitehdin tietomallin on oltava ns. rakennusosa-

malli ja sen tulee sisältää rakennusosat täsmälleen siinä muodossa kuin ne on tarkoitus 

toteuttaa. Tietomallin pitää olla mittatarkka arkkitehdin mallinnusohjeiden mukaan ja sen 

tarkkuustaso on yleisesti 1 tai 2 hankkeesta riippuen. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, 

Osa 1, 9; Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 3, 4.) Tietomallia tulee voida käyttää 

määrälaskennassa, muiden suunnitelmien sovittamisessa ja toteutusaikataulun valmista-

misessa. 

 

Rakennesuunnittelijan tietomallin sisältö määräytyy asianomaisen suunnittelijan tehtä-

vien laajuudesta. Tietomallin pitää täyttää rakennesuunnittelun tietomallivaatimukset ja 

sen pitää vastata arkkitehtimallia. Tietomallissa tulee olla aina perustuksen paalutukset, 

anturat, perusmuurit, -pilarit ja – palkit. Muita mallinnettavia osia ovat mm. alapohjat, 

runko ja julkisivut. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 9; Yleiset tietomallivaa-

timukset 2012, Osa 5, 10.) 

 

LVI-suunnittelijan tehtäviin kuuluu mallintaa kukin pääjärjestelmä omaksi malliksi. Jär-

jestelmät mallinnetaan ehjinä, eli niin, että suunnitteluohjelmiston mahdollistamia las-

kenta- ja analyysitoimintoja voi käyttää. Kaikki oleelliset komponentit tulee mallintaa, 
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jotta kokonaisuudesta tulee toimiva. Eri kerroksissa olevat samaan piiriin kuuluvat järjes-

telmät tulee yhdistää, jotta kokonaisuudessa saadaan virtausteknisesti toimivat järjestel-

mät. Pääjärjestelmiä ovat vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät sekä läm-

mitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Vesi- ja viemärijärjestelmissä keskuslaitteet, putkistot, 

putkistovarusteet, lattiakaivot ja käyttövesikalusteet tulee mallintaa. Eri verkostot, kuten 

jätevesi ja sadevesi mallinnetaan omiksi alajärjestelmiksi. Viemärien kaadot tulee esittää 

todellisina, lukuun ottamatta paikallisia kerroksissa olevia hajoituksia, esim. wc-tilaryh-

mät. Ilmanvaihdon osalta ilmanvaihtokoneet, kanavistot, kanavistovarusteet ja päätelait-

teet mallinnetaan. Jokainen ilmanvaihtokone verkostoineen on oma osajärjestelmä. Läm-

mityksen ja jäähdytyksen keskuslaitteet, putkistot, putkistovarusteet sekä päätelaitteet 

mallinnetaan. Lämmitys ja jäähdytys ovat omia osajärjestelmiä. Muita mallinnettavia jär-

jestelmiä ovat palonsammutusjärjestelmä sekä muut erikoisjärjestelmät kuten kaasu- tai 

höyryputkistot, paineilmaverkostot, savunpoistojärjestelmät, jne.. (Yleiset tietomallivaa-

timukset 2012, Osa 4, 7-9.) 

 

Toteutussuunnitteluvaiheen lopussa tietomalleilla voidaan vielä ajaa viimeisimmät ener-

gia-analyysit ja elinkaarikustannuslaskelmat, jos toteutussuunnitteluvaiheessa katsotaan 

tapahtuneen sellaisia muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa aiemmin tehtyihin energia-

analyyseihin. Viimeisimpiä analyysejä voidaan verrata käytön aikana toteutuviin tietoi-

hin. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 9; Yleiset tietomallivaatimukset 2012, 

Osa 10, 5.) 

 

 

3.5 Toteutus 

 

Urakoitsijat hyödyntävät tietomalleja useimmiten tuotannon järjestämiseen, mikäli tilaaja 

ei ole asettanut erillisiä tavoitteita. Erilaisissa käyttötilanteissa tietomallien tarjoama vi-

suaalisuus on merkittävä tietomallien hyödyntämistapa. Tärkeimmät asiat ovat kohtee-

seen ja rakenteisiin perehtyminen sekä työjärjestyksen määrittely ja töiden yhteensovit-

taminen. Tietomallin avulla tehty määrälaskenta nopeuttaa kyseistä prosessia ja antaa täs-

mällisemmän tuloksen, olettaen, että kohde on mallinnettu virheettömästi. Mallipohjai-

nen määrälaskenta ja valmiit raporttipohjiin perustuvat määräluettelot vähentävät pääl-

lekkäistä työtä, mikä parantaa tuottavuutta. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 

10.) 
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Urakoitsija voivat käyttää tietomalleja ja valmiita määräluetteloita alihankintatarjous-

pyyntöjen aineistona tietomallinnetuissa kohteissa. Urakka-asiakirjoissa ilmoitetaan tie-

tomallien luovuttaminen urakoitsijan käyttöön, niiden käyttöoikeudet ja urakoitsijaa kos-

kevat tietomallivaatimukset. Urakoitsijalla on oikeus luovuttaa tietomalli kolmannelle 

osapuolelle, esim. alihankintaurakoitsijalle alihankintatarjouspyynnön yhteydessä niissä 

puitteissa, miten ne on urakka-asiakirjoissa kirjattu. Urakoitsijoiden velvollisuus on puo-

lestaan ilmoittaa asianomaiselle suunnittelijalle ja tietomallikoordinaattorille havaitse-

mistaan tietomallin virheistä. Urakoitsijan on toimitettava tiedot kaikista hyväksytyistä 

suunnitelmapoikkeamista suunnitteluosapuolille, jotta ne voidaan korjata kohteen as-

built-malliin. Luovutettavat tietomallit on hyvä nimetä urakkasopimuksen teknisiksi asia-

kirjoiksi niin, että niille määritellään keskinäinen pätevyysjärjestys suhteessa muihin asia-

kirjoihin. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 13, 3.) 

 

Rakennusosien ja järjestelmien suunnitellut asennusajankohdat kirjataan tietomalliin pro-

jektin aikataulun kannalta kriittisten rakennusosien osalta. Nämä kriittiset rakennusosat 

voivat olla mm. perustukset ja runko. Tietomallipohjainen aikataulu jaetaan muiden hank-

keen osapuolten käyttöön. Tietomallipohjaisen aikataulun on tarkoitus täydentää ja ha-

vainnollistaa tilaajalle annettavaa rakentamisaikataulua ja tarvittaessa ohjata esim. täy-

dentävän suunnittelun järjestystä. Rakenteiden ja järjestelmien toteutuneet asennusajan-

kohdat kirjataan kohteen tietomalliin sovituin väliajoin. Tässä on mukana talotekniikka- 

ja muut järjestelmät. Projektista riippuen rakennustyön toteumatiedon esittävä katselu-

malli tulee välittää koko projektitiimille sovituin väliajoin. Katselumallilla voidaan esit-

tää myös seuraavan ajanjakson aikana toteutettavat rakenteet. (Yleiset tietomallivaati-

mukset 2012, Osa 13, 4.) 

 

Urakoitsijan tulee tehdä työmaan aluesuunnitelma (Kuva 2) 3D-aluesuunnitelmana, jois-

sain ennalta sovituissa työmaavaiheissa, kuten silloin, kun rakennustyömaalla on kiinteä 

työmaanosturi. Aluesuunnitelmassa esitetään työmaa-alue rakennuksineen ja kaikki 2D-

suunnitelmassakin vaadittavat työmaan väliaikaiset varusteet joko tarkkoina esityksinä 

tai yksinkertaistettuina 3D-malleina. Aluesuunnitelmassa tulee ilmetä alueen käyttö eri 

toiminnoissa ja työmaatoimintaa palvelevien toimintojen sijainti. Tällaisia asioita ovat 

työmaa-alue, lähiympäristö ja liittyvät kadut, työmaan väliaikaiset rakenteet ja varusteet, 

kuten esim. koneet, työmaatilat, aitaukset ja kulkuportit, kulku-, poistumis- ja pelastautu-
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mistiet. Aluesuunnitelman avulla välitetään tieto työmaan sisäisistä ja ulkoisista logistiik-

kajärjestelyistä. Aluesuunnitelmalla voidaan välittää tietoa myös työ- turvallisuusasioista 

kaikille hankkeen osapuolille. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 13, 5-6.) 

 

  

Kuva 2. Työmaan aluesuunnitelma on kuvassa esitettynä kaksi- ja kolmiulotteisena. 

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 13, 6.) 

 

 

Toteutuksesta vastaavat urakoitsijat perehtyvät yhdessä asianomaisten suunnittelu-

osapuolten ja tietomallin avulla elementtiasennussuunnitelmaan ja paikallavalurakentei-

siin sekä hyväksyvät asennusjärjestyksen, työnaikaiset tuennat, jäykistykset ja muottijär-

jestelmät. Pääurakoitsijan puolestaan pitää esittää putoamissuojauksen tyyppiratkaisut ja 

hyväksyttää ne 3D-mallin avulla. Malli on toteutettava minimissään tilaajan kanssa aiem-

min sovitussa tarkkuudessa. Pääurakoitsijan ja rakennesuunnittelijan on yhdessä tarkis-

tettava rakennemallissa olevat työturvallisuuteen liittyvät kiinnityspisteet ja kaiteiden 

kiinnityskohdat rakenteissa. Urakoitsijan tulee huolehtia, että välivarastoinnista johtuvien 

kuormien paino ei ylitä rakenteiden sallittuja ylärajoja. (Yleiset tietomallivaatimukset 

2012, Osa 13, 6.)  
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3.6 Vastaanotto 

 

Mallintamisen näkökulmasta kiinteistön vastaanoton kannalta oleellisimmat asiat ovat to-

teumamalli ja huoltokirja. Rakennushankkeen lopussa tulee huolehtia, että rakentamisen 

aikaiset muutokset ovat kirjattu tietomalleihin ja että luovutettavat tietomallit ovat ns. as-

built-malleja. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 1, 10.) 

 

 

3.7 Käyttö ja huolto 

 

Tietomallintamisesta suunnittelun ja rakentamisen tukena on saatu kokemuksia jo jonkin 

aikaa, mutta käytön ja ylläpidon sovelluksissa ne ovat melko uusi asia. Menettelyt ja kä-

sittelyt eivät ole vakiintuneet. Yleiset tietomallivaatimukset 2012:n osassa 12, Tietomal-

lien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana, ei ole esitetty juurikaan vaa-

timuksia tietomallipohjaisen projektin osalta, vaan esitetty rakennuksen tietomallintami-

sesta saatuja mahdollisuuksia käytössä ja ylläpidossa. 

 

Tietomallien hyödyntäminen on noussut kansainvälisestikin mielenkiintoiseksi avuksi 

parantaa kiinteistöjen ylläpitoa ja vähentää kustannuksia. IFC:n ollessa vakiintunut 

yleiseksi avoimen tiedonsiirron standardiksi rakennushankkeiden mallinnuksessa, on se 

myös vähitellen yleistymässä ylläpidon tiedonsiirrossa. IFC:n rinnalle ja sitä täydentä-

mään on kehitelty toinen avoimen tiedonsiirron standardi, COBie. COBie:n tavoite on 

yhdenmukaistaa ja sujuvoittaa rakennushankkeen tietojen välittämistä suunnittelusta ja 

urakoinnista ylläpidon tarpeisiin. Tämä avoin tiedonsiirto ei ole yleinen Suomessa, mutta 

mm. USA:ssa se on käytössä. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 12, 2.) 

 

Tietomallien tuki kiinteistönpidon toimille voidaan esittää oheisessa kuvassa (Kuva 3). 

Siinä on kiinteistönpidon toimialueet Kiinteistönpitonimikkeistö 2009:n ja Kiinteistö-

RYL 2009:n mukaan. Mustalla tekstillä on esimerkkejä toiminnoista, joita mahdollisesti 

tukea tietomallipohjaisten ohjelmien avulla. Ylläpidon tietomalleja voidaan käyttää mm. 

toimitilajohtamiseen, tilahallintaan, energia- ja ympäristöseurantaan, toimivuuden reaali-

aikaiseen seurantaan ja ylläpidon budjetointiin sopivilla palveluilla ja ohjelmilla. Palve-

luntarjoajat ja ohjelmistot avustavat taas operatiivista kiinteistönjohtamista, rakennusten 
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ja teknisten järjestelmien hoitoa ja kunnossapitoa, ulkoalueiden hoitoa ja kunnossapitoa, 

siivouspalveluita ja jätehuoltoa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 12, 3.) 

 

Kuva 3. Kiinteistönpidon toimialueet. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 12, 3.) 

 

Operatiivista kiinteistönjohtamista, palveluiden tuottamista ja kiinteistönhoidon käytän-

nön tehtäviä voidaan tukea tietomallipohjaisessa kiinteistönpidossa eri tasoilla ja eri tie-

totarpeissa. Alla olevassa kuvassa (Kuva 4) on lueteltu joitakin esimerkkejä joita kiinteis-

tönpidon toimintoja voidaan kuvata. Samaa kuvaa voi käyttää myös mallina tietomallin-

nuksen tavoitteiden määrittelyssä. Kiinteistönomistajalle tärkeää aluetta on hallinnoida 

ylläpidon kustannuksia ja elinkaarivaikutuksia joita ovat mm. vuokraustoiminta, palve-

luiden kilpailutus ja sopimukset, kunnossapidon suunnittelu ja budjetointi, olosuhteiden 

seuranta ja kulutus- ja ympäristövaikutusten seuranta. Palveluiden toimittajat voivat puo-

lestaan saada kilpailuedun tehokkaan tiedonhallinnan avulla. Ongelmiin ja asiakkaiden 

pyyntöihin nopea reagointi sekä palveluiden laatu nostavat asiakastyytyväisyyttä, mikä 

parantaa palveluiden toimittajien mainetta. Kiinteistön omistajan edun mukaista on tukea 

avointa tiedonsiirtoa. Sovellusvaihtoehtojen lisääntyessä ohjelmistoriippuvuus vähenee 
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ja tietomallien mahdollisia hyödyntämisalueita on enemmän kuin suljetuissa järjestel-

missä. Ajan tasalla olevat tiedot parantavat ylläpidon toimintojen hallintaa ja kiinteistössä 

tehtävien korjaushankkeiden suunnittelua. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 12, 

2-3.)  

 

 

Kuva 4. Rakennushankkeen tietojen hyödyntämismahdollisuuksia ylläpidon toimintojen 

tukena. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012, Osa 12, 3.) 

 

Tietomallien hallinta voidaan esittää koko kiinteistön elinkaaren aikaisena hankkeena 

(Kuva 5), joka alkaa tavoitteiden asettamisesta tietomallinnukselle, josta se etenee suun-

nittelusta rakentamiseen. Tämän jälkeen toteumamallit luovutetaan kiinteistölle ja siitä 

edelleen ylläpidon tiedonhallintaan ja mallien päivityksiin. Tämän tavoitteena on kiin-

teistön tietojen tehokas käyttö kiinteistön elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Tietomallin-

nuksesta saadaan suurin hyöty ja kustannussäästö silloin kun rakennushankkeen mallit 

voidaan siirtää ajantasaisina ja tiedoiltaan riittävinä ylläpidolle. (Yleiset tietomallivaati-

mukset 2012, Osa 12, 4.) 
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Kuva 5. Tietomallien hallinta kiinteistön elinkaaren aikana. (Yleiset tietomallivaatimuk-

set 2012, Osa 12, 4.) 

 

Projektikohtaisesti sovittuna arkkitehti työstää tiloja koskevat vaatimukset arkkitehdin 

vaatimusmalliksi vähintään taulukko- tai sitten tietokantamuodossa. Tilojen talotekniset 

vaatimukset, joita ovat mm. olosuhteet, kuormitus, energiankulutus, jne. ja teknisten jär-

jestelmien palvelualueet voidaan lisätä sopivilla työkaluilla arkkitehdin tilamalliin. Tätä 

mallia kutsutaan taas talotekniseksi vaatimusmalliksi. Vaatimusmalleja hyödynnetään 

sekä suunnittelussa ja simuloinneissa. Tämän jälkeen mallit siirretään ylläpidon ohjelmis-

toihin, joissa kiinteistön tilapohjaisia tietoja voidaan silmäillä ja havainnollistaa esim. vä-

rikoodauksen avulla. Taloteknisten vaatimusmallien tiedoilla on monia käyttömahdolli-

suuksia. Näitä ovat mm. olosuhteiden ja energiankulutusten seurannassa sekä tilojen käyt-

tötarkoituksen muutosten suunnittelussa ja vuokraustoiminnassa. (Yleiset tietomallivaa-

timukset 2012, Osa 12, 5.) 

 

Suunnittelutoimistoissa käytetään suunnitteluohjelmien rinnalla erilaisia työkaluja esi-

merkiksi tilojen ja tilavaatimusten hallintaan, laskentaan, simulointiin ja visulointiin. Ra-

kennusliikkeillä puolestaan on ohjelmia määrälaskentaan, tuotannon suunnitteluun ja oh-

jaukseen jne.. Näitä työkaluja kutsutaan tukiohjelmistoiksi Käytössä voi olla sekä kau-

pallisia tai yritysten sisäisiä työkaluja. Kehittyneimmät tukiohjelmistot voivat tukea 

avointa tiedonsiirtoa. Suunnittelussa tekniset tiedot tallennetaan tukiohjelmistoihin, jotka 

täydentävät tavallisia suunnitteluohjelmistoja. Suunnitteluosapuolet tallentavat täydentä-
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vät suunnitelmatiedot yleensä omilla työkaluillaan joko taulukko- tai tietokantamuo-

dossa, riippuen projektista. Ne siirretään ylläpidon käyttämiin ohjelmistoihin joko käsin 

tai ohjelmistojen välisten tiedonsiirtoyhteyksien avulla. (Yleiset tietomallivaatimukset 

2012, Osa 12, 6.) 
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4 ASUNTO OY TAMPEREEN HANNULANPOLKU 10 

 

 

Opinnäytetyössä seurattiin Rejlers Oy:n LVI-suunnittelukohdetta Melodiaa ja kohteen 

suunnittelun etenemistä. Opinnäytetyössä on pyritty löytämään erilaisia näkökulmia tie-

tomallintamisen parantamiseen ja havaitsemaan tietomallintamisen riskikohdat. Yhtenä 

asiana opinnäytetyön tilaaja mainitsi ”miten tietomallinnus jalkautetaan työmaalle ja 

kuinka sitä voidaan hyödyntää rakennusvaiheessa?” Kohteen rakennuslupa jätettiin vi-

ranomaisille viikolla 48/2015 ja kohteen rakentaminen aloitetaan huhtikuussa 2016, joten 

tässä opinnäytetyössä en päässyt seuraamaan miten referenssikohteessa tietomallinnusta 

hyödynnetään työmaalla. 

 

Kohteen LVI-suunnitteluosapuoli ei osallistunut hanke- tai ehdotussuunnitteluvaihee-

seen, vaan LVI-suunnittelu aloitettiin yleissuunnitteluvaiheesta.  

 

Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Melodia (Kuva 6) on rakennusyhtiö NCC Rakennus 

Oy:n alainen asuntopartnering kohde, eli vuokratalo. Valmistuvia kerrostaloasuntoja 

vuokraa SATO. Kiinteistö sijaitsee Tampereen Linnainmaalla osoitteessa Hannulanpolku 

10. Kohde on 7-kerroksinen betonielementtinen asuinkerrostalo, jossa on 66 asuntoa. 

Kiinteistössä on yksiöitä, kaksioita ja kolmioita, noin 30 m²:stä yli 70 m²:in. Vain kolmi-

oissa on oma huoneistokohtainen sauna, muut asukkaat voivat käydä kiinteistön yhtei-

sessä saunassa, joka sijaitsee pohjakerroksessa. Kiinteistössä on yhteisen saunan lisäksi 

mm. pesula, kuivaushuone ja väestönsuoja. Kiinteistö suunnitellaan vuoden 2015 mää-

räysten mukaan. Energialuokan tavoite on C. Asuntojen ilmanvaihtojärjestelmänä on kes-

kitetty tulo- poistoilmajärjestelmä, jossa on poistoilman lämmöntalteenotto. Pohjakerrok-

sessa olevassa pesula- ja saunaosastolla on oma ilmanvaihtolaitteisto. Kiinteistö liitetään 

kaukolämpöverkkoon, lämmönjakotapa on vesikiertoinen patterilämmitys. Asuntojen 

kylpyhuoneissa ja saunoissa on sähköinen lattialämmitys. Käyttöveden kulutusta mita-

taan mekaanisilla vesimittareilla, joissa ei ole etäluentamahdollisuutta. Mittarit sijoitetaan 

porraskäytävään, josta ne ovat luettavissa ilman asuntoon menoa. Nähtäväksi jää lasku-

tetaanko vedestä kulutuksen mukaan vai ei. 
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Kuva 6. Referenssikohteen arkkitehdin tietomalli. 

 

4.1 Hanke- ja ehdotussuunnittelu 

 

LVI-suunnitteluosapuoli ei osallistunut hanke- ja ehdotussuunnitteluvaiheeseen. 

 

4.2 Yleissuunnittelu 

 

LVI-suunnitteluosapuoli aloitti työnsä yleissuunnitteluvaiheessa, sillä tavallisen asuin-

kerrostalon hanke- ja ehdotussuunnittelussa ei ollut tarve konsultoida LVI-suunnittelu-

osapuolta. 

 

4.2.1 Suunnittelukokous 1 

 

Suunnitteluvaiheen aloituskokous pidettiin 28.9.2015 NCC:n tiloissa. Paikalla olivat 

NCC Rakennus Oy:n edustajat Sanna Loponen ja Jari Seppälä. Arkkitehti Timo Siisko-

nen Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy:stä. Rakennesuunnittelija Olli Mattila Ram-

boll:lta. LVI-suunnittelija Lauri Paanala Rejlers Oy:stä. Sähkösuunnittelija Teppo Syrjä 
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Sähköinsinööritoimisto Martti Syrjä Ky:stä, sekä Geo-suunnittelijat Tiina Ärväs ja Ville-

Pekka Olden A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. 

 

Kokouksen avasi Sanna Loponen, joka toimi kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä. 

Kohde, Linnainmaan Melodia esiteltiin lyhyesti. Se on siis asuntopartnering kohde eli 

vuokratalo, jonka asiakas ei ole vielä varmistunut, mutta neuvottelut ovat käynnissä. Kau-

pungille esitetty luonnoksia, joiden pohjalta saadut kommentit olivat pääsääntöisesti 

myönteisiä. Porrashuoneessa käytävän pituus on tarkastettava palotarkastajalta, siis täyt-

tääkö se paloturvallisuusmääräykset. Poistumistien kulkureitin enimmäispituus saa olla 

yhden uloskäyntimahdollisuuden osalta 30 m:ä ja usean uloskäyntimahdollisuuden osalta 

45 m:ä (Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 2011, 28.) Kohteen projektiaikataulu 

käytiin yhdessä läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan, lukuun ottamatta suunnittelukokousten 

ajankohtia. 

 

Kokouksessa sovittiin, että suunnittelu tehdään 3D mallintamalla tiedostomuodon ollessa 

mallinnuspalaverin ohjeiden mukainen. LVI-suunnittelu tehdään MagiCad-ohjelmalla. 

Sokopro-projektipankki otetaan käyttöön ja suunnitteluosapuolet vastaavat, että projekti-

pankista löytyvät ajantasaiset suunnitelmat. Mallit tulee päivittää projektipankkiin kah-

den viikon välein sunnuntaihin klo. 24.00 mennessä. Pankkiin tallennettavat mallit nime-

tään aina samalla tavalla. ”Suunnittelijaosapuolet ovat tehneet hyvää työtä alueen aiem-

missa kohteissa mallinnuksen suhteen, jatketaan sitä”, ote suunnitteluvaiheen aloitusko-

kouksen muistiosta. Ensimmäinen yhdistelmämallin katselmus sovittiin pidettävän vii-

kolla 45/2015, mallit pitää tallentaa projektipankkiin edellisellä viikolla, eikä mallinnusta 

saa jatkaa kolmannetta kerrosta eteenpäin. Näin toimitaan koska pohjakuvat ovat 3 – 7 

kerroksen osalta identtisiä, joten sovittamalla tietomallit täydellisesti yhteen voi valmiin 

kerrosmallin kopioida muihin kerroksiin ja näin vähentää kohteen työmäärää.  

 

LVI-suunnittelija ilmoitti tarvittavat hormit kokouksen jälkeen. LVI-suunnittelija pyysi 

myös suurempaa lämmönjakohuonetta kohteeseen. Rejlers Oy tekee kohteeseen energia-

selvityksen ja energiasuunnitelman. 
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4.2.2 Suunnittelukokous 2 

 

Suunnittelukokous n:o 2 pidettiin 16.10.2015. Neuvottelut etenevät kiinteistön asiakkaan 

kanssa. Sähkökuilun paikkaa jouduttiin siirtämään pois porrashuoneesta paloviranomai-

sen määräyksellä. Sähkökuilu voidaan sijoittaa joko Elpo-hormiin niin, että huoneistoala 

ei pienene. Muutoin sähkönousut sijoitetaan väliseinäelementteihin. Huoneisto-oviin on 

lisättävä ovipumput paloturvallisuuden vuoksi. Kaikki suunnitteluosapuolet ovat vielä 

pysyneet projektiaikataulussa. 

 

Kesäajan lämpötilatarkastelu on aloitettu LVI-suunnittelijan toimesta. Energiaselvityksen 

laadintaan tarvittu lähtötietolomake on lähetetty pääsuunnittelijalle. Liittymien selvitys 

otetaan työn alle. Lämmön, veden ja viemärin osalta tarvitaan lähtötietoja, joita on pyy-

detty. 

 

 

4.2.3 Suunnittelukokous 3 

 

Suunnittelukokous n:o 3 pidettiin 3.11.2015. Asiakas on varmistunut ja se on SATO. 

Asiakas haluaa muutoksia pohjakuviin ja arkkitehti tekee kyseiset muutokset. Arkkitehti 

on näin ollen viikon jäljessä projektiaikataulusta, Sähkö- ja LVI-suunnittelija ovat aika-

taulussa. Kokouksessa oli paljon asiaa tontille tulevasta parkkihallista ja sovittiin, että 

pidetään erillinen parkkihallipalaveri seuraavalla viikolla.  

 

35 m²:n asunnon keittiön viemäröinnistä johtuen ontelolaattaan joudutaan tekemään railo 

viemäröinnille (Kuva 7). LVI-suunnittelija varmisti porrashuoneiden, asuntojen eteisten, 

pesuhuoneiden ja vaatehuoneiden alakattokorkeuden. Sen lisäksi LVI-suunnittelija tie-

dusteli yhteisen pesulatilan lämmitystä, laitetaanko vesikiertoinen patteri vai sähköinen 

lattialämmitys. Yhteiseen saunaan ja pesuhuoneeseen tulee vain sähköinen lattialämmi-

tys. 



31 

 

 

 

Kuva 7. Näkymä yhdistelmämallista. Keittiön viemärille pitää tehdä tilaa ontelolaattaan, 

jotta se on mahdollista asentaa suunnitellusti. 

 

3. kerros on suunniteltu LVI:n osalta ja malli on luovutettu virtuaalista tarkastelua varten. 

Liitoslausunnot on kysytty, mutta energiaselvityksen lähtötietoja tarvitaan. Perusvesikai-

von sijainti on annettu rakennesuunnittelijalle. 

 

 

4.2.4 Suunnittelukokous 4 

 

Suunnittelukokous n:o 4 pidettiin 24.11.2015. Kohteen nimi vaihdetaan. Uusi nimi on 

Asunto Oy Tampereen Hannulanpolku 10. Edellisen kokouksen pöytäkirjaan oli kirjattu, 

että iv-konehuone oli lukittu, vaikka näin tilanne ei todellisuudessa ollut. Nyt iv-kone-

huoneen sijainti, koko ja korkeus on lukittu. Kohteen energiaselvitys ja kesäajanhuone-

lämpötilatarkastelut on tehty. Energiatodistuksen energiatehokkuusluokaksi tuli C. (Liite 

1). Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus on 116 kWhE/m²a.  

 

Kesäajan huonelämpötilan tarkastelu (Liite 2) on laadittu dynaamisella laskentatyöka-

lulla, IDA ICE:lla. Tarkasteltaviksi tiloiksi on otettu kiinteistön ylimmän kerroksen ete-

länpuoleiset huoneet. Nämä ovat asunnon 59 olohuone ja asunnon 60 makuuhuone. Las-

kenta perustuu 18.11.2015 tallennettuihin arkkitehtisuunnitelmiin. Laskennassa on huo-

mioitu mm. aurinkosuojalasit, joiden auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin, g-arvo on 
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0,33, sälekaihtimet ja ilmanvaihdon tehostus. Sisäiset lämpökuormat on huomioitu Suo-

men rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012) mukaisesti. Asunnon 59 olohuo-

neessa astetuntiluku on 137 °Ch ja asunnon 60 makuuhuoneessa astetuntiluku on 74 °Ch. 

Kesäajan huonelämpötila ei saa ylittää jäähdytysrajan arvoa enemmän kuin 150 °Ch. 

(Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 2012, 9). Kiinteistön itä-, etelä- ja länsisuun-

nan ikkunoihin on asennettava aurinkosuojalasit (Kuva 8), jotta jäähdytysraja-arvot alit-

tuvat. 
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Kuva 8. Kerroksien ikkunat, joihin tarvitaan auringonsuojalasit. 

 

Rakennuslupa jätetään perjantaina 27.11.2015. Muutoin projekti on pysynyt aikataulussa. 

Asiakkaan materiaalitietoja tarvitaan, mutta toistaiseksi vertailukohtana voidaan käyttää 
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Aitolahdentie 22 kohdetta. LVI-suunnittelija haluaa pesulan ja kuivaushuoneen laitteiden 

tiedot. Rakennesuunnittelija ei ole vielä saanut iv-konehuoneen aukkotietoja LVI-suun-

nittelijalta. Asianomaisten tulee sovittaa runkorakenteet ja aukot yhteen. Tietomalli on 

todella hyvässä kunnossa, korjattavaa ei tässä vaiheessa löytynyt. 

 

 

4.2.5 Suunnittelukokous 5 

 

Suunnittelukokous n:o 5 pidettiin 10.12.2015. Rakennuslupa jätettiin 27.11.2015. Asiak-

kaan materiaalitietoihin on tullut muutoksia, joita NCC käsittelee parhaillaan. Tiedot 

muutoksista ilmoitetaan suunnittelijoille heti kun ne ovat tiedossa. Iv-konehuoneen auk-

kotiedot ja rakenteet on sovitettu yhteen. Pesulan ja kuivaushuoneen laitteet ovat tiedossa 

ja ne on jaettu suunnittelijoiden kesken. Projektiaikataulu pvm 24.11.2015 on käyty läpi 

ja osapuolet sopivat noudattavansa sitä. Sen mukaan laskenta-aineiston tulisi olla valmis 

viikolla 2/2016. Iv-konehuoneeseen on kulku porrashuoneesta luukun kautta. Tikkaat tu-

levat seinälle koukkuihin ja iv-konehuoneeseen pitää asentaa kaide aukon reunaan. 

 

Kokouksen jälkeen oli yhdistelmämallin katselmus, joka alun perin piti olla viikolla 

45/2015. Yhdistelmämallin katselmuksessa löydettiin helpommin arkkitehti- rakenne ja 

LVISA-suunnitelmien ristiriitaisuudet. Seuraavissa kuvissa on havaittavissa joitain suun-

nitelmien ristiriitaisuuksia. 
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Kuva 9. Ilmanvaihtokanavien eristeet ovat seinän sisällä. Kanavat ovat oikeasti elpo-hor-

missa, jossa kanavia ei ole tarkoitus eristää. 
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Kuva 10. Kulkuaukko iv-konehuoneeseen risteää porraskäytävän katossa kulkevia käyt-

tövesiputkia. Kulkuaukon siirrolla ja käännöllä saadaan käytävän kattoon tilaa, jonne put-

ket siirretään. 
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Kuva 11. 1. kerroksen porraskäytävän juureen ei ole alun perin suunniteltu alakattoa. Se 

kuitenkin olisi kohdallaan, jotta putkistot saadaan piiloon ja käytävän katto esteettisem-

mäksi. 

 

 

Kuva 12. Alapohjan huoltoaukkojen sijainnit. Ylempänä on kiinteistön jätevesiviemäri ja 

alempana on sadevesiviemäri. Huoltoluukkujen (merkitty mustalla) sijainti tulee tarkis-

taa, jotta huoltohenkilöstö pystyy varmasti liikkumaan alapohjassa huoltotehtävissä. 
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Kuva 13, Moduulisen iv-konehuoneen palkin ja putkituksen välinen ristiriita. Lämmitys-

verkon putket viistävät iv-konehuoneen palkkia. 

 

 

Kuva 14. Ilmanvaihdon ja lämmitysverkoston ristiriita. Poistoilmakanava lävistää iv-ko-

nehuoneen lämmityspatterin. Tässä LVI-suunnittelijan omat tuotokset ovat ristiriidassa, 

mutta voi näinkin joskus käydä. Iv-konehuoneen keltaisista tuista ei tarvitse välittää, sillä 

ne ovat kuljetustukia, jotka poistetaan työmaalla. 



39 

 

 

 

Kuva 15. Yhteisen saunatilan wc:n patterikytkennän ja pistorasian ongelmallinen kohta. 

Ongelman voi korjata kytkemällä patterin toiselta puolelta. 

 

 

Kuva 16. Alkuperäisissä suunnitelmissa pesulassa ei ollut alakattoa. Visuaalisesti alakatto 

olisi paikallaan LVIS-tekniikan takia. Kanavointi ja putkitus ilman alakattoa myös lisäi-

sivät pölyn kerääntymistä niiden päälle. 
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Kaikkia edeltä mainittuja ristiriitoja tai visuaalisesti häiritseviä kohtia ei todennäköisesti 

olisi löydetty perinteisistä 2D suunnitelmista, huolimatta siitä kuinka hyvin ne käytäisiin 

läpi. Huolellinen suunnitelmien läpikäynti ajoissa säästää myöhemmiltä ongelmilta ra-

kennustyömaalla. Työt eivät seiso, kun odotetaan ratkaisuja työmaalla huomattujen suun-

nittelijan virheiden takia, vaan rakentaminen etenee tehokkaasti ja turvallisesti laatua 

unohtamatta. 

 

 

4.3 Toteutussuunnittelu 

 

Yhdistelmämallin katselmuksen jälkeen on helppo lisätä suunnitelmien tarkkuustasoa, 

sillä suuret suunnitelmien väliset ristiriidat ovat selvillä. Toteutussuunnitteluvaiheessa 

suunnitelmien tarkkuustaso nouseekin huomattavasti. 

 

 

4.3.1 Suunnittelukokous 6 

 

Suunnittelukokous n:o 6 pidettiin 8.1.2016. LVI-suunnittelija ei ollut paikalla kokouk-

sessa. Asiakkaan materiaalitietoihin tulleet muutokset on lähetetty suunnittelijoille. LVI-

suunnittelijan tarvitsemat lähtötiedot, mm. vesikalusteet ja liesikupu ovat nyt selvillä. 

LVI-suunnittelija tarvitsee vielä pihan ulkoiluvälinevaraston salaojan purkukorkeuden. 

LVIA-suunnitelmien valmiusaste on 96 %. Kaikille suunnittelijoille painotettiin, että asi-

akkaan tekemät materiaalivaihdokset ovat vietävä suunnitelmiin.  

 

 

4.3.2 Suunnittelukokous 7 

 

Suunnittelukokous n:o 7, joka oli käytännössä yhdistelmämallikatselmus, pidettiin 

2.2.2016. Seuraavissa kuvissa on käsitelty LVISA-järjestelmien ongelmakohtia. 
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Kuva 17. Iv-konehuoneen kulmassa tuloilmakanava risteää iv-konehuoneen keltaista 

palkkia. Tästä ei tarvitse välittää sillä keltainen palkki on iv-konehuoneen väliaikainen 

kuljetustuki, joka poistetaan työmaalla. 

 

 

Kuva 18. Alapohjan kulkuaukot ovat edelleen ahtaita viemäriputkien takia. 
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Kuva 19. Ylimmässä kerroksessa oleva kulku tikkaita pitkin iv-konehuoneeseen. Käyttö-

vesiputket ovat vieläkin kulkuaukon tiellä. 

 

 

Kuva 20. Tuloilmaventtiilin siirto kaapin päälle. Kaapiston sivuun lisätään yläsokkeli, 

joten kanavisto on kokonaan piilossa. Näin ollen seinää ei tarvitse koteloida. 
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Kuva 21. Kaapiston yläsokkeloinnilla ja tuloilman päätelaitteiden uudelleen sijoittami-

sella säästytään makuuhuoneen seinustan koteloinnilta. 

 

 

Kuva 22. Eteisin kaapistoon yläsokkeli, jotta tuloilmakanava jää piiloon. 
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Kuva 23. Erään asunnon eteisessä tapahtuva ilmanvaihtokanavan ja lämmitysverkoston 

yhteentörmäys. 

 

 

Kuva 24. Yhteisen saunan ja pesuhuoneen ilmanvaihtokanavat ovat väliseinän kohdalla. 
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Kuva 25. Yksiöiden pesuhuoneet. Huolena on jätösten kulkeutuminen lattiakaivoon. Voi-

siko viemäröintiä miettiä vielä? 
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Kuva 26. Mikä on lämpimän veden juoksutusaika suihkusta? LVI-suunnittelija tarkistaa, 

että lämmintä vettä tulee määrätyn ajan kuluessa.  

 

 

Kuva 27. Kuivaushuoneesta puuttuu lattiakaivo  LVI-suunnittelija lisää kuivakaivon. 
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Kuva 28. Suihkun paikasta on epäselvyyttä. Arkkitehti on suunnitellut suihkun samalle 

seinälle kuin vessan, mutta LVI-suunnittelija on kuitenkin laittanut sen toiselle seinälle. 
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Kuva 29. Patteriputket menevät keittiökalusteiden läpi  LVI-suunnittelija korjaa putket 

ikkunan oikealle puolelle oikeaan paikkaan. 
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Kuva 30. Iv-konehuoneen pistorasia ja valaisimen kytkin ovat jääneet putkien taakse.  

LVI-suunnittelija siirtää lämmitysputkia, sillä pistorasiaa tai kytkintä ei voi siirtää ku-

vasta katsottuna oikealle. 
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Kuva 31. Liesituulettimet kohdalleen. 

 

 

Kuva 32. Irtainvaraston käytävän alakaton läpi tulee talotekniikkaa. Mahtuuko tekniikka 

varattuun tilaan vai pitääkö alakattoa laskea? 
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Kuva 33. Vesijohdot ovat näkyvissä VSS:n vastaiselle seinällä. 

 

 

Kuva 34. Vesikalusteella on väärä korko. 
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Kuva 35. Tuloilmakanava ei ole oikeassa kohdassa  Kanavan siirto oikeaan paikkaan. 

 

Vaikka kyseessä oli jo toinen yhdistelmämallien katselmus, löytyi suunnitelmista vielä 

ristiriitaisuuksia ja puutteita. Näidenkin virheiden löytäminen ja korjaaminen parantaa 

rakentamisen laatua ja tehokkuutta. 

 

 

4.4 Toteutus, vastaanotto, käyttö ja huolto 

 

Tässä referenssikohteessa en päässyt seuraamaan tietomallien hyödyntämistä kiinteistön 

toteutusvaiheessa aikataulullisista syistä. 
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5 TALOTEKNIIKAN TIETOMALLINNUS SUOMESSA 

 

 

BuildingSMART Finland on suomalaisten kiinteistö ja infra-alan omistajien ja palvelujen 

tuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Yhteistyössä on laajasti mukana suunnitteli-

joita, urakoitsijoita, yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja muita rakennusalan yrityksiä. 

Foorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea toiminnassa mu-

kana olevia tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa. (BuildingSMART Finland.) 

 

 

5.1 ”Tietomallinnusta ei hyödynnetä tarpeeksi” ja talotekniikkakysely 

 

Urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä tilaajien ja rakennuttajien henkilökohtaisia mieli-

piteitä talotekniikan tietomallinnuksen tilasta kartoitettiin syksyllä 2015 buildingSMART 

Finlandin talotekniikkakyselyllä ja aiheesta on tehty artikkeli ”Tietomallinnusta ei hyö-

dynnetä tarpeeksi” Talotekniikka-lehteen. Kyselyyn vastasi 221 henkilöä, joista suunnit-

telijoita oli 160 henkilöä, urakoitsijoita 42 henkilöä sekä tilaaja- tai rakennuttajatehtävissä 

olevia vastaajia oli 42 henkilöä. Vastaajat edustivat eri sektoreita oheisen taulukon (Tau-

lukko 1) mukaan. Suurin osa vastaajista työskenteli Uudellamaalla, tarkalleen ottaen 138 

henkilöä. Toiseksi eniten vastanneista työskenteli Pirkanmaalla, 20 henkilöä.  

 

 

Taulukko 1. Millä sektorilla toimit? (BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 

2015.) 
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Tietomallinnusta kommentoitiin laidasta laitaan. Eräs vastaaja kirjoitti, ”Hienoa, että ol-

laan mallinnuksen kanssa tässä pisteessä. Siitä on tosin puhuttu jo yli 10 vuotta. Onko 

toista alaa, jossa asiat etenevät näin hitaasti?” (Kärkkäinen 2016, 6-7.) Kyselyssä eräänä 

aiheena oli ”Onko Suomessa tekninen osaamistaso riittävä tietomallinnuksen käytölle?” 

ja siitä saatiin ristiriitaisia vastauksia (Ympyrädiagrammi 1). Suunnittelijoissa oli eniten 

luottoa, että osaamista löytyy, mutta urakoitsijat ja tilaajat olivat kriittisempiä. Tulosten 

perusteella suunnittelijat ovat optisempia osaamistasosta, kun taas urakoitsijat eivät. Voi-

siko asia olla niin, että suunnittelijoiden virheet huomataan urakoitsijoiden kesken, mutta 

tästä ei informoida suunnittelijoita. Näin suunnittelijat ajattelevat osaamistasonsa olevan 

hyvä, koska palautetta virheellisistä suunnitelmista ei saada. 

 

Ympyrädiagrammi 1. Onko tekninen osaaminen Suomessa riittävä tietomallien käytölle? 

(BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 

 

Urakoitsijat puolestaan kritisoivat mallinnuksen tarkkuustasoa. ”Mallit pitäisi olla suun-

niteltu siten, etteivät esimerkiksi iv ja lv törmäile keskenään. Usein saa selitykseksi että 

(ongelma) johtuu ohjelmasta. Urakoitsijaa ei kiinnosta mistä se johtuu, vaan sen pitäisi 

toimia”. (Kärkkäinen 2016, 6-7.) BuildingSMART Finland Talotekniikkatoimialaryhmän 

puheenjohtaja Tero Järvisen mukaan aivan millimetrin tarkkaan mallinnukseen ei voida 

lähteä. Kyselyyn vastaajien mukaan ”suunnittelijalla menee nykyisin aivan liian paljon 
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aikaa hiplatessaan asennettavissa olevia törmäyskohtia millilleen oikeaan paikkaan vain 

että törmäykset saadaan pois”. (Kärkkäinen 2016, 6-7.) 

 

Yksi kysymys oli ”Kuinka usein projektissasi teet tai käytät hyödyksi oman tekniikan 

alasi osalta tietomallia? Arvioi näiden projektien osuus kaikista projekteistasi.” (Tau-

lukko 2). 142 vastaaja ilmoitti käyttävänsä tietomallia vähintään joka toisessa projektissa. 

18 vastaajaa ilmoittivat, etteivät he käytä tietomallia ollenkaan projekteissa. (Buil-

dingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 

 

Taulukko 2. Kuinka usein projekteissasi teet tai käytät hyödyksi oman tekniikan alasi 

osalta tietomallia? Arvioi näiden projektien osuus kaikista projekteista. (Buil-

dingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 

 

Suuri osa vastaajista ilmoitti, että tietomallien käyttö tuo konkreettista hyötyä työhön. 

(Taulukko 3). 159 henkilöä ilmoitti, että tietomalli tuo konkreettista hyötyä aina tai melko 

usein. Vain 3 henkilöä vastasivat, että tietomallien käyttö ei tuo ollenkaan konkreettista 

hyötyä. Vastaajat siis kokevat saavansa hyvin hyötyä tietomallien käytöstä. Tätä voi pitää 

rohkaisevana tietomallintamisen jatkon kannalta. (BuildingSMART Finland, talotekniik-

kakysely 2015.) 
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Taulukko 3.”Tuoko tietomallien käyttö konkreettista hyötyä työhösi? (BuildingSMART 

Finland, talotekniikkakysely 2015.) 

 

Kyselyssä oli myös kysymys ”Koetko tietomallien käytön hankaloittavan työtäsi? 82 hen-

kilöä sanoi että ei ollenkaan ja 102 henkilöä sanoi että joskus. Tietomallien käyttö han-

kaloitti 13 henkilön työtä melko usein ja 4 henkilön työtä aina. Tuloksista voi päätyä 

sellaiseen johtopäätöksen, että, ne joiden työtä tietomallien käyttö hankaloitti melko usein 

tai aina, eivät välttämättä osaa täysin hyödyntää niitä ohjelmia, joilla tietomalleja käyte-

tään. Noin 2/3 vastaajista sanoivat, että pääsääntöisesti tietomallipohjaisen suunnittelun 

toimintatavat eivät ole selkeitä. (Ympyrädiagrammi 2). Tämän perusteella alalle ei ole 

vakiintunut selviä toimintatapoja tietomallipohjaisen suunnittelun osalta. (Buil-

dingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 
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Ympyrädiagrammi 2. Ovatko tietomallipohjaisen suunnittelun toimintatavat mielestäsi 

selkeitä? (BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 

 

Vastaajat toivoivat alalle enemmän toimintatapojen kuin ohjelmistojen kehitystä. 79 % 

214:sta henkilöstä halusi parempia toimintatapoja tietomallipuolelle. (Ympyrädiagrammi 

3).  

 

 

Ympyrädiagrammi 3. Kumpaa pitäisi mielestäsi tietomallipuolella ensisijaisesti kehittää: 

Ohjelmistoja vai toimintatapoja? (BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 
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Urakkalaskentaan perätään tarkkuutta. Kyselyn perusteella tilaajat eivät hyväksy ollen-

kaan tai hyväksyvät vain harvoin määräluetteloiden toimittamisen urakkalaskentaan. 

”Vaikka määräluettelo on olemassa, tilaaja ei anna sitä urakoitsijalle. Ja silti tilaaja tilaa 

kohteen tietomallinnettavaksi. Miksi tilata kohde mallinnettuna, jos ei halua ottaa hyötyjä 

siitä irti? Minulla ei mene ihan jakeluun” Järvinen ihmettelee. (Kärkkäinen 2016, 6-7.) 

Talotekniikkaryhmä katsoo tämän johtuvan vastuukysymyksistä. Urakoitsijan työmäärä 

voi olla jopa 20 kertaa pienempi toimittaessa määräluetteloiden ja digitaalisen materiaalin 

avulla. Eri lähteet ovat arvioineet, että toimitilarakentamisen talotekniikkalaskennan kus-

tannukset ovat 5-8 M€ vuodessa. Jos urakkalaskentaan osallistuu kahdeksan eri yritystä, 

ovat laskentakustannukset vuodessa kymmenien miljoonien luokkaa. (Kärkkäinen 2016, 

6-7.) 

 

BuildingSMART Finland talotekniikkakyselyssä suuri osa vastaajista ei toimita määrä-

luetteloita urakkalaskentaan. 28 henkilöä ei toimita koskaan ja 81 henkilöä toimitti vain 

harvoin määräluettelon urakkalaskentaan. (BuildingSMART Finland, talotekniikkaky-

sely 2015.) Kysymykseen vastasi 160 henkilöä. (Taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Kuinka yleisesti projekteista toimitetaan määräluettelot urakkalaskentaan? 

(BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 
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Hyvin harva urakoitsija hyödyntää tietomallista luotuja määräluetteloita tarjouslaskennan 

apuna. (Taulukko 5). 39 henkilöstä 24 ei käytä koskaan tai vain harvoin tietomallista luo-

tuja määräluetteloita tarjouslaskennan apuna. (BuildingSMART Finland, talotekniikka-

kysely 2015.) Lukema on todella suuri heistä, jotka eivät hyödynnä tietomallista luotuja 

määräluetteloita. Kenties asia on niin, että he pitävät koko tietomallintamista epäilyttä-

vänä ja näin ollen he eivät halua hyödyntää tietomallintamista tai heillä on ollut huonoja 

kokemuksia tietomallista luotujen määräluetteloiden kanssa. Jos projekti on tietomallin-

nettu oikein, vähentävät annetut määräluettelot urakoitsijoiden työmäärää ja antavat tar-

kemman tuloksen. 

 

 

Taulukko 5. Hyödynnätkö tietomallista luotuja määräluetteloita tarjouslaskennan apuna? 

(BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 

 

Vastaajat luottavat kuitenkin tietomalliohjelmistolla tuotettuihin sähköisiä määräluette-

loita jonkin verran (Ympyrädiagrammi 4). Noin 40 % vastaajista piti sähköisiä määrä-

luetteloita melko tai erittäin luotettavina. (BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 

2015.) 
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Ympyrädiagrammi 4. Luotatko tietomalliohjelmistolla tuotettuihin sähköisiin määräluet-

teloihin? (BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015.) 

 

Kyselyn perusteella tietomallintamisen paremmille toimintatavoille olisi tarvetta. Tämä 

voisi auttaa niin talotekniikka-alaa, kuin myös muita tietomalliprojektin osapuolia. Suun-

nittelijat ovat hyödyntäneet tietomallintamisen etuja jo jonkin aikaa, mutta tilaaja- ja ura-

koisijaosapuolten saaminen mukaan on hankalaa ennakkoluulojen ja muiden syiden takia. 

 

 

5.2 Ilmaranrinne valmistuu pika-ajassa energiatehokkaaksi 

 

Talotekniikka-lehden toisessa artikkelissa ”Ilmalanrinne valmistuu pika-ajassa energiate-

hokkaaksi” käsitellään Spondan, Helsingin Ilmalaan rakennuttamia toimistotaloja. En-

simmäiset kolme lähes matalaenergiatasoisiksi mitoitettua rakennusta valmistuivat tiukan 

aikataulun vuoksi 2015 vuoden puolella. Erittäin tiukan aikataulun mahdollisti työpis-

teille urakoitsijoille asti ulotettu mallinnuksen hyödyntäminen. (Tompuri 2015, 18-22.) 

 

Kun vuosia kestänyt kaavoitushanke saatiin päätökseen, käynnistyi ensimmäisen kiinteis-

tön rakentaminen vuoden 2014 maaliskuussa. Tiukka aikataulu vaikutti siihen, että urak-

kamuodoksi valikoitui tavoitehintaurakka myös talotekniikan toteutuksessa. 2014- 2015 
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vuodenvaihteessa pohjarakennusvaiheen päätyttyä ja runkotöiden päästyä hyvään vauh-

tiin, myös talotekniikka eteni työmaavaiheeseen, vaikka suunnitelmien valmiusaste ei ol-

lut läheskään 100 prosenttia. Tämän mahdollisti tietomallein tehty risteämätarkastelu, 

jonka ansiosta varmistettiin, ettei putki-, kanava tai johtovetojen paikkoja jouduta myö-

hemmin vaihtamaan. (Tompuri 2015, 18-22.) 

 

Tietomallinnuksesta on riittänyt puhetta jo usean vuoden ajan. Rakennetekniikkaa tieto-

mallit ovat palvelleet hyvin tai tyydyttävästi, mutta talotekniikkaa ne toistaiseksi ovat 

palvelleet heikommin. Sweco PM Oy:n projekti-insinööri Olli Oikkonen kertoo että ”Tie-

tomallinnuksesta saadaan toteutukseen todellinen hyöty vain silloin, kun suunnittelijoilta 

vaaditaan keskenään täysin yhteensopivat tietomallit. Muuten suunnitelmien yhteensovi-

tus joudutaan tekemään työmaalla.” (Tompuri 2015, 18-22.) Aren Ilmalanrinteen talotek-

niikkaurakasta vastaavan työmaan projektipäällikkö Jari Hannilan mukaan usein käy niin, 

että mallien sisältämä informaatio on usein täydennetty suunnitelmiin vasta siinä vai-

heessa, kun asennuksia on jo tehty. ”Nyt meillä oli ensi kertaa käytössä tietomalli, joka 

todella toimi ja hyödytti työmaata talotekniikassa” Hannila sanoo. (Tompuri 2015, 18-

22.) Hyvin tehty tietomallinnus on auttanut talotekniikka-asentajia kautta linjan oman 

työnsä tekemisessä. 

 

Kyseisessä kohteessa sähkömiehet ovat päässeet tekemään oman osuutensa poikkeuksel-

lisesti ennen muita huolellisen risteämätarkastelun avulla, kunhan täsmälleen oikeat rei-

titys ja korkeusasemat on tarkastettu työmaalla olevilla tableteilla nokkamiesten johdolla. 

Tuntuu, että työmaalla asentajatkin ovat suhtautuneet tietomalleihin positiivisesti, kunhan 

he vain pääsevät tutkimaan niitä työmaatableteilla. Tämä onkin yksi tietomallinnuksen 

hyvä puoli. Urakoitsijat saavat aivan erilaisen kuvan asennustekniikasta 3D mallista kuin 

perinteisistä 2D kuvista. Vaikka 3D malli vain täydentää perinteisiä tasopiirustuksia, pää-

sevät asentajat lähes samalle aaltopituudelle suunnittelijan kanssa. (Tompuri 2015, 18-

22.) 

 

Hyvän tietomallinnusprosessin ansiosta aikataulut voidaan vetää laskea todella tiukoiksi. 

Vaikka hyvä tietomallinnus parantaa rakennuskohteen laatua, voisi olla hyvä miettiä kan-

nattaako aikataulusta tehdä äärettömän tiukka. Pienet viivästykset mm. rakennustarvik-

keiden logistiikassa, rakenteiden kastuessa tai muissa vastoinkäymisissä voi johtaa tur-
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haan kiireeseen toteutusvaiheessa viivästyssakkojen painaessa päälle. Vaikka hyvän tie-

tomallintamisen ansiosta rakentamisen laatu ja tehokkuus paranee, voivat ne myös kärsiä 

liian tiukan aikataulun vuoksi ja se ei ole kenenkään etu. 

 

 

5.3 Suunnittelijat innoissaan, urakoitsijat epäilevät : BIM ja laatu 

 

Muutama vuosi sitten Talotekniikka-lehdessä olevassa artikkelissa käsiteltiin aihetta 

”Suunnittelijat innoissaan, urakoitsijat epäilevät : BIM ja laatu”. Artikkelissa kerrottiin, 

että suunnittelijat olivat innoissaan, kun taas urakoitsijat olivat epäileväisiä tietomallin-

nuksen tuomista eduista. Are Oy:n Tampereen talotekniikkaurakoinnista vastaava alue-

päällikkö Mikko Anttila sanoo, että lv- ja iv-töissä suurin hyöty mallinnuksesta saadaan 

konehuoneiden (Kuva 35) asennuksista ja muissa erityisen ahtaissa tiloissa sekä käytä-

vien alakattoihin tulevissa asennuksissa. (Valli 2013, 48-50.) 
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Kuva 35. Referenssikohteen iv-konehuoneen ilmanvaihdon taso- ja leikkauskuvat. Taval-

lisista 2D-kuvista urakoitsijoiden on hankala hahmottaa suunnittelijan ajatusta miten ka-

navointi lopulta asennetaan. 

 

Tilan 3D-tietomallia tarkastellessa voidaan paremmin hahmottaa kanavoinnin ja putki-

tusten tilavarauksia ja hankalasti hahmotettavia kohtia ahtaissa tiloissa. Mallia voidaan 

hyödyntää työmaalla työnjohtajan ja/tai pääurakoitsijan kanssa siten, että hankaliin koh-

tiin paneudutaan myös eri urakoitsijoiden kesken, jotta työn laatu pysyy hyvänä eikä 

asennuksia tarvitse muuttaa jälkikäteen. 

 

3D-mallin (Kuva 36) avulla putkitusten ja kanavoinnin reititystä ja korkoa on helpompi 

hahmottaa kuin perinteisistä 2D-tasokuvista. 3D-mallin etuna on, että samaan koordinaa-

tistoon saadaan sekä ilmanvaihtosuunnitelmat että muut haluamat järjestelmät ja raken-

teet. 3D-mallissa voi siis olla havaittavissa iv-konehuoneen rakenteet, lämmitys-, käyttö-

vesi- ja sähkösuunnitelmat. 3D-mallia voidaan katsella mistä kulmasta tahansa, joten ka-

navoinnin ja putkituksen suhteen ei tule epäselvyyksiä. 
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Kuva 36. Referenssikohteen iv-konehuoneen 3D-malli.  

 

”Sähkö on saanut mallinnuksesta vähemmän hyötyä. Ristiriitoja tulee asennuskorkeuk-

sissa ja asennusjärjestyksessä muiden urakoitsijoiden kanssa BIM-mallinnuksesta huoli-

matta. Olemme peräänkuuluttaneet lvis-suunnittelijoiden välistä yhteistyötä eri tekniikoi-

den yhteensovittamisessa.” Anttila sanoo. (Valli 2013, 48-50.) Tämä onkin todella tär-

keää, jos rakennusprojekti tietomallinnetaan. Kun kaikki todella sitoutuu tietomallintami-

seen ja suunnitelmien yhteensovittamiseen, sujuu urakoitsijoidenkin työ laadukkaammin 

ja nopeammin. Ei ole järkevää tutkia ja käydä läpi yhdistelmämalleja, jos havaittuja ris-

tiriitoja ei korjata suunnitelmiin, vaan virheet jätetään urakoitsijoiden ratkaistaviksi. 

 

Tietomalleja käytetään työmailla hyväksi, jos pääurakoitsija kokee että se palvelee työ-

maahankintoja ja työmaan ohjausta. Pääurakoitsija rooli mallinnuksen käytössä on iso, 

sillä muut urakoitsijat eivät saa täyttä hyötyä jos keskeinen osapuoli ei hyödynnä mallin-

nusta. Vielä pari vuotta sitten BIM-mallinnusohjelmat vaativat paljon tehoa tietokoneelta, 

eikä sellaisten hankkiminen jokaiselle asentajalle tuo riittävästi hyötyä. 3D-malli ei kor-

vaa perinteisiä 2D-suunnitelmia, mutta ongelmalliset kohdat on hyvä käydä 3D-mallin 

avulla läpi. Työmailla 3D-mallien käyttö ei ole lähtenyt sujuvasti liikkeelle. Artikkelissa 
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on nimetön kommentti, jossa urakoitsijan edustaja on sanonut ”Ei tässä ehdi mitään mal-

leja katsella, on näissä omissakin hommissa ihan riittävästi vaivaa”. (Valli 2013, 48-50.) 

Ehkä 3D-mallin vilkaisu olisi selventänyt merkittävästi suunnitelmien ”ideaa” ja vähen-

tänyt kiirettä ja väärin tehtyjä asennuksia. 

 

Artikkelin mukaan pää- ja TATE-urakoitsijat näkevät tietomallit monesti pikemminkin 

lisäduunina kuin rakentamisprosessia ja sen laatua parantavana asiana. Kesällä homma 

on toiminut paremmin sillä, työmaille ilmaantuu tietokoneen käytön paremmin hallitsevia 

teekkari- ja insinööriopiskelijoita. (Valli 2013, 48-50.) Asiaan vaikuttavat myös työmaan 

lvis-työnjohtajat. Jos he suhtautuvat skeptisesti mallinnukseen, ei mallintamista todennä-

köisesti hyödynnetä. Iso merkitys on myös menneissä rakennusprojekteissa. Jos ensim-

mäisessä tietomallinnettavassa projektissa homma ei jostain syystä ole toiminut, ei sitä 

helposti yritetä toista kertaa. Jos taas homma on mennyt mallikkaasti, haluaa tietomallin-

nusta jatkossakin hyödyntää. Kenties hyvien tietomallikokemusten myötä seuraavan 10 

vuoden aikana joidenkin urakoitsijaliikkeiden työmaille saadaan näinä päivinä läpimur-

toa tekevät virtuaalitodellisuuslasit, joilla voidaan ottaa mallia vaikeasti hahmoteltavien 

kohtien tarkkaa asennusreittiä ja – korkeutta, aivan siinä pelipaikalla. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Referenssikohteen suunnittelu on sujunut hyvin. Suunnittelukokouspöytäkirjojen perus-

teella yhteistyö on sujunut hyvin eikä isoja ongelmia ole tässä kohteessa tullut vastaan. 

Alussa LVI-suunnitelmat olivat väärässä korossa, mutta se korjattiin oikeaksi. 

 

Omasta mielestä suunnitteluosapuolten välistä yhteistyötä ei voi korostaa liikaa. Suunni-

telmien hiominen ja erittäin hyvä yhteensovittaminen on työlästä, mutta näen että tästä 

saadaan todella paljon hyötyä toteutusvaiheessa, sillä rakentamisen laatu ja tehokkuus 

pysyy korkealla. Rakennusmateriaalit, kuten kantavat betonielementtiseinät ja ontelolaa-

tat valmistetaan suurimmaksi osaksi tehtaissa ja tuodaan valmiina työmaalle, missä ne 

asennetaan oikeaan kohtaan. Jos näissä kappaleissa havaitaan ristiriitoja, se viivästyttää 

niiden asentamista ja sen lisäksi se aivan varmasti aiheuttaa lisäkuluja. Kun suunnitelmat 

ovat ristiriidattomia, on asennuksia mukava tehdä työmaalla. Jos suunnitelmat ovat jol-

lain tavalla virheellisiä ja se huomataan vasta toteutusvaiheessa, eivät urakoitsijat tieto-

mallinnettavista rakennushankkeista vakuutu. Hyvät ja huonot kokemukset tietomallinta-

misen saralla leviävät puskaradion avulla ja ne vaikuttavat muiden urakoitsijoiden mieli-

piteeseen tietomallintamisesta. Valitettavasti referenssikohteessa ei ollut mahdollisuutta 

seurata toteutusvaihetta aikataulullisista syistä johtuen, joten en saanut kohteen urakoit-

sijoiden mietteitä tietomallintamisesta. 

 

Yksi asia mihin rakennusalan tulisi paneutua, olisi tietomallien hyödyntämisen lisäämi-

nen rakennustyömaalla. Omasta mielestä sen tulisi olla pääurakoitsijan vastuulla. Näin 

työmaalla eri urakoitsijoiden työnjohtajilla ja asentajilla olisi mahdollisuus tutkia suunni-

telmien 3D-mallia, jolloin talotekniikkajärjestelmien reititykset ja korkeusasemat ovat 

varmasti suunnittelua vastaava. Jotta vastaavaa tutkimista tapahtuu, suunnitelmien pitäisi 

olla niin virheettömiä, ettei jo asennettuja järjestelmiä jouduta jälkikäteen purkamaan. 

Tämä vaatii jo aiemmin mainittua suunnitelmien ristiriidattomuutta, josta aiheutuu lisää 

työtä suunnitteluosapuolille.  

 

Huolellisuutta vaatii myös järjestelmien suunnitteleminen aivan oikeaan korkoon. 2D-

suunnitelmista ei kanavoinnin tai putkituksen tarkkaa asennuskorkoa saa selville ja näin 

suunnittelija saattaa nopeasti ajatella, että eri järjestelmät asennetaan hieman eri koroille 
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ja ongelmaa ei ole. Vasta kun suunnitelmia tarkastellaan 3D-mallista, jossa on kanavan 

ja putken oikea halkaisija eristeineen, ymmärtää että suunnitelmat ovat ristiriidassa. Tie-

tomallinnus on armoton, varsinkin LVI-suunnittelijalle, jonka pitää yleensä suunnitella 

vähintään kolme eri järjestelmää. 

 

Tietomallinnettavissa rakennusprojekteissa on tärkeää pitää yhdistelmämallin katselmus-

palaveri, kuten opinnäytetyön referenssikohteessa pidettiin. On toivottavaa, että kaikki 

suunnitteluosapuolet osallistuvat yhdistelmämallin katselmuspalaveriin. Kuten opinnäy-

tetyössä tuli ilmi, on yhdistelmämalleista saatu visuaalinen informaatio todella tärkeää, 

sillä näin suunnitelmien ristiriitaisuudet saadaan suurilta osin karsittua ennen toteutusvai-

hetta. Vaikka kohteeseen olisikin nimetty tietomallikoordinaattori, huomaa kourallinen 

insinöörejä tai muita tekniikan alan osaajia yhdistelmämallin puutteet, ristiriitaisuudet ja 

visuaaliset seikat paremmin kuin yksi tietomallikoordinaattori. Yhteen asiaan suunnitel-

missa kannattaa paneutua ja sen on huomattujen ristiriitaisuuksien korjaaminen. Yleensä 

ristiriitaisuudet johtuvat eri suunnitteluosapuolista, joten keskusteleminen siitä, kumpi 

muokkaa suunnitelmia erilaisiksi, on paikallaan. Optimitilanteessa vain toinen korjaa 

omia suunnitelmia, jotta ristiriitaisuudesta päästään eroon. Joskus voi käydä niin, että 

kumpikaan ei tee asialle mitään ja joissakin tapauksissa voi käydä niin, että molemmat 

korjaavat suunnitelmia ja näin aiheutetaan uusi ristiriita. Suunnitelmien korjaamisessa 

erityisen tärkeää on siis suunnitteluosapuolten välinen yhteistyö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

LÄHTEET 

Autodesk Inc. 2016. Autodesk Inc:n nettisivut. Luettu 14.4.2016 

http://www.autodesk.fi/  

 

BuildingSMART. 2014. BuildingSMART nettisivut. Luettu 11.4.2016. 

http://www.buildingsmart.org/  

 

BuildingSMART Finland. 2016. BuildingSMART Finland nettisivut. Luettu 14.4.2016. 

http://www.buildingsmart.fi/  

 

BuildingSMART Finland, talotekniikkakysely 2015. Luettu 27.3.2016.  

https://asiakas.kotisivukone.com/files/buildingsmart.kotisivukone.com/uu-

tiset/bSF_TATE/BuildingSMART_Finland_TATE-

kysely_2015_raportti_25.11.2015.pdf   

 

EQUA Simulation AB. 2016. EQUA Simulation AB:n nettisivut. Luettu 11.4.2016 

http://www.equa.se/fi/  

 

Kymdata Oy. Kymdata Oy:n nettisivut. Luettu 11.4.2016. 

http://www.cads.fi/fi 

 

Kärkkäinen, M. 2016. Tietomallinnusta ei hyödynnetä tarpeeksi. Talotekniikka-lehti 

1/2016, 6-7. 

 

LVI-ohjekortti 03-10488. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 1. Yleinen osuus. Ra-

kennustietosäätiö RTS, 2012. 

 

LVI-ohjekortti 03-10490. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 3. Tietomallien hyö-

dyntäminen rakentamisessa. Rakennustietosäätiö RTS, 2012. 

 

LVI 03-10491. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 4. Talotekninen suunnittelu. 

Rakennustietosäätiö RTS, 2012. 

 

LVI 03-10492. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 5. Rakennesuunnittelu. Raken-

nustietosäätiö RTS, 2012. 

 

LVI 03-10497. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 10. Energia-analyysit. Raken-

nustietosäätiö RTS, 2012. 

 

LVI 03-10499. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 12. Tietomallien hyödyntämien 

rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana. Rakennustietosäätiö RTS, 2012. 

 

LVI 03-10500. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 13. Tietomallien hyödyntämien 

rakentamisessa. Rakennustietosäätiö RTS, 2012. 

 

Program Oy. 2016. Program Oy:n nettisivut. Luettu 11.4.2016. 

http://www.magicad.com/fi  

 

 

http://www.autodesk.fi/
http://www.buildingsmart.org/
http://www.buildingsmart.fi/
https://asiakas.kotisivukone.com/files/buildingsmart.kotisivukone.com/uutiset/bSF_TATE/BuildingSMART_Finland_TATE-kysely_2015_raportti_25.11.2015.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/buildingsmart.kotisivukone.com/uutiset/bSF_TATE/BuildingSMART_Finland_TATE-kysely_2015_raportti_25.11.2015.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/buildingsmart.kotisivukone.com/uutiset/bSF_TATE/BuildingSMART_Finland_TATE-kysely_2015_raportti_25.11.2015.pdf
http://www.equa.se/fi/
http://www.cads.fi/fi
http://www.magicad.com/fi


69 

 

 

Solibri Inc. 2016. Solibri Inc:n nettisivut. Luettu 11.4.2016. 

http://www.solibri.com/  

 

Suomen rakentamismääräyskokoelma D3. 2012 Rakennusten energiatehokkuus. Mää-

räykset ja ohjeet. 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelma E1. 2011. Rakennusten paloturvallisuus. Mää-

räykset ja ohjeet. 

 

Tompuri, V. 2015. Ilmalanrinne valmistuu pika-ajassa energiatehokkaaksi. Talotek-

niikka-lehti 6/2015, 18-22.  

 

Valli, M. 2013. Suunnittelijat innoissaan, urakoitsijat epäilevät: BIM ja laatu. Talotek-

niikka-lehti, 1/2013, 48-50. 

http://www.solibri.com/


70 

 

 

LIITTEET 

Liite 1. Energia todistus 

1 (4) 

 



71 

 

 

 

       

2 (4) 

 

 



72 

 

 

 

 

      3 (4) 

 



73 

 

 

 

 

      4 (4) 



74 

 

 

Liite 2. Kesäajan huonelämpötilan tarkastelu 

      1 (2) 

 



75 

 

 

      2 (2) 

 


