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1 JOHDANTO 

1.1. Lähtökohdat 

Lemminkäisellä on asetettu tavoitteeksi ottaa tietomallinnus käyttöön kai-
kissa omissa asuinrakennuskohteissa. Lemminkäisen verkossa on paljon 
tietoa ja ohjeita tietomallinnuksesta. Tässä työssä on tarkoitus laatia selkeä 
ohjeistus, joka opastaa käyttämään olemassa olevaa tietoa suunnittelunoh-
jausvaiheessa oikein. 

1.2. Tavoitteet, rajaus ja tutkimuskysymykset 

Tässä opinnäytetyössä osoitetaan, miten tietomallit otetaan tehokkaasti 
käyttöön alueellisessa rakentamisessa ja mitä hyötyä tietomallien käytöllä 
voidaan saavuttaa. Työn tavoitteena on laatia selkeä kolmeportainen oh-
jeistus työpäälliköille tietomallin käyttöönotosta suunnittelunohjausvai-
heessa.  
 
Valmiin ohjeistuksen tulisi antaa työpäälliköille valmius käynnistää ja joh-
taa suunnittelun ohjausta tietomallinnettavissa kohteissa siten, että tieto-
mallista saadaan tarvittavat tiedot ja että tiedot ovat riittävän tarkat. Lisäk-
si ohjeistuksen tarkoitus on antaa riittävät perustiedot, jotta osa työpäälli-
köistä pystyisi toimimaan tietomallikoordinaattoreina omassa tuotannossa, 
kuten asuinrakennuskohteissa. 

1.3. Kehitystyön vaiheet 

Suomen ensimmäiset yleiset tietomallivaatimukset on julkistettu, ja ne an-
tavat hyvän perustan ohjeistuksen laatimiselle. Lisäksi Lemminkäisellä on 
työskennellyt aktiivisesti tietomalliasiantuntijoita vuodesta 2006 alkaen. 
Yhteistyö heidän kanssaan varmistaa ohjeistuksen sisällön riittävyyden. 
 
Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen tutkimus, joka koostuu sekä 
kirjallisen aineiston osuudesta että empiirisestä osuudesta. Kirjallisen 
osuuden tutkimusmenetelmiin kuuluu alan kirjallisuuden sekä aikaisempi-
en tutkimuksien tulosten analysointi.  
 
Empiirisen osuuden tutkimusmenetelminä ovat teemahaastattelut. Haastat-
teluiden tarkoituksena on selvittää laaditun ohjeistuksen toimivuutta ja so-
pivuutta alueellisesti Lemminkäinen Talo Oy:ssä. Haastattelukierroksen 
haastateltavat henkilöt on valittu case-kohteessa mukana olevien henkilöi-
den joukosta. 
 
Tutkimus koskee pelkästään suunnittelun ohjausvaihetta, ja siinä on keski-
tytty suunnittelun käynnistämiseen tietomallinnettavissa kohteissa. Ohjeis-
tus on tarkoitettu tukemaan tietomallien käyttöä Lemminkäinen Talo 
Oy:ssä. 
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2 TIETOMALLINNUS 

Tietomalli on rakennuksen virtuaalinen pienoismalli. Kansainvälisesti 
käytetään nimeä BIM, joka muodostuu englanninkielisistä sanoista buil-
ding information model.  
 
Vaikka tietomalli sisältääkin usein 3D-geometrian, niin se ei ole silti vält-
tämätöntä. Eli tietomalli ei ole yhtä kuin 3D-malli.  
 
Nykyisin rakennusliikkeet pystyvät käyttämään informaatiota, jota tieto-
malleista saadaan määrä- ja kustannuslaskentaan, hankinnan ja suunnitte-
lun ohjaukseen sekä työmailla tuotannonsuunniteluun ja  
-ohjaukseen.  
 

 

 

Kuva 1. Tietomallinnuksen kehitys (Arto Kiviniemi) 

Kuvassa 1 on esitetty tietomallinnuksen kehityskäyrä. Vielä 1980-luvulla 
suunnitelmat piirrettiin pääasiallisesti paperille. 1980-luvun lopussa alkoi-
vat tietokonepohjaiset suunnitteluohjelmat lisääntyä, jolloin niiden avulla 
pystyttiin piirtämään viivoja ja kaaria. 2000-luvun taitteessa tietokonepoh-
jaiset suunnitteluohjelmat olivat kehittyneet niin pitkälle, että niiden avulla 
pystyi suunnittelemaan 3D-kuvia. Tämän jälkeen ohjelmia on kehitetty 
määrätietoisesti siihen suuntaan, että samaan tiedostoon pystyttäisiin liit-
tämään kaikki tarvittava tieto. Tätä älykästä 3D-mallia kutsutaan tietomal-
liksi. Tietomalli sisältää objekteja, esimerkiksi seinä ja ikkuna, ominai-
suuksia esimerkiksi seinän pinta-ala, sekä relaatioita, esimerkiksi ikkuna 
on seinässä. Tulevaisuudessa tietomallit tulevat sisältämään kaiken tiedon 
koko rakennuksen elinkaaren ajalta (construction innovation and process 
improvement). 
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2.1. Mikä on tietomalli ja mitä se mahdollistaa 

Tavoitteena rakennuksien mallinnuksessa on suunnittelun sekä rakennus-
vaiheen parantaminen niin laadullisesti kuin taloudellisesti ottaen huomi-
oon myös tehokkuus ja turvallisuus. Tietomalliin kerätään tietoa raken-
nuksesta koko sen elinkaaren ajan suunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon.  
 
Tietomallit mahdollistavat muun muassa kustannusten vertailun investoin-
tipäätöksien tueksi, energia- ympäristö- ja elinkaariratkaisujen vertailun, 
suunnittelun ja ylläpidon tavoiteseurantaa varten sekä suunnitelmien ha-
vainnollistamisen rakennettavuuden analysoimiseksi. Lisäksi tietomallilla 
pystytään varmistamaan laatua, parantamaan tiedonsiirtoa ja tehostamaan 
suunnitteluprosessia. (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 
 
Jotta mallinnus onnistuisi, malleille ja mallien hyödyntämiselle on asetet-
tava hankekohtaiset painopistealueet ja tavoitteet. (YTV2012 osa 1 Ylei-
nen osuus) 
 
Yleisiä mallinnukselle asetettuja tavoitteita ovat hankkeen päätöksenteko-
prosessin tukeminen, osapuolien sitouttaminen mallien avulla ja suunnitte-
luratkaisujen havainnollistaminen. Tietomallit auttavat hankkeen osapuo-
lia suunnitelmien yhteensovittamisessa, ja niiden avulla pystytään paran-
tamaan valmiin rakennuksen laatua. Tietomallien avulla tavoitellaan myös 
rakennusaikaisten prosessien parantamista sekä rakennuksen turvallisuu-
den edistämistä niin rakennusaikana kuin koko rakennuksen elinkaaren ai-
kana. (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 
 
Yleinen mallinnukselle asetettu tavoite on myös tukea hankkeen kustan-
nus- ja elinkaarianalyyseja sekä siirtää hankkeen tietoja käytönaikaiseen 
tiedonhallintaan. (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 

2.1.1. Lähtökohdat tietomallinnuksessa 

Yleisissä Tietomallivaatimuksissa 2012 on esitetty tietomalleilta vaaditta-
va sisällön vähimmäistaso. Näitä vaatimuksia voidaan käyttää hankkeissa 
ja tarvittaessa lisätä ja tarkentaa sisältöä vastaamaan kyseessä olevaa koh-
detta. Mikäli vaatimuksia asetetaan kohteen tietomallinnukselle, on niiden 
oltava selkeitä, eivätkä ne saa olla ristiriidassa toisiinsa nähden. 
(YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 
 
Tietomallinnukselle asetettavat tavoitteet on syytä selvittää ennen suunnit-
telijoiden valintaa. Mallintamisen osaamisella sekä siinä käytettävillä oh-
jelmilla on suuri merkitys hankkeessa. On myös otettava huomioon, että 
nykyisin mallinnuksen lisäksi kohteita suunniteltaessa joudutaan laatimaan 
lisäksi perinteisiä dokumentteja.  
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2.1.2. Käytettävät ohjelmistot 

Yleisissä tietomallivaatimuksissa on määritelty julkisissa hankkeissa käy-
tettäväksi vähintään IFC 2x3-sertifioituja mallinnusohjelmia. IFC-
tiedonsiirtoformaatti (Industry Foundation Classes) on tarkoitettu erityi-
sesti tietomallinnuksen tiedon siirtoon. IFC-tiedostojen avulla voidaan siir-
tää tietoa eri suunnitteluohjelmien välillä riippumatta ohjelmistoista. Tällä 
hetkellä uusin versio IFC-standardista on 4 (2x4). 
 
Jokainen hanke on aina omanlaisensa, ja siksi sille voidaan asettaa suun-
nitteluohjelmistoja sekä tiedostomuotoja koskevia erityisvaatimuksia. 
Useilla rakennusliikkeillä on viety tietomallinnusta jo hyvinkin pitkälle, ja 
niillä on omat järjestelmät sekä kirjastot, jotka on kehitetty tiettyjen suun-
nitteluohjelmien ympärille. (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 

2.1.3. Oikeudet tietomalleihin 

Tilaajalle tulee luovuttaa kohteen tietomallit sekä IFC-muodossa että na-
tiivimuodossa sovitussa aikataulussa. Projektin päätyttyä suunnittelijat 
luovuttavat kaikki sähköiset dokumentit tilaajalle, joka voi käyttää niitä 
samoin ehdoin kuin perinteisiä dokumentteja. Tämä tarkoittaa sitä, että 
mikäli suunnittelija käyttää ulkopuolista kirjastoa mallinnuksessa, tulee 
sen luovuttaa tiedostot siten, että kaikki tarpeellinen tieto säilyy mallissa. 
Jos dokumenttien luovuttamiseen tilaajalle liittyy tuotannollisia tai teki-
jänoikeudellisia asioita, on ne käsiteltävä suunnittelusopimusta laadittaes-
sa. Natiivimuoto tarkoittaa suunnitteluohjelman omaa tiedostomuotoa.  
(YTV2012 osa 1 Yleinen osuus)  

2.1.4. Mallin suunnitteleminen 

Senaattikiinteistöt laativat tietomallivaatimukset vuonna 2007 ja olivat 
mukana laatimassa uusia vaatimuksia, jotka julkaistiin vuoden 2012 alussa 
nimellä Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012). Vaatimukset on 
laadittu siten, että niistä saisi entistä enemmän hyötyä rakennuksen elin-
kaaren eri vaiheisiin. (http://www.archimad.fi/?p=1555 7.11.2013) 
 
Yleiset Tietomallivaatimukset käsittävät 13 osaa. Tietomallinnettavaa 
hanketta käynnistettäessä tulisi jokaisen osapuolen tutustua yleiseen osuu-
teen, laadunvarmistuksen periaatteisiin sekä tietenkin oman alansa vaati-
muksiin. Tietomallikoordinaattorin sekä muiden hankeen tiedonhallinnasta 
vastaavien henkilöiden tulisi hallita tietomallivaatimusten kaikki osat. 
(YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 
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Tietomallin laadunvarmistusta suunnitteluvaiheessa voidaan tarkastella 
kolmesta eri lähtökohdasta. Ensimmäiseksi tarkastellaan tietomallin tek-
nistä sisältöä eli sitä, onko malli muodostettu halutulla tavalla suunnitte-
luohjelmassa. Toiseksi tarkastellaan tietomallin tietosisältöä: onko kussa-
kin vaiheessa vaadittava sisältö valmiina ja oikein tehtynä mallissa? Kol-
manneksi tietomallia tarkastellaan tarkkailuohjelmalla, joka suorittaa mal-
leja yhdistäessä esimerkiksi törmäilytarkastuksia. Tietomallien laadun-
varmistuksella halutaan parantaa suunnittelun laatua sekä eri suunnittelu-
alojen suunnitelmien yhteensopivuutta. Laadunvarmistus on suunnitteli-
joiden ja tilaajan yhteistyötä, jolla halutaan saada mahdollisimman valmiit 
ja virheettömät suunnitelmat jo hankkeen alusta alkaen. (YTV2012 osa 6 
Laadunvarmistus) 
 
Mallinnuksessa tulee käyttää oikeita työkaluja sekä komponentteja, jotta 
muut ohjelmat tunnistavat aina, mikä rakennusosa on kyseessä. Esimer-
kiksi väliseinä tulee mallintaa seinätyökalulla. Rakennuksen osat, joille ei 
ole omaa työkalua, mallinnetaan erikseen sovittavalla menetelmällä. Ku-
vassa 2, joka on esimerkki ajorampin mallinnuksesta, jossa on käytetty eri 
työkaluja niille tarkoitettuihin kohteisiin. Esimerkki sellaisesta kohteesta, 
jolle ei ole omaa työkalua, on ramppi, joka on tehty erikseen sovitulla työ-
kalulla.   (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 

 

Kuva 2. Esimerkki ajorampin mallinnuksesta (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus). 

Vaikka kaikki mallinnusohjelmat eivät tue mallintamista kerroksittain, on 
ne silti mallinnettava siten, että ne tukevat malleista laadittavia analyysejä. 
Lisäksi lähes kaikki osapuolet, kuten työmaa, käsittelevät malleja kerrok-
sittain. Joissain poikkeustapauksissa voidaan sopia, että kohde mallinne-
taan yhtenä kokonaisuutena. Tällöin mallissa on oltava tietorakenne, joka 
mahdollistaa sen kerroskohtaisen tarkastelun. Kohteet jaetaan usein lisäksi 
lohkoihin. Esimerkiksi eri porrashuoneet jaetaan omaan lohkoonsa. 
(YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 
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Suunnittelijoiden tulee ylläpitää mallin rinnalla tietomalliselostusta. Tähän 
selostukseen kirjataan käytetyt mallinnustavat sekä mahdolliset poik-
keamat niistä. Lisäksi suunnittelijan tulee dokumentoida selostukseen tie-
tomallin senhetkinen tila sekä tehdyt muutokset. Tietomalliselostus jul-
kaistaan aina yhtä aikaa tietomallin kanssa. Selostuksen avulla muut osa-
puolet voivat tarkkailla mallinnuksen valmiusasteitta, nimeämiskäytännön 
toteutumista sekä rakennetta. Tietomalliselostus on osa suunnitelmaa, ja 
siinä esiintyvistä virheellisistä dokumentoinneista vastaa virheen tekijä. 
(YTV2012 osa 1 Yleinen osuus) 
 
 

 

Kuva 3. Tietomallin käyttö ongelmakohtien havainnollistamisessa. ( Lemminkäinen 
Talo, Tietomallinnus) 

Tietomallia voidaan käyttää havainnollistamaan eri ongelmakohtia kuten 
kuvassa 3 deltapalkin kulman näkyminen laatan reunan ulkopuolella sekä 
auttamaan suunnitteluratkaisuihin liittyvässä päätöksenteossa. Tähän tar-
koitukseen luodut mallit on tarkoitettu projektin tunteville henkilöille. 
Niissä voidaan esimerkiksi esittää eri pintamateriaalit eri väreillä. Suunnit-
telija voi laatia mallista myös omaa näkemystään esiintuovan visualisen 
mallin, jolloin se on hyvin valokuvamainen. Tällaisen mallin luominen 
vaatii huomattavaa tarkkuutta suunnittelulta.  (YTV2012 osa 8 Havainnol-
listaminen) 
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2.2. Tietomallinnus arkkitehtisuunnittelussa 

Mikäli kohde suunnitellaan käyttäen tietomallinnusta, on arkkitehtisuunni-
telmien laatiminen mallintamalla pakollista kaikissa suunnitteluvaiheissa. 
Muut suunnittelijat laativat omat suunnitelmansa siten, että käyttävät ark-
kitehtisuunnitelmaa pohjana. Tämän takia on erityisen tärkeää, että arkki-
tehtimalli on laadittu teknisesti oikein. Mallinnuksessa ei edellytetä Talo 
2000–nimikkeistön käyttöä, vaikka niin on esitetty Yleisten tietomallivaa-
timuksien ohjeistuksessa.  (YTV2012 osa 3 Arkkitehtisuunnittelu) 

 

Kuva 4. Arkkitehti malli auttaa kohteen havainnollistamisessa. (Lemminkäinen Talo, 
Tietomallinnus) 

Arkkitehti laatii kohteeseen tilamallin, jota voidaan hyödyntää olosuhde- 
ja energiasimuloinneissa. Edellytyksenä näille simuloinneille on, että tila-
malli on laadittu oikein, jotta siitä saadaan tarkasti tilatyypit, vaipan pinta-
alat sekä aukotusten määrät eri ilmansuuntiin. Tarkemmat ohjeet tilamal-
lille määrittää käytettävä energiasimulointiohjelma, mutta tavallisesti tila-
mallin tulee olla tätä varten yleisessä tiedostomuodossa kuten IRC-
tiedostomuodossa. (Lemminkäinen Talo. Tietomallinnus) 
 
Arkkitehti laatii lisäksi kohteesta rakennusosamallin, jota käytetään jo 
alustavana rakennusosamallina suunnittelunohjaukseen. Rakennusosamal-
lin tulee olla riittävän tarkka, jotta siitä saadaan myös määriä kustannusar-
vion ja tavoitearvion laadintaan sekä niiden tarkastamiseen. Tässä vai-
heessa rakennusosamallia voidaan käyttää lisäksi hankinnoissa, työmaato-
teutuksen suunnittelussa ja aikatauluhallinnassa. (Lemminkäinen Talo. 
Tietomallinnus) 
 
Arkkitehdin laatimia tonttimallia, aluemalleja sekä maastomallia ei pidä 
sotkea geosuunnittelijan laatimaan geomalliin. Geomallia käytetään maa-
massojen määrälaskentaan, kun taas arkkitehdin laatimia malleja hyödyn-
netään tämän lisäksi pihan rakentamiseen sekä tarvittaessa sen ylläpidossa. 
Aluemalleja käytetään lisäksi pihasuunnitelmien havainnollistamiseen. 
(Lemminkäinen Talo. Tietomallinnus) 
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Pääsuunnittelija voi toimia kohteessa myös tietomallikoordinaattorina, 
mutta tehtävään voidaan valita myös joku muu taho. Tietomallikoordinaat-
torin tehtävät hankkeessa ovat osittain päällekkäisiä pääsuunnittelijan 
kanssa, mutta eivät silti poista pääsuunnittelijan vastuuta. Tietomallikoor-
dinaattori kokoaa yhdistelmämallin ja laatii siitä raportin, josta selviää eri 
suunnittelualojen mallien puutteet ja virheet sekä niiden keskinäinen yh-
teensopimattomuus. Pääsuunnittelijan tulee valvoa, että virheet ja puutteet 
saadaan korjattua. (YTV2012 osa 1 Yleinen osuus)   

2.3. Tietomallinnus rakennesuunnittelussa 

Rakennesuunnittelija laatii kohteeseen rakennemallin, jota käytetään jo 
hankkeen suunnittelunohjauksessa. Rakennemallista saatavilla tiedoilla 
voidaan tarkastaa osittain arkkitehdin rakennusosamallista tavoite- ja kus-
tannusarvioon saatujen tietojen oikeellisuutta. Rakennemalli on hyvä apu-
väline runkoaikataulun laadintaan ja seurantaan. Rakennemallista saadaan 
lisäksi tietoa tuotannonsuunnitteluun ja hankintaan runko- ja elementti- 
sekä paikallavalurakenteissa. (Lemminkäinen Talo. Tietomallinnus) 
 
Rakennemallin sisältö sekä tarkkuus vaihtelevat suunnitteluvaiheen mu-
kaan. Rakennemallin pitää sisältää kaikki kohteen kantavat rakenteet, be-
tonirakenteet, vaikka ne eivät olisi kantavia, sekä muut tilaa vievät raken-
nustuotteet, joiden sijainti vaikuttaa muiden suunnittelijoiden suunnitel-
miin. Rakenteiden koordinaation tulee säilyä mallia siirrettäessä.  Raken-
netyypit tulee edelleen toimittaa 2D-piirustuksina, vaikka niitä ei saataisi 
tulostettua mallista.  (YTV2012 osa 5 Rakennesuunnittelu) 

2.4. Tietomallinnus TATE-suunnittelussa 

Talotekniikkasuunnittelijoiden malleista saadaan paljon hyötyä suunnitte-
lun ohjaukseen, jotta jo tässä vaiheessa pystytään välttämään eri suunnitte-
lualojen väliset risteävyydet. Lisäksi malleista saadaan määriä hyödynnet-
täväksi kustannuslaskennassa sekä tavoitearvion laatimisessa. Taloteknii-
kan malleja voidaan hyödyntää lisäksi energia- ja olosuhdesimuloinneissa 
sekä työmaalla aikatauluhallinnassa ja työmaatoteutuksessa.  (Lemmin-
käinen Talo. Tietomallinnus) 
 
TATE-malli laaditaan tilatussa laajuudessa. Taloteknisiä tietomallivaati-
muksia voidaan tämän johdosta vaatia noudatettavaksi vain toimeksiannon 
mukaisesti. TATE-malleissa tulee esittää ainoastaan taloteknisiä objektei-
ta. Mikäli TATE-suunnittelija käyttää referenssinä eli pohjana omassa 
suunnittelussaan toisen suunnittelijan mallia, hänen on poistettava se en-
nen mallin julkaisua. (YTV2012 osa 4 Talotekninen suunnittelu)   
 
 
 
 
 
 



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

9 
 

Talotekniset analyysit voivat kohdistua koko rakennukseen, pienempiin 
osiin rakennusta tai teknisiin järjestelmiin. Taloteknisillä analyyseilla saa-
daan rakennuksen energiankulutuksesta tietoa, josta on hyötyä elinkaari-
suunnittelussa. Usein arkkitehtuuriset asiat, kuten rakennuksen muoto, se-
kä osa rakenneratkaisuista, kuten julkisivumateriaalit, on lyöty lukkoon jo 
ennen taloteknisiä analyyseja, joten niiden avulla voidaan tällaisissa tapa-
uksissa korjata taloteknistä puolta erikoisratkaisujen, mikä vaikuttaa 
yleensä kustannuksiin nostaen niitä toteutusvaiheessa. (YTV2012 osa 9 
Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä) 
 
Rakennuksen energia-analyysit sisältävät sekä energiatehokkuuslaskelmat 
että sisäolosuhdelaskelmat. Nämä analyysit auttavat päätöksenteossa 
hankkeen alkuvaiheessa, ja niiden avulla pystytään valitsemaan oikeat 
suunnitteluratkaisut riittävän ajoissa. Tärkeä hyöty analyyseista on myös 
varmistettaessa oikeiden tietojen käyttö laskelmissa. Energia-analyyseja 
hyödynnetään tämän lisäksi rakennuksen elinkaaren aikana ylläpidossa. 
Mahdollisimman hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseen tarvitaan ta-
lotekniikkasuunnittelijoiden ratkaisujen lisäksi oikeita ratkaisuja myös 
arkkitehdilta sekä rakennesuunnittelijalta. (YTV2012 osa 10 Energia-
analyysit)   

2.5. Tietomallin mahdollisuudet rakennusliikkeelle 

Suunnittelun tilaajan tulee asettaa tavoitteet tietomallintamisen hyödyntä-
miseen jo hankkeen alkuvaiheessa, jotta mallintamisesta saadaan haluttu 
hyöty sekä mahdollisesti myös rakennusvaiheeseen että rakennuksen yllä-
pitoon. Määrittelemällä ennen suunnittelun aloittamista tietomallien tieto-
sisältövaatimukset helpotetaan hankkeen eri osapuolia ymmärtämään omat 
tehtävänsä sekä vastuunsa. (YTV2012 osa 11 Tietomallipohjaisen projek-
tin johtaminen)  
 
Tietomalleja pystytään hyödyntämään hankkeen esittelyssä käyttäjille ja 
muille sidosryhmille ja helpottamaan suunnitelmien hyväksyttämistä tilaa-
jilla ja käyttäjillä. (Lemminkäinen Talo. Tietomallinnus) 
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Kuva 5. Tietomalleista pystytään ottamaan tarkkoja määräluetteloja. (Lemminkäinen 
Talo, Tietomallinnus) 

Oikein laaditusta tietomallista on apua määrälaskennan tehostamiseen se-
kä määrien käyttöön erilaisissa päätöksentekotilanteissa. Määriä on mah-
dollista saada ulos jokaisen eri suunnittelualan malleista. Kuvassa 5 on 
otettu seinäpintojen määriä arkkitehtimallista.  Tietomallien avulla määrä-
laskijan työ muuttuu huomattavasti, sillä hänen ei enää tarvitse mitata 
kaikkia määriä piirustuksista, vaan hän pystyy tulostamaan ne ohjelmasta. 
Kaikkea tarvittavaa tietoa ei mallista kuitenkaan saada, joten määrälaski-
jan ammattitaitoa tarvitaan edelleen.  (YTV2012 osa 7 Määrälaskenta) 
 
Hankintaa varten pystytään suunnittelualakohtaisesta mallista tulostamaan 
tarkkoja määriä materiaali- ja aliurakkahankintoja varten. Hankinta pystyy 
hyödyntämään myös yhdistelmämallia suunnitellessa hankintoja ja toteu-
tusta. Merkittävämpiä hankintoja tehtäessä voidaan tarjouspyyntöön tarjo-
ajan niin halutessa liittää suunnittelualakohtainen tietomalli sekä soveltu-
vin osin esimerkiksi katselumalli yhdistelmämallista. Lisäksi aliurakoitsija 
tai toimittaja voi tarvita mallia myös tuoteosakaupan jatkosuunnittelun 
pohjaksi. (Lemminkäinen Talo. Tietomallinnus) 
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Kuva 6. Tietomallista saadaan esimerkiksi korkotietoja työmaalla. (Lemminkäinen 
Talo, Tietomallinnus) 

Työmaatuotannossa voidaan tietomalleja hyödyntää määrätarkastuksissa, 
työnsuunnittelussa, työnohjauksessa sekä apuvälineenä yhteistyön tiivis-
tämisessä niin työmaalla työskentelevien kuin suunnittelijoiden välillä. 
Tietomalleista voidaan tarkastella suunnitelmien toteutettavuutta ja yh-
teensopivuutta, kuten kuvassa 6 alakaton asennusta sekä talotekniikan 
mahtumista niille varattuun tilaan. Lisäksi malleista saadaan apua suunni-
telmamuutosten hallintaan ja muutoksista mahdollisesti seuraavien lisätöi-
den tarkasteluun. Työmaa pystyy hyödyntämään yhdistelmämallia mm. 
asennusten suunnittelussa ja aloituspalavereissa sekä ennakkoon tehtävissä 
reikäkatselmuksissa asentajien kanssa. (Lemminkäinen Talo. Tietomallin-
nus) 
 

 

Kuva 7. Tietomallinnuksen avulla voidaan ylläpitää aikataulua. (Lemminkäinen Talo, 
Tietomallinnus) 
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Aikataulujen laadintaan ja ylläpitoon tietomallista saadaan tarkkoja tietoja 
sijaintikohtaisista rakennusosien määristä. Esimerkiksi runkoaikataulut 
voidaan laatia käyttäen visualisointia tietomallin avulla. Runko- ja ele-
menttivaiheen aikataulut on mahdollista laatia 4D-aikatauluna, jolloin niis-
tä on helppo seurata koko suunnittelu-valmistus-asennusketjua. Kuvassa 7 
on merkitty työmaalla asennetut elementit omalla värillään ja seuraavaksi 
asennettavat elementit omallaan. (Lemminkäinen Talo. Tietomallinnus) 
 
Tietomallin käyttö rakennuksen valmistuttua edellyttää, että suunnittelijat 
ovat päivittäneet omat mallinsa rakennuksen valmistuttua. Rakennuksen 
ylläpidon aikana malleja voidaan hyödyntää muun muassa korjaus- ja 
muutostöiden suunnittelussa sekä katseluohjelmien avulla erilaisissa yllä-
pidon tehtävissä. (YTV2012 osa 12 Tietomallien hyödyntäminen raken-
nuksen käytön ja ylläpidon aikana) 
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3 SUUNNITTELUN OHJAUS 

Rakennushankkeen suunnittelunohjaus on hankkeen lopputuloksen ja 
hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta erittäin oleelli-
nen tehtäväkenttä. Suunnittelunohjauksella tarkoitetaan jatkuvaa työsken-
telyä, jolla suunnittelua valvotaan niin ajallisesti kuin laadullisesti. Suun-
nittelun etenemistä tulee verrata sovittuihin aikatauluihin sekä kustannus- 
ja laatutavoitteisiin. Suunnitteluaikataulun laatiminen kuuluu suunnittelun 
ohjaukseen, ja aikataulu toimii apuvälineenä suunnittelun etenemistä seu-
rattaessa. Suunnitteluaikataulussa tulee näkyä suunnitelmakatselmointien 
ajankohdat. Hankkeen suunnitteluvaiheessa pidetään noin 2-4 viikon vä-
lein suunnittelukokouksia, joiden pöytäkirjoihin kirjataan suunnittelun oh-
jaukseen ja valvontaan liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Suunnitteluko-
kouksiin osallistuvat rakennuttajan edustaja, kohteen suunnittelijat, raken-
taja sekä tarvittaessa erikseen sovitut henkilöt. (Lemminkäinen Talo, 
Suunnittelun ohjaus) 
 
Suunnittelun ohjaus tulee käynnistää heti, kun hankkeesta päätetään laatia 
ensimmäinen suunnitelma, ja sitä tulee jatkaa läpi hankkeen aina luovu-
tusaineiston luovuttamiseen asti. Hyvällä suunnittelunohjauksella ja oikei-
den suunnitteluratkaisujen valinnalla voidaan saavuttaa säästöjä suunnitte-
luvaiheen lisäksi myös rakennusvaiheessa sekä koko rakennuksen elinkaa-
ren aikana. Tietomallinnus on erinomainen työkalu suunnittelunohjauk-
seen, sillä mallinnetuista hankkeista voidaan havaita suunnitteluvirheet vi-
suaalisen tarkastelun lisäksi myös tietotekniikka käyttäen. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita, että pelkästään tietotekniikan osaava ihminen voisi toimia 
suunnittelunohjauksessa, sillä suunnittelua ohjaavan henkilön tulee tuntea 
rakennusalaa koskevien määräyksien lisäksi myös rakentaminen siten, että 
hän pystyy antamaan tuotannon näkökulman suunnitteluun. Tietomallit 
ovatkin oiva apuväline suunnittelun ohjauksessa työskentelevälle raken-
nusalan ammattilaiselle. (http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Rakentaminen/Rakennushanke)  

3.1. Suunnittelun ohjaus Lemminkäinen Talo Oy:ssä 

Lemminkäisen toimintajärjestelmässä on ohjeistus suunnittelunohjauk-
seen, joka alkaa rakennuspaikan selvittämisestä. Rakennuspaikasta tulee 
ottaa selville ympäristöasiat, asemakaava ja kaavamääräykset sekä omista-
jatiedot ja mahdolliset tonttiin kohdistuvat rasitteet ja rasitukset. Lisäksi 
arvioidaan tontin hyödyntämiseen liittyvät ympäristöriskit. (Lemminkäi-
nen Talo, Suunnittelun ohjaus)  
 
Jotta rakennuspaikka voidaan saada rakennuskelpoiseksi, tulee kunnan 
kanssa tehdä mahdollisesti maankäyttösopimus sekä kunnallistekninen so-
pimus. Tämän lisäksi arkkitehti voi tarvittaessa laatia alustavat arkkitehti-
luonnokset, jotta varmistutaan tontin rakennettavuudesta. (Lemminkäinen 
Talo, Suunnittelun ohjaus) 
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Rakennuspaikan ja liiketaloudellisten edellytysten ollessa kunnossa teh-
dään suunnittelun aloituspäätös. Lemminkäisellä aluejohtaja nimeää tässä 
vaiheessa hankkeelle projektipäällikön, joka laatii saamiensa tietojen poh-
jalta toteutussuunnitelman projektille. Toteutussuunnitelma pitää sisällään 
projektin lähtötiedot, suunnittelun lähtökohdat, suunnittelutavoitteet, ta-
voitteet tietomallien käyttöasteelle projektissa, projektin aikataulun, pro-
jektiorganisaation, vastuut ja valtuudet, suunnitelmien ja suunnitelmamuu-
tosten hyväksymismenettelyn, valvonnan ja raportoinnin, kokouskäytän-
nön sekä kannattavuuslaskelman. 
 
Suunnittelun aloituspäätöksen jälkeen valitaan suunnittelijat sekä pääte-
tään tietomallikoordinaattorista. Pääsuunnittelija voi toimia kohteen laa-
juudesta riippuen myös tietomallikoordinaattorina. Lemminkäinen pitää 
omaa suunnittelijarekisteriä, johon on listattu hyväksytyt suunnittelutoi-
mistot. Projektipäällikkö valitsee suunnittelijarekisteristä suunnittelijat 
kohteen vaatimustason mukaisesti, minkä jälkeen hän kilpailuttaa suunnit-
telun heillä. Suunnittelijat voidaan valita tarjouskilpailun lisäksi myös 
neuvottelumenettelyllä. Tietomallinnettavaan rakennushankkeeseen suun-
nittelijoita valittaessa tulee olla ainakin alustavina laadittuna  
 
 projektiaikataulu  
 alustava suunnitteluaikataulu  
 projektin tietomalliohje  
 suunnittelukohtaiset tietomallien tietosisältötaulukot  
 projektipankin organisointiohje  
 mallinnusohje  
 tietomalliselostuksen malli 
 rakennesuunnittelun vaaratekijöiden arviointi- ja tarkastuslista 
 
Tietomallintamisessa sovelletaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 2012, joita 
täydennetään Lemminkäisen omilla ohjeistuksilla.  (Lemminkäinen Talo, 
Suunnittelun ohjaus) 
 
Suunnittelijoiden valinnan jälkeen laaditaan suunnittelusopimukset. Näi-
den tarkoitus on varmistaa hankkeen toteuttamiseen tarvittavien suunni-
telmien saaminen toteutussuunnitelman mukaisesti. Suunnittelusopimuk-
set laaditaan suunnittelusopimusneuvottelussa, jossa käydään läpi ainakin 
seuraavat asiat  
 
 tarjouspyyntö ja tarjous  
 suunnittelutehtävän sisältö ja laajuus  
 suunnittelupalkkio, suunnitteluaikataulu  
 projektista vastaava suunnittelija ja hänen varahenkilönsä  
 vastuullisen suunnittelijan vastuut ja valtuudet 
 suunnittelutoimiston laadunvarmistustoimenpiteet  
 suunnittelijoiden yhteistyön vastuut 
 projektin tietomalliohje 
 suunnittelualaa koskeva tietomallin tietosisältötaulukko 
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Tämän jälkeen suunnittelusopimukset tehdään toimintajärjestelmän mallin 
mukaisesti. (Lemminkäinen Talo, Suunnittelun ohjaus) 
 
Suunnittelun edettyä riittävän pitkälle voidaan käynnistää rakentamisvai-
he. Ennen rakentamisvaiheen käynnistämistä pidetään suunnittelukatsel-
mus, johon osallistuvat rakennuttajan edustaja, projektipäällikkö, työpääl-
likkö, vastaava työnjohtaja sekä vastuulliset suunnittelijat. Tästä katsel-
muksesta laaditaan pöytäkirja, johon lisätään päivitetty tietomallien käyt-
töastetaulukko. Käyttöastetaulukkoon on merkitty suunnitteluvaiheessa to-
teutunut käyttö, jolla on vaikutusta siihen, miten rakentamisvaiheen työ-
maatoteutuksessa voidaan malleja käyttää ja mitä voidaan asettaa tavoit-
teeksi rakentamisvaiheen tietomallien käytölle. Rakentamisvaiheen käyn-
nistyttyä ei enää pidetä erillisiä suunnittelukokouksia, vaan suunnitelmati-
lanne todetaan työmaakokouksissa. Tässä vaiheessa työmaa laatii hankin-
tasuunnitelmaa perustuvan piirustusaikataulun. (Lemminkäinen Talo, 
Suunnittelun ohjaus) 
 
Rakennuttajan turvallisuusvastuut on myös otettava huomioon. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on nimettävä hankkeelle turvallisuuskoordinaattori, 
joka on hankkeen vaativuuteen nähden riittävän pätevä. Mikäli Lemmin-
käinen toimii itse rakennushankkeeseen ryhtyvänä, aluejohto nimeää tur-
vallisuuskoordinaattorin, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia muun muassa 
seuraavista asioista osittain yhteistyössä työmaan kanssa 
  
 hankkeen turvallisuussuunnittelusta  
 toteutussuunnitelmien turvallisuuden näkökulman valvonnasta 
 turvallisuussuunnitelmien laadun ja laajuuden riittävyydestä 
 varmistamisesta että urakoitsijalla on riittävä ja ajantasainen tieto käy-

tettävissä  
 huolehtimisesta että eri urakoitsijoilla on riittävä tieto vastuistansa  
 tarkastamisesta että aikataulun puitteissa on mahdollista huomioida 

myös turvallisuusasiat.  
(VNa 205/2009) 
 
Hankkeelle nimetyn turvallisuuskoordinaattorin tulee laatia kohteelle tur-
vallisuusasiakirja siinä vaiheessa, kun suunnittelun aloituspäätös on tehty. 
Turvallisuusasiakirjassa tulee esittää 
 
 turvallisuusriskien arviointi  
 rakennushankkeen osapuolet ja heidän velvollisuutensa  
 työmaan yleiset turvallisuusmääräykset ja –ohjeet  
 rakennuskohteen kuvaus  
 rakentamisen eri vaiheisiin liittyvät turvallisuutta ja terveyttä koskevat 

tiedot sekä tähän liittyvät määräykset ja asetukset  
 teollisuuteen rinnastettavan toiminnan vaikutukset rakentamiseen  
 kohdekohtaiset vaara- ja haittatekijät  
 tavoitteet ja reunaehdot työturvallisuudelle  
 menettelytavat miten turvallisuusasiakirjan ohjeistusta noudatetaan. 
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Turvallisuusasiakirja ei poista rakennesuunnittelijan velvollisuutta laatia ja 
ylläpitää omaa listaa rakennesuunnittelun vaaratekijöistä.  (Lemminkäinen 
Talo, Suunnittelun ohjaus) 
 
Kohteen valmistuttua pidetään Lemminkäisen oma päättämispalaveri, jos-
sa käydään läpi projektin toteutussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden 
toteutuminen sekä toteutunut tietomallien käyttöaste. Kohteessa mahdolli-
sesti tulleet poikkeamat käydään läpi, jotta niistä saatu oppi voidaan hyö-
dyntää seuraavissa kohteissa. Kohteesta saadut kokemukset ja kehittämis-
tarpeet viedään harkinnan mukaan eteenpäin ja niistä tiedotetaan sisäisesti 
Lemminkäinen Talo Oy:n organisaatiolle. Palaverissa käydään lisäksi läpi 
suunnittelijoiden arviointilomakkeet ja liitetään ne Lemminkäisen suunnit-
telijarekisteriin. Palaverista laaditaan muistio, joka toimitetaan osallistu-
neille. Palaveriin osallistuvat aluejohtaja, projektipäällikkö, työpäällikkö 
sekä tarvittaessa kohteen markkinoinnista vastaava henkilö. (Lemminkäi-
nen Talo, Suunnittelun ohjaus) 

3.2. Yhdistelmämallin laatiminen 

Eri suunnittelualojen tietomallien yhdistäminen eli yhdistelmämallin tekee 
yleensä kohteen tietomallikoordinaattori. Eri suunnittelualojen mallien yh-
teensovittamisen helpottamiseksi on tärkeää määrittää heti suunnittelun 
alkaessa hankkeen koordinaatisto ja sopia origon sijainti. Usein kunnan 
koordinaatiston origo sijaitsee kaukana kohteesta, joten sen käyttämistä ei 
suositella sillä siitä voi aiheutua ongelmia toisille suunnitteluohjelmille. 
Arkkitehti määrittää yleensä kohteessa käytettävän koordinaatiston, koska 
hän laatii myös useimmiten ensimmäisen mallin kohteesta. Kohteen koor-
dinaatiston sijainti suhteessa kunnan koordinaatistoon on kirjattava. Sen 
sijaan kohteen korkeusaseman määrittämisessä tulee käyttää kunnan koor-
dinaatistoja. Kaikki tontilla olevat rakennukset tulee määrittää samaan 
koordinaatistoon. (YTV2012 osa 3 Arkkitehtisuunnittelu) 
 
Yhdistelmämalli muodostuu, kun eri suunnitelmat sovitetaan yhteen. Yh-
teen sovitetusta mallista voidaan tehdä törmäystarkastelu, jolloin jo suun-
nitteluvaiheessa päästään puuttumaan ongelmakohtiin. Yhdistelmämallia 
tarkastettaessa löydetyt virheet dokumentoidaan ja niistä tehdään raportti, 
jonka mukaan korjaukset tulee suorittaa. Nämä korjaukset tarkastetaan 
edelleen yhdistelmämallia käyttäen ja myös ne raportoidaan. (Lemminkäi-
nen Talo. Tietomallinnus) 
 
Yhdistelmämalli on tehokas apuväline suunnittelun ohjauksessa. Suunnit-
telukokouksissa ja tietomallikatselmuksissa käytetään uusinta yhdistel-
mämallia, josta voidaan osoittaa suunnittelutilanteen lisäksi suunnittelun 
yhteensopivuutta ja virheettömyyttä. Lisäksi yhdistelmämallia voidaan 
käyttää suunnittelukokouksissa apuvälineenä päätöksen teolle ja sitä voi-
daan tarvittaessa täydentää suunnittelualakohtaisilla malleilla. (Lemmin-
käinen Talo. Tietomallinnus) 
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3.3. Mallitila 

Suunnittelun ohjauksen alkuvaiheessa on syytä laatia yhdistelmämalli 
mallitilasta. Tämän avulla varmistetaan tiedonsiirron toimivuuden lisäksi 
että kaikki suunnittelijat käyttävät samaa koordinaatistoa. Mallitilan sijain-
ti rakennuksessa määritellään esimerkiksi ensimmäisessä tietomallipalave-
rissa. Mallitila määritellään arkkitehtimalliin kuva 8.   
 

 

Kuva 8. Arkkitehtisuunnitelma Lappeenrannan City-korttelista Arkkitehtitoimisto 
MHSito Oy mallitilaa varten  

Rakennesuunnittelija suunnittelee mallitilaa varten tietomallipalaverissa 
sovitut rakenteet. Yleensä rakennesuunnittelun osalta mallitilaan vaaditaan 
tilaa ympäröivät pystyrakenteet, kuten mahdolliset seinäelementit, sekä 
vaakarakenteet kuten välipohjalaatat. Kuvassa 9 rakennesuunnittelu on 
edennyt jo pidemmälle, mutta siitä voidaan poimia vain mallitilaan tarvit-
tavat rakenteet tai piilottaa ylimääräiset. 
 

 

Kuva 9. Rakennesuunnittelijan suunnitelma Lappeenrannan City-kortteli Imatran Juva 
Oy mallitilaa varten 
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LVI-suunnittelija sijoittaa mallitilaan sovitut komponentit. Yleensä malli-
tilaan vaaditaan sijoitettavaksi yksittäinen osa kanavistoa tai putkistoa se-
kä tarvittaessa joitakin päätelaitteita. Kuvan 10 kohteessa LVI-
suunnittelija on sijoittanut mallitilaan kanavanosan, joka rajoittuu alakat-
toon, sekä seinäelementtiin tulevan päätelaitteen.   
 
 

 

Kuva 10. LVI-suunnittelijan suunnitelma Lappeenrannan City-kortteli Lappeenrannan 
LVI-Tekniikka Oy mallitilaa varten 

Sähkösuunnittelija sijoittaa mallitilaan vastaavasti komponentit, jotka 
myös sovitaan tapauskohtaisesti. Kuvan 11 kohteessa sähkösuunnittelija 
on sijoittanut mallitilaan osan kaapelihyllyä sekä alakattoon tulevat va-
laisimen.  
 
 

 

Kuva 11. Sähkösuunnittelijan suunnitelma Lappeenrannan City-kortteli Kareplan Oy 
mallitilaa varten 
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Suunnittelijat tarkistavat omat mallinsa ja tallentavat ne IFC-
tiedostomuotoon. Tietomallikoordinaattori kokoaa suunnittelijoiden lähet-
tämät IFC-mallit yhdistelmämalliksi ja tarkistaa sen. Mallitilasta laaditun 
yhdistelmämallin avulla voidaan tarkastella mallien yhteensopivuutta ja 
oikeaa toteutustapaa jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Kuvan 12 yh-
distelmämallista voidaan havaita muun muassa seuraavia asioita: rakenne-
suunnittelijan pysty- sekä vaakaelementit mahtuvat arkkitehdin määrittä-
mien pintarakenteiden sisäpuolelle, kanavistot ja sähköhyllyt eivät mene 
keskenään ristiin ja mahtuvat niille varattuun tilaan alakaton yläpuolelle, 
talotekniset läpiviennit on sekä vaaka- että pystysuunnassa sijoitettu oi-
kein. Mallitilan suunnittelun onnistuminen antaa kohteen suunnitteluun 
hyvät lähtökohdat, mutta mikäli jokin osakokonaisuus ei tässä vaiheessa 
onnistunut, on siihen puututtava välittömästi ja selvitettävä syyt epäonnis-
tumiseen, jotta kohteen suunnittelu pystytään toteuttamaan sovitusti.  

 

Kuva 12. Mallitilasta laadittu yhdistelmämalli Lappeenrannan City-korttelista Arkki-
tehtitoimisto MHSito Oy 
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4 TIETOMALLINNUS LEMMINKÄINEN TALO OY:SSÄ 

Lemminkäinen on hyödyntänyt tietomallintamista jo lähes kymmenen 
vuotta. Vuonna 2004 Lemminkäinen Oyj:n silloinen tytäryhtiö Lemcon 
Oy mallinsi itse ensimmäiset projektit. Lemconin lisäksi myös toinen ty-
täryhtiö Oy Alfred A. Palmberg Ab kokeili tietomallinnusta jo vuonna 
2005. Vuonna 2007 Palmberg-konsernissa käynnistettiin verkostoryhmä 
tietomallinnusta varten. Tämä kuitenkin lopetettiin vuoden 2009 lopussa. 
Vuonna 2010 perustettiin Lemminkäisen mallinnustiimi ja vielä samana 
vuonna toiminta laajennettiin Oyj-tasoiseksi BIM-toiminnaksi. Tämän li-
säksi Lemminkäinen on osallistunut muun muassa Rakennus Teollisuuden 
vetämään PRO-it kehityshankkeeseen. (Lemminkäinen Talo, Tietomallin-
nus) 

4.1. Tietomallinnuksen asema 

Lemminkäinen haluaa tehostaa rakentamistaan tietomallin avulla. Tieto-
mallien avulla pyritään parantamaan suunnittelun tehokkuuta, ja tietomal-
lien avulla kaikki tuotannon tarvitsema informaatio saadaan samaan tieto-
kantaan. Tällä pidetään huoli siitä, että kaikilla osapuolilla on koko ajan 
käytössä ajantasainen tieto. Lisäksi suunnittelun yhteensovittaminen hel-
pottuu, ja sitä kautta saavutetaan lisää kustannustehokkuutta. (Lemmin-
käinen osavuosikatsaus 2010) 
 
Lemminkäinen osallistuu Rakennetun ympäristön strategisen huip-
puosaamisen keskittymän RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelmaan (Built En-
viroment Process Re-engineering), joka toteutetaan ajanjaksolla 2011-
4/2014. Tällä ohjelmalla pyritään luomaan rakentamiseen ja suunnitteluun 
uusia toimintatapoja sekä liiketoimintamalleja. (Lemminkäinen osa-
vuosikatsaus 2010) 
 
Lemminkäinen on käyttänyt tietomallinnusta monissa kohteissa ja ollut 
kehittämässä ohjelmistoja palvelemaan paremmin tuotantoa. Ohjelmat 
ovat nykyisin riittävän kehittyneitä; pitäisikin saada ihmiset tekemään pää-
töksiä uudenlaisen ajattelutavan käyttöön ottamiseksi laajemmin. (Lem-
minkäinen konsernin sidosryhmälehti 2/2010  
 
Alueellisesti Lemminkäinen Talon Itä- ja Pohjois-Suomen alueet noudat-
tavat konsernin ohjeistusta käyttää tietomallinnusta omassa tuotannossa. 
Lemminkäisen tietomallinnustiimi auttaa ongelmatilanteissa sekä tarjoaa 
tarvittavaa koulutusta ohjelmistojen käyttöön. Koska asia on vielä uusi 
alueellisesti, on siinä paljon haasteita. Tahtoa tietomallinnuksen käyttöön-
ottoon kuitenkin on.   
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Tavoitteiden toteuttamiseksi tulee suunnittelijoiden valinnoissa kiinnittää 
huomiota myös mallinnusosaamiseen perusteella. Heille pitää esittää 
Lemminkäisen omat vaatimukset ja kehittää yhteistyötä. Yksi mallintami-
sen tavoitteista on rakenneratkaisujen yhdenmukaistaminen, jota varten 
Lemminkäisellä on oma rakennekirjasto. Lisäksi mallintamisella pyritään 
suunnitelmavirheiden poistamiseen, laskennan tehostamiseen, tuotannon 
ohjaamiseen, visuaalisuuden hyödyntämiseen kohteen esittelyssä eri ta-
hoille sekä apuna energiasimuloinneissa. (Lemminkäinen Talo, Tietomal-
linnus) 
 
Tietomallinnuksen käyttöönotto vaatii myös Lemminkäisen henkilökun-
nalta ammattitaitoa ja osaamista. Tämän takia yritysjohdon on panostetta-
va projektien vastuuhenkilöiden mallintamisosaamisen vahvistamiseen 
esimerkiksi toteuttamalla koulutustilaisuuksia riittävästi. Lisäksi mallin-
tamisessa käytettävien työkalujen pitää olla toimintavarmoja. Myös päätös 
kohteen mallintamisesta pitää tehdä riittävän ajoissa, jotta suunnittelijat 
valitaan ja ohjeistetaan sen perusteella. (Lemminkäinen Talo, Tietomallin-
nus) 

4.2. Lemminkäinen Talo Oy:ssä käytössä olevat ohjelmat ja niistä saatavat hyödyt 

Lemminkäinen Talo Oy:llä on käytössä seuraavat ohjelmat: 
 ArchiCad 
 Solibri Model Checker 
 Tekla Strukcture 
 TCM Pro 
 Magicad 
 Vico Office 

4.2.1. ArchiCad-ohjelma 

ArchiCad ohjelma on kehitetty erityisesti suunnittelijoille, mutta sitä käyt-
tävät lisäksi kaikki Suomen suurimmat rakentajat. Ohjelmaa käyttää noin 
70% suomalaisista arkkitehtitoimistoista. Ohjelman on kehittänyt M.A.D. 
(Micro Aided Desing Oy), joka on kehittänyt mallinnusohjelmia vuodesta 
1988 asti. Ohjelman etuja on esimerkiksi suomenkielisyys niin ohjelmassa 
kuin teknisessä tuessa. (ArchiCad) 
 
ArchiCAD-ohjelma on kehitetty suunnittelijoille, mutta ohjelmistoa voi-
daan hyödyntää erillisten lisäosien avulla myös laajasti aina hankesuunnit-
telusta kiinteistön elinkaaren loppuun suunnittelun muuttuessa piirtämises-
tä enemmän rakennusten simuloinniksi. Ohjelman ideana on rakennusosiin 
perustuva järjestelmä, jossa muodostettaessa virtuaalista rakennusta, luo-
daan samalla kaikki piirustukset, kuten pohjapiirustukset, leikkaukset, ik-
kunakaaviot ja julkisivut. Tästä virtuaalisesta rakennuksesta on saatavilla 
määrätiedot sekä työselitykset ja se voidaan siirtää edelleen kiinteistönhal-
lintaan. (ArchiCad) 
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Suunnitelman hyväksyttäminen sekä apu päätöksentekoon niin tilaajalle 
kuin muillekin hankkeessa mukana oleville tahoille on yhä tärkeämpää, 
minkä johdosta suunnitelmien virtuaalinen esittely on tärkeää. Ohjelmassa 
pystytään laatimaan niin viivapiirroksen, luonnosmaisen esityksen kuten 
kuvassa 13 sekä valokuvamaiseksi renderoidun kuvan. Tämän lisäksi oh-
jelmasta saadaan myös tiettyihin tilanteisiin tehokkaammin soveltuvia 
animaatioita, joiden avulla tilan pystyy havainnollistamaan tehokkaam-
min. Nämä animaatiot ovat sellaisissa tiedostomuodoissa, että niitä voi-
daan käyttää esimerkiksi yritysten kotisivuilla. (ArchiCad)  
 
 

 

Kuva 13. Arkkitehti toimisto Linja arkkitehdit Oy:n ArchiCAD visualisointi Mansikka-
Ahon koulusta. (Lemminkäinen Talo, Tietomallinnus) 

4.2.2. Solibri-ohjelma 

Solibri Oy on perustettu 1999. Yritys on keskittynyt tietomallien laadun-
varmistus- sekä analysointiohjelmien kehittämiseen. Solibri Model 
Checker on markkinoiden ainoa tuote, joka tarkastaa myös YTV2012-
vaatimukset tietomallien osalta. (Solibri) 
 
Solibri Model CheckerTM -ohjelmisto analysoi tietomallin eheyttä ja laa-
tua läpivalaisemalla rakennuksen vikojen ja heikkouksien löytämiseksi. 
Ohjelma korostaa löytämänsä törmäykset sekä mahdolliset heikkoudet ot-
taen huomioon myös esimerkiksi rakennusmääräykset, kuten esteettömyy-
den. Lisäksi ohjelma mahdollistaa suunnitelmien tarkastamisen määrätty-
jen sääntöjen perusteella ja virheiden raportoinnin. Raportissa virheet on 
jaettu eri kategorioihin, mikä helpottaa hahmottamista niin niiden kom-
mentointia kuin korjaamistakin varten. (Solibri) 
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4.2.3. Tekla-ohjelma 

Tekla on perustettu vuonna 1966 ja se on ollut vuodesta 2011 asti osa 
amerikkalaista Trimble-konsernia. Teklan pääkonttori sijaitsee Espoossa, 
ja sillä on Suomen lisäksi ympäri maailmaa toimipisteitä joissa työskente-
lee lähes 600 työntekijää. (Tekla) 
 
Tekla Structures on ohjelma joka on kehitetty rakennesuunnitteluun sekä 
tuotannon tukemiseen. Ohjelman avulla voidaan suunnitella ja liittää tark-
koja ja laajan tietosisällön omaavia rakennemalleja. Työmaatuotannossa 
ohjelmaa voidaan hyödyntää määrä- ja kustannuslaskentaan, töiden aika-
tauluttamiseen ja jaksottamiseen sekä rakentamisen hallintaan, kuten ku-
vassa 14 työmaan ja suunnittelijan väliseen yhteydenpitoon runkoelemen-
tin sijoittumisesta perustuksiin. (Tekla) 
 

 

Kuva 14. Finnmap Consulting Oy:n laatima rakennesuunnitelma Mansikka-Ahon kou-
lusta. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 

Rakennusliikkeessä Tekla Structuresin käyttö alkaa suunnittelunohjaus-
vaiheessa, jolloin riittävän aikaisin havaituilla ongelmilla säästetään kus-
tannuksia rakennusvaiheessa. Ohjelman avulla voidaan rakennemallista 
saada helposti tarkkoja materiaalimääriä, mikä auttaa kustannuslaskennas-
sa sekä aikataulujen laatimisessa. Tekla Structuresin yksi rakennusliik-
keelle tärkeä työkalu on aikatauluohjelma, jossa mallista voidaan poimia 
kerroksittain, lohkoittain ja kappaleittain komponentteja aikatauluun sekä 
linkittää ne siten, että aikataulua voidaan seurata myös virtuaalisesti. Aika-
taulusta saatavia tarkkoja tietoja voidaan käyttää materiaalitoimitusten li-
säksi muuhun logistiikkaan. Ohjelman avulla voidaan lisäksi tutkia raken-
nusta visuaalisesti paremmin kuin paperikuvista, esimerkiksi pystytään 
tarkastamaan palkin alapinnan korko. (Tekla) 
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4.2.4. TCM Pro-ohjelma 

Tocoman on vuonna 1989 perustettu yritysryhmä,  jonka yksi osa on To-
cosoft Oy. Yritysryhmä tarjoaa määrä- ja kustannuslaskenta ohjelmistoja 
ja palveluja. Yritysryhmän palveluksessa työskentelee noin 40 henkilöä. 
Tocoman on tehnyt yhteistyötä Lemminkäisen kanssa lähes 15 vuotta, jo-
ten Lemminkäinen on yksi yrityksen vanhimpia asiakkaita. (TCM Pro) 
 
TCM Pro-ohjelma pyrkii tehostamaan perinteistä tuotemallipohjaista tar-
jouslaskentaa sekä kustannuslaskentaa. Ohjelma soveltaa uusinta palvelin-
teknologiaa, jonka avulla hallitaan rakennushankkeen laskentaa tietomal-
lipohjaisessa suunnittelussa, tämän avulla kustannuslaskenta päivittyy re-
aaliajassa. Ohjelman tarkoituksena on i-Linkin kautta tuottaa tietomalleista 
haluttu tieto kustannuslaskentaohjelmaan. Tämä nopeuttaa laskentaa, pa-
rantaa määrä- ja kustannushallintaa sekä vähentää määrien moninkertaista 
laskentaa. (TCM Pro) 
 
Tietomallien käyttöä koskevassa haastattelussa Lemminkäinen Talo Oy:n 
aluejohtaja Juha-Pekka Eskola totesi; ”Prosessin yksi merkittävä osa on 
tietomallipohjainen laskenta, jossa tietomallista saatu määrätieto voidaan 
tuoda nopeasti ja tehokkaasti TCM Pro -laskentaohjelmistoon, jossa voi-
daan tehdä kustannuslaskentaa ja tarkempia kustannusanalyysejä tehok-
kaasti ja päivittyvästi” (Juha-Pekka Eskola, aluejohtaja) 

4.2.5. Magicad-ohjelma 

Progman Oy on valmistanut talotekniikan ohjelmistoja 30 vuotta. Yrityk-
sen palveluksessa on  yli 50 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on eri-
koistunut talotekniikkasektorille. Yhtiön tuote Magicad on lisäosa Auto-
CADille sekä Revitille. (Magicad) 
 
Magicad mahdollistaa taloteknisten järjestelmien mallintamisen siten, että 
mallissa käytetään oikeita tuotteita, joita ohjelman tietokanta sisältää sato-
ja tuhansia kappaleita. Näistä osa on esitetty kuvassa 15.  Tämän johdosta 
mallista saadut tarkat määrä-, kappale-, mitta- ja tyyppitiedot voidaan 
hyödyntää tuotannossa sekä kustannuslaskennassa. Ohjelma toimii siten, 
että piirrettäessä 2D:nä ohjelma luo lisäksi 3D-tuotemallin sekä toisin 
päin. Tämän johdosta pystytään tekemään törmäystarkasteluja suunnitte-
luvirheiden poistamiseksi. Ohjelma sisältää myös laskentaominaisuuksia 
esimerkiksi painehäviöille ja melutasolle sekä sprinklerijärjestelmän. 
(Magicad)  

 

Kuva 15. Magicadin käyttö taloteknisessä suunnittelussa. (Magicad) 
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4.2.6. Vico Office-ohjelma 

Vico Software on nykyisin osa Trimble konsernia. Vico Software perustet-
tiin vuonna 2007. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, Colora-
dossa, jossa sijaitsee myös yksi yrityksen näyttävimmistä referensseistä, 
kuvassa 16 esitetty tieteellisen akatemian tietomalli. Vicon tytäryhtiöt 
toimivat Suomessa, Iso-Britaniassa ja Unkarissa. Suomen organisaation 
nimi on Vico Software Oy jonka ohjelma Vico Office on suunnattu raken-
nusteollisuudelle. Yrityksen 5D ratkaisulla on tarkoitus yhdistää 3D suun-
nittelu, aikataulutus sekä tietomallipohjainen kustannuslaskenta. Ohjelmaa 
voivat käyttää esimerkiksi rakennuttaja, urakoitsija sekä projektinjohtaja 
tuotannon riskien vähentämiseen, kustannusten hallintaan, aikatauluihin 
sekä viestinnän tehostamiseen. (Vico Office) 
 
Vico Office on rakentamiseen suunniteltu tietomallista riippumaton alusta, 
johon voidaan yhdistää monia erilaisia rakennustietomalleja, joita voidaan 
täydentää kustannus- ja aikataulutiedoilla. Ohjelma on rakennettu moduu-
leittain, joten se tarjoaa käyttäjälleen sopivan tarpeiden mukaan räätä-
löidyn ohjelman. (Vico Office)  

4.3. Tietomallinnuksen käyttö ja kehittämishankkeet 

Vuonna 2009 perustettiin Lemminkäinen PPP, jonka tehtävä on vastata 
elinkaarihankkeiden palvelutuotannosta. Kuopiossa hankekokonaisuus si-
sältää uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt neljän koulun ja yhden päiväko-
din osalta. Oulussa toteutetaan monitoimitalo Kastelli, johon kuuluu pai-
kalla olevien rakennusten purkaminen sekä uuden monitoimitalon suunnit-
telu ja rakentaminen. Molempien kohteiden elinkaarisopimukset ovat 25 
vuoden mittaiset. (Lemminkäinen PPP) 
  
PRE-kehitysohjelman ja Kuopion elinkaarihankkeeseen liittyen Lemmin-
käinen Talo Oy on teettänyt kaksi diplomityötä: Tietomallien käyttö elin-
kaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa (Niemi, 2011) ja Elin-
kaarihankkeen ylläpitomalli (Mäläskä, 2011). Lisäksi PRE-
kehittämisohjelmaan ja tietomallien käyttöön liittyen on valmistunut kaksi 
muuta diplomityötä: Tietomallipohjaisen määrienhallinnan hyödyntämi-
nen rakennustuotannossa (Uusitalo, 2013) ja Tuotannon aikataulutuksen 
vaatimukset rakennemallille (Halonen, 2013). Kevään 2014 aikana on 
valmistumassa kaksi tietomallinnetun rakennushankkeen suunnittelun oh-
jaukseen liittyvää diplomityötä (Niskakangas ja Kinnari). (Lemminkäinen 
Talo Oy, Tietomallinnus) 
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Kuva 16. Kuopion elinkaarihanke Martti Ahtisaaren koulu (Lemminkäinen Talo, Tie-
tomallinnus) 

4.3.1. Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa 

Harri Niemi tutki diplomityössään tietomallien käyttömahdollisuuksia se-
kä rajoituksia Kuopioon rakennettavan Martti Ahtisaaren koulun elinkaa-
rihankkeessa. Työ oli rajattu koskemaan tarjous-, suunnittelu-, ja rakenta-
misvaihetta sekä koskemaan arkkitehti-, rakenne-, talotekniikka-, ja yhdis-
telmämalleja. (Harri Niemi) 
 
Tutkimus oli toteutettu tutustumalla alan kirjallisuuteen sekä tekemällä 
teemahaastatteluja. Kirjallisessa osuudessa tutkimusta selvitettiin, mitä 
toimivia käytäntöjä on käytössä sekä miten käytössä olevia tietomallipro-
sesseja tulisi kehittää, jotta ne tukisivat paremmin tietomallien käyttöä. 
Empiirisessä osuudessa tutkittiin mahdollisuuksia ja ongelmia tietomallin-
tamiseen liittyen yleisellä sekä yksityisellä tasolla tekemällä puolistruktu-
roituja teemahaastatteluja. (Harri Niemi) 
 
Tutkimuksen tuloksena todettiin tietomallien käytön vaativan hyvän ja jär-
jestelmällisen laadunvarmistuksen, joka varmistaa mallien vieheettömyy-
den sekä suunnitteluaikataulun pitävyyden. Mallien virheettömyyden pa-
rantamiseksi tulee sopia projektin alussa osapuolten välinen tiedonsiirto, 
yhtenäinen tiedonsiirtostandardi, mallinjulkaisukäytäntö sekä mallin jul-
kaisemisen yhteydessä riittävän laaja dokumentaatio. Tutkimuksen perus-
teella pystyttiin määrittämään toimintaohjeet aikataulun- ja määrienhallin-
nalle. Lisäksi todettiin taloteknisten analyysien, inventointimallin tuotta-
misen sekä ylläpitomallin tuottamisen vaativat jatkokehitystä. Tätä jatko-
kehitystä on viety eteenpäin Niemen työtä seuranneissa diplomitöissä.  
(Harri Niemi) 
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4.3.2. Tietomallipohjaisen määrienhallinnan hyödyntäminen rakennustuotannossa 

Heikki Uusitalo tutki diplomityössään tietomallien käyttöä määrälasken-
nassa. Työn tarkoituksena oli laatia tietomallipohjaiseen määrälaskennan 
menettelyohjeet sekä analysoida nykytilaa, toteutuneita kohteita ja käytet-
täviä ohjelmia. (Heikki Uusitalo) 
 
Tutkimus oli toteutettu tutkimalla kirjallisuutta sekä haastattelemalla asi-
antuntijoita. Kirjallisessa osuudessa tutkimusta tutkittiin pääasiallisesti tie-
tomallinnuksesta aikaisemmin tehtyjä diplomitöitä. Empiirinen osuus pe-
rustui Lemminkäisen asiantuntijoille tehtäviin puolistruktuurisiin teema-
haastatteluihin. (Heikki Uusitalo) 
 
Tutkimuksen tuloksena todettiin suunnittelun sekä suunnittelun ohjauksen 
olevan todella tärkeää, jotta määrienhallinta onnistuu tietomallista. Suun-
nitteluvaiheessa tulee noudattaa Lemminkäisen ohjeistusta heti suunnitte-
lun tilausvaiheesta alkaen. On tärkeää että jokainen suunnittelija ymmär-
tää, mitä tietoja kustannuslaskijat haluavat saada mallista. Kustannuslas-
kennan kannalta tietomallien hyödyntäminen vaatii lisäosaamista, sillä 
laskenta on suoritettava minimissään kerroksittain sekä lohkoittain, jotta 
sitä voidaan hyödyntää aikataulutuksessa, tavoitearviossa ja hankinnoissa. 
(Heikki Uusitalo) 

4.3.3. Tietomalli ja siitä saatavat työmaaraportit rakennushankkeen urakoitsijan näkö-
kulmasta 

Anne Mäkinen tutki opinnäytetyössään tietomallintamisen tilaa rakennus-
urakoitsijan näkökulmasta sekä tietomalliohjelmien soveltuvuutta työmaa-
raportointiin. (Anne Mäkinen) 
 
Tutkimus oli toteutettu tutkimalla kirjallisuutta, tutustumalla Yleisiin tie-
tomallivaatimuksiin 2012 sekä vertailemalla Tekla TS, SimpleBIM ja So-
libri -ohjelmistojen soveltuvuutta raportointiin tietomallille asetetut vaati-
mukset huomioiden. (Anne Mäkinen) 
 
Tutkimuksen tuloksena todettiin, ettei mikään ohjelmistoista ollut valmis 
raportointi työkaluksi työmaalle. Tekla TS on ohjelmista monipuolisin, 
mutta myös raskain käyttää. Ohjelma vaatii laajan käyttökoulutuksen ja on 
sen vuoksi liian monimutkainen työmaa käyttöön. SimpleBIM-ohjelma on 
vertailtavista ohjelmista helppokäyttöisin, mutta raportointiominaisuuksil-
taan heikoin. Ohjelma toimii hyvin työkaluna mallin tarkasteluun sekä 
määrien tarkastamiseen, mutta raporttien saaminen ohjelmasta vaatii käyt-
täjältä excel-osaamista. Solibri-ohjelma käyttämiseen tarvittiin myös opas-
tusta, mutta ohjelman suomenkielinen käyttöjärjestelmä helpotti oppimis-
ta. Ohjelmaa käytetään työmaalla rakenne ja törmäystarkasteluun. Solibri-
ohjelmasta on saatavilla ilmainen selainpohjainen ohjelmisto, jota on 
mahdollista hyödyntää raportoinnissa. (Anne Mäkinen) 
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5 CASE-KOHDE: LAPPEENRANNAN CITY-KORTTELI 

Tutkimus perustuu neljään erilliseen palaveriin. Ensimmäinen palaveri oli 
tarkoitettu Lemminkäinen Talo Oy:n sisäiseksi. Palaveriin osallistui suun-
nittelun ohjauksesta vastaava Pertti Laine, hankinnasta vastaava Pauli Paa-
janen sekä tietomallinnuksesta vastaava Vertti Vallenius. Palaveri pidettiin 
Lappeenrannassa 3.1.2013 ja siellä käsiteltiin tietomallin käyttöastetta ca-
se-kohteessa. (Palaveri Lappeenranta 3.1.2013) 
 
Toisessa palaverissa oli läsnä kohteen suunnittelijat, rakennuttajan edusta-
jat sekä urakoitsijan edustajat. Palaveri pidettiin Lappeenrannassa 
17.1.2013. Palaverissa käytiin läpi sekä sovittiin seuraavat asiat: 
 Suunnitteluohjelmat sekä vastuuhenkilöt 
 Tietomallikoordinaattori 
 Vaatimusmallitaulukon ylläpito 
 Tietomallipohjainen suunnittelu ja tietomallien käyttö projektissa 
 Mallinnusohjeet ja aloituspohjat 
 Tietomalliselostuksen käyttö 
 Koordinaatisto ja korkeusasema 
 Mallintamistavat, mallinnustarkkuudet ja toleranssit 
 Tiedonsiirron käytännöt, projektipankki 
 Yhdistelmämalli ja törmäystarkastelu 
 Tietomallin käyttö 
 Muutostenhallinta 
 Laadunvarmistus 
 Yhteensopivuus muihin suunnitelmiin 
 Ylläpitomalli 
(Palaveri 17.1.2013, Lappeenranta) 
 
Kolmannessa palaverissa oli läsnä pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija 
sekä urakoitsijan edustaja. Palaveri pidettiin Lappeenrannassa 25.1.2013. 
Palaverissa käytiin läpi rakennemallin tietosisältövaatimukset. (Palaveri 
25.1.2013, Lappeenranta) 
 
Neljännessä palaverissa oli läsnä pääsuunnittelija sekä urakoitsijan edusta-
ja. Palaveri pidettiin Lappeenrannassa 31.1.2013. Palaverissa käytiin läpi 
arkkitehtimallin tietomallisisältövaatimukset. (Palaveri 31.1.2013, Lap-
peenranta) 
 
Kouvola-Kotka-Lappeenranta alueella ei ole aiemmin otettu tietomallin-
nusta käyttöön niin laajasti ja perusteellisesti kuin City-korttelin kohtees-
sa. Tämän johdosta oli tärkeää lähteä tekemään asioita oikein heti alusta 
alkaen, jotta tietomalleista pystytään saamaan mahdollisimman suuri hyö-
ty kaikissa vaiheissa. 
 
Tutkimuksessa käytettävä City-korttelin kohde sijaitsee aivan Lappeen-
rannan keskustassa kirkkoa vastapäätä. Tontilla sijaitsee vanhoja puretta-
via rakennuksia. Tontille suunnitellaan ajoramppi tulevaan maanalaiseen 
pysäköintialueeseen. Tontille tuleva rakennus suunnitellaan palvelemaan 
Etelä-Karjalan Osuuspankin vaatimia toimisto- sekä asiakaspalvelutiloja. 
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5.1. Suunnittelun käynnistäminen ja ohjaus 

Ensimmäisessä palaverissa asetettiin tavoitteet kohteen tietomallintamisel-
le taulukon 1 mukaisesti. (Palaveri Lappeenranta 3.1.2013) 

Taulukko 1. Tietomallin käyttöastemittaristo 
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5.2. Tavoite- ja vaatimusmäärittely suunnittelijoille tietomallinnukseen 

Rakennusliikkeen määritettyä omat tavoitteensa tietomallinnuksen osalta 
on seuraavana vaiheena ohjeistaa suunnittelijat työskentelemään oikein. 
Case-kohteessa kutsuttiin erillispalaveriin kaikki kohteen suunnittelijat se-
kä rakennuttajakonsultti. (Palaveri 17.1.2013 Lappeenranta) 
 
Case-kohteen suunnitteluohjelmat sekä vastuuhenkilöt 
 
Päätettiin kaikkien suunnittelijoiden ja rakennusliikkeen käyttämät tieto-
mallipohjaiset suunnitteluohjelmat sekä niiden versiot. Lisäksi jokainen 
osapuoli nimesi tietomallintamisen vastuuhenkilön kyseiseen kohteeseen. 
Nämä vastuuhenkilöt huolehtivat siitä, että kohteessa noudatetaan sovittu-
ja ohjeita ja ohjeistusta. Nimetyt henkilöt liitetään kohteen yhteystietoluet-
teloon. 
 
Case-kohteen tietomallikoordinaattori 
 
Käsiteltiin kohteen tietomallikoordinaattorin tarvetta. Mikäli pääsuunnitte-
lija toimisi tietomallikoordinaattorina, on hänen tehtävänsä esitetty taulu-
kossa 2. Pääsuunnittelijan aikataulusta johtuen päätettiin esittää tilaajalle, 
että hankkeeseen palkataan tietomallikoordinaattori, jonka tehtäviin kuu-
luu ohjata koko tietomalliprosessia sekä vahvistaa eri osapuolten yhteis-
toimintaa ja tiedonkulkua. Lisäksi tietomallikoordinaattori laatii yhdistel-
mämallin ja tarkistaa sen. Tietomallikoordinaattorin mukana olo hank-
keessa ei kuitenkaan vähennä suunnittelijoiden vastuuta, vaan kukin suun-
nittelija vastaa oman mallinsa laadusta. Alla olevaan taulukkoon on listattu 
tietomallikoordinaattorin tärkeimmät tehtävät. 

Taulukko 2. Tietomallikoordinaattorin tehtävät (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomal-
linnus) 

 
 



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

31 
 

Lähtötilanteen mallintaminen 
 
Päätettiin lähtötilanteen mallintamisesta geosuunnittelijan osalta. Koska 
tässä vaiheessa tontilla oli vielä purettavia rakennuksia, ei tarkkaa geomal-
lia voitu laatia, joten sovittiin, että käytetään arkkitehdin tonttimallia. 
Tonttimalli laaditaan siten, että se on omana osana yhdistelmämallissa. 
 
Vaatimusmallitaulukon ylläpito 
 
Arkkitehti laatii vaatimusmallitaulukon, johon hän määrittää tilat, tilaryh-
mät, tilatunnukset sekä vaatimukset näille tiloille. Tämän jälkeen hän hy-
väksyttää tilaajalla nämä määritykset sekä vastaa niiden ylläpidosta koko 
hankkeen ajan. Suunnitelmien vertaaminen tavoitteenmukaisuuteen hank-
keen edetessä kuuluu myös arkkitehdille. 
 
Tietomallipohjainen suunnittelu ja tietomallien käyttö projektissa 
 
Käytiin läpi, mihin rakennusliike käyttää tietomalleja tässä kohteessa. 
Kohdassa 5.1 on esitetty tarkemmin rakennusliikkeen tietomallinnuksesta 
tavoittelemat hyödyt, jotka on esitetty karkeammalla tasolla tässä palave-
rissa ja taulukossa 3. Lisäksi päätettiin, että noudatetaan tässä kohteessa 
Yleisiä tietomallivaatimuksia 2012 sekä tämän palaverin pohjalta laaditta-
vaa tietomalliohjetta, jota tarvittaessa päivitetään ja täsmennetään hank-
keen aikana.  

Taulukko 3. Pääkohdat rakennusliikkeen tietomallien käytöstä Case-kohteessa. 
(Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 

Rakennusliikkeen tietomallin käyttö Case-kohteessa 
Suunnittelun ohjauksessa 
Projektin määrä-, kustannus- ja aikatauluhallinnassa 
Hankinnoissa 
Työmaan työnsuunnittelussa 
Työturvallisuuden suunnittelussa ja tuotannonohjauksessa 
Suunnitelmien havainnollistamisessa työmaalla ja visualisoinnissa asiak-
kailla ja muille sidosryhmille 
 
Lisäksi kohteessa käytetään tietomalleja eri katselmuksissa, palavereissa ja 
kokouksissa kuten suunnittelu-, suunnittelija- sekä työmaakokouksissa. 
Tietomallinnuksen tarkoitus on auttaa näissä tilaisuuksissa havainnollis-
tamaan tilannetta, jotta pystytään helpommin ratkaisemaan suunnitteluun 
liittyvät ongelmat sekä käyttämään tietomalleja muiltakin osin tukena pää-
töksen teossa. 
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Mallinnusohjeet ja aloituspohjat 
 
Päätettiin että, suunnittelijat käyttävät soveltuvin osin Lemminkäinen Talo 
Oy:n aloituspohjia ja ohjeistuksia. Lemminkäinen Talo Oy:n rakennekir-
jasto sekä aloituspohjat on laadittu käytettäväksi omassa asuintotuotannos-
sa, joten sovittiin, että rakennekirjastonmukaisia rakenteita ja siinä esitet-
tyä nimeämiskäytäntöä noudatetaan Case-kohteessa mahdollisuuksien 
mukaan. Lisäksi päätettiin, että jos joku suunnittelija haluaa käyttää omaa 
suunnitteluohjelmistokohtaista aloituspohjaansa, hän hyväksyttää se tilaa-
jalla. Sovittiin myös käytettäväksi Talo 2000 -nimikkeistöä kaikkien 
suunnittelualojen aloituspohjissa.  
 
Tietomalliselostuksen käyttö 
 
Päätettiin että, jokaisen mallin julkaisun yhteydessä täytetään tietomal-
liselostus. Tietomalliselostuksia varten projektipankkiin tehdään oma kan-
sio, johon mallin julkaisija tallentaa tietomalliselostuksen aina samaan ai-
kaan, kun julkaisee uuden mallin. Käytiin läpi myös tietomalliselostuksen 
nimeämisperiaatteet, jotta nimeäminen suoritettaisiin yhtenäisesti. Nimeä 
ei saa muuttaa hankkeen aikana. Nimeen ei myöskään tule lisätä minkään-
laisia revisiotunnuksia. Päätettiin, että nimessä pitää näkyä mallin päivä-
määrä ja suunnitteluala, esimerkiksi 
ARK_Tietomalliselostus_2013_01_17.doc. Lisäksi todettiin, mitä tieto-
malliselostuksen tulee sisältää. 

Taulukko 4. Tietomalliselostuksen sisältö (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus). 

 
 
Päätettiin käytettäväksi Lemminkäinen Talo Oy:n tietomalliselostuspoh-
jaa, jonka malli on esitetty liitteessä 2. 
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Koordinaatisto ja korkeusasema 
 
Päätettiin kohteessa käytettävän N2000 korkeusjärjestelmää sekä ETRS-
GK28 koordinaatistoa. Origona kohteessa käytetään arkkitehdin määrittä-
mää pistettä. Päätettiin, että jokaiseen julkaistavaan malliin tulee yhtenäi-
nen niin sanottu kohdistusobjekti, joka helpottaa mallien yhteensovittamis-
ta. Kohdistusobjektiksi valittiin pilari, joka on muodoltaan epäsymmetri-
nen särmiö. Objektin keskipiste sijaitsee sovitussa koordinaatiopisteessä, 
jolloin malleja yhdistäessä näkee heti, jos pilarit eivät ole keskenään koh-
dakkain. Kohteesta tehdään testimalli, joka on esitetty kohdassa 3.3. Myös 
kohteessa käytettävät 2D-tasopiirrustukset luodaan samaan koordinaatis-
toon. 
 
Mallintamistavat, mallintamistarkkuudet ja toleranssit 
 
Päätettiin, että suunnittelijat käyttävät toistensa malleja referensseinä 
omissa malleissaan. Mallit tulevat lähtökohtaisesti yhteensopiviksi jo tätä 
kautta. Suunnittelijoiden on silti varmistuttava siitä, että malleja vaihde-
taan suunnittelun edetessä riittävän usein ja että kaikki tarvittava tieto siir-
tyy. Tämän takia on tärkeää, että mallit toimitetaan eri osapuolten käyt-
töön aina projektipankin välityksellä. Tässäkin kohteessa suunnittelua teh-
dään vaiheittain, joten mallinnustarkkuutta voidaan lisätä iteratiivisesti 
kasvattaen. Suunnittelu etenee eri kerroksien välillä eri tahtiin, jolloin 
myös mallin valmiusaste voi vaihdella eri kerrosten välillä. Tämän vuoksi 
on tärkeää, että tietomalliselostuksesta käy ilmi eri kerroksen valmiusaste.  
 
Mallinnustarkkuudessa noudatetaan Yleisissä tietomallivaatimuksissa 
2012 esitettyjä toleransseja ja mittatarkkuuksia eri suunnittelualoille sekä 
suunnitteluvaiheille. 
 
Päätimme tietomallin sisältövaatimuksista, että arkkitehti noudattaa Lem-
minkäinen Talo Oy:n omaa attribuuttitiedostoa, joka sisältää mm. omassa 
asuintuotannossa käytettävän rakennekirjaston ja viivanleveydet. Nämä 
ovat valmiina Lemminkäinen Talo Oy:n aloituspohjassa, joka toimitetaan 
projektipankkiin. 
 
Kaikkien suunnittelualojen osalta päätettiin käytettäväksi Yleisissä tieto-
mallivaatimuksissa 2012 esitettyjä suunnittelukohtaisia tietomallin tietosi-
sältövaatimuksia. Sisältövaatimuksia voidaan muokata kohdetta vastaavik-
si, mutta muutokset tulee esittää tietomallin sisältötaulukossa. 
 
Tiedonsiirron käytännöt, projektipankki 
 
Päätimme projektin tiedonsiirron käytännöt. Sovittiin käytettäväksi IFC 
2x3 –tiedostoformaattia suunnittelijoiden välisessä tiedonsiirrossa. Koh-
teessa käytetään Builder Infon projektipankkia, jonka kansio rakenne on 
esitetty liitteessä 3. Mikäli tiedostokoot kasvavat projektin aikana, siirry-
tään käyttämään Solibri IFC Optimizer muotoa niiden hallitsemiseksi. 
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Mallien julkaiseminen, päivityksen käytännöt ja projektipankin käyttö 
 
Päätettiin mallien julkaisemisen ja päivityksen käytännöt. Sovittiin, että 
suunnittelijat tallentavat mallit jokaisen parillisen viikon perjantaina IFC-
formaatissa sekä suunnitteluohjelman alkuperäisessä formaatissa. Myös 
tietomalliselostus tulee päivittää samana päivänä. Kun mallit on talletettu 
projektipankkiin, on niiden valmiusasteesta helppo tarkistaa suunnitteluai-
kataulun pitävyys. 
 
Suunnittelijoiden tulee siistiä mallit ennen niiden tallentamista projekti-
pankkiin eli poistaa niistä mahdolliset rakennuksen ulkopuolelle piirretyt 
apusuunnitelmat. Suunnittelijat lisäksi tarkistavat IFC-mallinsa, jotta ne 
vastaavat tietosisällöltään alkuperäisiä malleja riittävällä tarkkuudella sekä 
geometrian oikeellisuuden osalta. Jokainen suunnittelija esittää omassa 
mallissaan vain omaan suunnittelualaansa liittyvät mallit. 
 
Yhdistelmämalli ja törmäystarkastelu 
 
Kun mallit on julkaistu tai päivitetty projektipankiin, tietomallikoordinaat-
tori yhdistää ne yhdistelmämalliksi. Tähän käytetään IFC-muotoon talle-
tettuja tiedostoja. Yhdistämisen jälkeen pystyy mallia tarkastelemaan vi-
suaalisesti sekä tekemään sille törmäystarkastelun. Sovittiin, että kohtees-
sa tietomallikoordinaattori tekee törmäystarkastelun ja laatii siitä tarkas-
tuslomakkeen. Taulukossa 5 on esitetty Lemminkäinen Talo Oy:n käyttä-
mä tarkastuslomake. On kuitenkin otettava huomioon, ettei tietomalli-
koordinaattorin tekemä tarkastelu vähennä pääsuunnittelijan vastuuta 
suunnitelmien yhteensopivuudesta eikä myöskään muiden suunnittelijoi-
den vastuuta suunnitelmien yhteensovittamisesta ja korjaamisesta. Pää-
suunnittelija vastaa, että tietomallikoordinaattorin havaitsemat ristiriidat 
käydään läpi ja korjataan. Tämän jälkeen yhteensopivuus voidaan tarkas-
taa uudelleen. 
 
Päätettiin, että projektipankkiin talletettavat tiedostomuodot ovat seuraa-
vat:  
 
 tietomallit suunnitteluohjelman alkuperäisessä formaatissa  
 tietomallit IFC-formaatissa  
 yhdistelmämalli SMC-muodossa  
 piirustukset PDF-muodossa  
 piirustukset DWG-muodossa AutoCAD 2010 -muodossa. 
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Taulukko 5. Yhdistelmämallin tarkastuslomake (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomal-
linnus) 

 
 
Tietomallin käyttö 
 
Päätettiin tietomallipalaverit pidettäväksi suunnitteluvaiheessa kerran 
kuukaudessa, siten että tietomallikoordinaattori ehtii tehdä yhdistelmämal-
lin suunnittelukokoukseen. Kokouskäytäntöä voidaan tarkentaa hankkeen 
edetessä. 
 
Muutostenhallinta 
 
Aiemmin oli sovittu, että tietomalliin tehtävät muutokset kirjataan tieto-
malliselostukseen. Nyt päätettiin, että DWG-piirustuksiin tehtävät muu-
tokset esitetään muutosnuolilla siten, että uusimmat muutokset ovat näky-
villä ja vanhemmat muutosnuolet ovat tasolla, joka ei ole näkyvissä. Mikä-
li muut suunnittelijat käyttävät toisten suunnittelijoiden DWG-pohjia, hei-
dän on varmistettava, ettei vanhoja muutosnuolia ole jäänyt näkyville. Pa-
peritulosteessa pitää näkyä muutosnuolten lisäksi muutosten sisältö nimi-
ön päällä. (Vertaa Jaakko Kinnarila s.27)  
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Laadunvarmistus 
 
Päätettiin mallien tarkastustoimenpiteet sekä laadunvarmistuksen käytän-
nöt. Päätettiin, että jokainen suunnittelija tarkastaa oman mallinsa ennen 
mallin siirtoa projektipankkiin. Mallien tarkastuksessa noudatetaan liittee-
nä 4 olevia malleja, jotka perustuvat Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
osassa 6 Laadunvarmistus esitettyihin malleihin. Yhdistelmämallin tarkis-
taa tietomallikoordinaattori, joka ohjeistaa muita suunnittelijoita mahdol-
listen ongelmien ilmetessä. Tietomallikoordinaattori huolehtii yhdessä 
pääsuunnittelijan kanssa, että suunnittelijat tekevät yhdistelmämallin tar-
kastelussa tehdyn virheraportin mukaiset korjaukset ja suorittaa tarkistuk-
sen tämän jälkeen aina uudelleen niin kauan, että virheet on saatu poistet-
tua. 
 
Yhteensopivuus muihin suunnitelmiin 
 
Käsiteltiin muiden suunnitelmien yhteensopivuutta tietomallien kanssa ja 
todettiin, että arkkitehdin 2D-tasopiirustuksia käytetään vielä muiden 
suunnittelijoiden referensseinä yleisesti 3D-mallin lisäksi. Siksi on tärke-
ää, että arkkitehti luo piirustuksensa sovitusti. Muiden suunnittelijoiden 
käyttäessä referenssejä se tapahtuu kohdistamalla kursori tuodun piirus-
tuksen viivoihin, jolloin mallintaja saa olionsa kohdistettua täysin oikeille 
sijoille.  
 
Mitat tuotetaan piirustuksiin mallista. Niitä ei tule muuttaa 2D-
piirustuksessa pakotetusti tai käsin. Tämän vuoksi mallin on oltava ehdot-
toman mittatarkka. 2D-tasopiiruksissa pitää jokaisen objektin Z-arvon olla 
0.0. Mikäli näin ei ole, siitä aiheutuu ongelmia 3D-mallinnusohjelmassa 
eri tasojen näkymisenä väärien tasojen yhteydessä. 
 
Suunnittelualakohtaisten asioiden selvittyä käsiteltiin yhdistelmämallin 
käyttö. Suunnitelmien yhteensovitus eli yhdistelmämallin luominen tapah-
tuu tässä kohteessa Solibri Model Checker –ohjelmalla. Toistaiseksi ei ole 
olemassa virallista IFC-kääntöohjetta, joten oli ensin sovittava, mitä eri-
koispiirteitä mikäkin käyttötarkoitus vaatii, ja sen pohjalta sovittiin yhdis-
telmämallin tietosisällöstä kohteessa. Suunnittelualakohtaiset tietomallit 
eli natiivimallit muutetaan IFC-muotoon eri IFC-kääntäjien avulla. IFC-
käännössä yleinen kääntäjä on kääntäjämouduuli, joka on osoittautunut 
toimivaksi.  
 
Ylläpitomalli 
 
Käytiin läpi ylläpitomallin tuottaminen. Sovittiin, että jokainen suunnitte-
lija laatii omalta suunnittelualaltaan toteumamallin ja tallettaa sen sekä na-
tiivimuodossa että IFC-muodossa projektipankkiin. Toteumamallista laa-
ditaan lisäksi yhdistelmämalli, jonka tietomallikoordinaattori toimittaa ti-
laajalle. Tilaaja ei ollut tässä vaiheessa suunnitellut sitoutuvansa käyttä-
mään mallia valmistuneen rakennuksen kiinteistönhallinnassa.   
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5.3. Rakennesuunnittelun tavoite- ja vaatimusmäärittely 

Rakennesuunnittelun tavoite- ja vaatimusmäärittely käsiteltiin palaverissa 
Lemminkäinen Talo Oy:n rak-malli tietomallisisältö kaavakkeen mukai-
sesti. Palaverissa täytetty kaavake on liitteenä 6. (Lappeenranta 25.1.2013) 

5.4. Arkkitehtisuunnittelun tavoite- ja vaatimusmäärittely 

Pääsuunnittelijan kanssa pidettiin palaveri, jossa käsittelimme ainoastaan 
kohteen arkkitehtisuunnittelun tietomallintamista. Kävimme läpi Lemmin-
käinen Talo Oy:n valmiin pohjan arkkitehtimallin tietomallisisältövaati-
muksista liitteenä 5 olevan muistion mukaisesti. (Lappeenranta 31.1.2013)  

5.5. Tutkimuksen toteutus  

Tutkimus toteutettiin kolmena erillisenä palaverina joiden tarkempi kuva-
us on liitteessä 7. 
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6 HAASTATTELUTUTKIMUS 

6.1. Haastattelujen toteutus 

Tutkimusvaiheen tulokset perustuvat viiteen erilliseen haastattelun. 
  
 Ensimmäisessä haastattelussa käytiin läpi ohjeistuksen toimivuus ca-

se-kohteen rakennesuunnittelijan kanssa. (Haastattelu 25.1.2013, Lap-
peenranta) 
 

 Toisessa haastattelussa käytiin läpi ohjeistuksen toimivuus case-
kohteen pääsuunnittelijan kanssa. (Haastattelu 31.1.2013, Lappeenran-
ta) 
 

 Kolmannessa haastattelussa käytiin läpi ohjeistuksen ensimmäistä ver-
siota Lemminkäisen tietomalliasiantuntijan kanssa. (Lync haastattelu 
7.2.2014, Kouvola/Helsinki) 
 

 Neljännessä haastattelussa käytiin läpi ohjeistuksen tarpeellisuutta 
alueellisesti Lemminkäinen Talo Oy:n rakennuspäällikön kanssa. 
(Haastattelu 7.3.2014, Kouvola) 
 

 Viidennessä haastattelussa käytiin läpi ohjeistusta cace-kohteen Lem-
minkäinen Talo Oy:n suunnittelun ohjaajan kanssa. (Haastattelu 
11.3.2014, Lappeenranta) 

6.2. Haastattelujen tulokset 

Yhteenveto rakennesuunnittelijan haastattelusta 
 
Case-kohteen rakennesuunnittelijan mielestä ohjeistus oli pääosin riittävä 
ja vastasi Yleisiä tietomallivaatimuksia 2012. Rakennesuunnittelussa case-
kohteessa tarkempaa ohjeistusta tarvittiin räystäsrakenteiden sekä element-
tien mallinnuksen osalta. Räystäsrakenteisiin tulevat penkit päätettiin case-
kohteessa mallintaa riittävällä tarkkuudella, jotta mallista pystytään tulos-
tamaan toteutuspiirustukset. Rakennesuunnittelijalla on käytössä Tecla 
Structure-mallinnusohjelma, joka on ”kankea” muutoksille. Tämä vaikut-
taa siten, että räystäiden mahdollisesti muuttuessa ne on nopeampi mallin-
taa kokonaan uudelleen kuin muokata niitä valmiista tietomallista. (Haas-
tattelu 25.1.2013, Lappeenranta)  
 
Kohteen rakennesuunnitteluun eivät sisälly elementtisuunnitelmat, joten 
suunnittelunohjausvaiheessa päätettiin mallintaa elementit  elementtityö-
kalulla siten, että niistä on poimittavissa koko- ja kappalemäärätieto. Oh-
jeistus elementtien mallinnustarkkuuden osalta tarvitsee lisätarkennuksia. 
(Haastattelu 25.1.2013, Lappeenranta)   
 
 
 
 



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

39 
 

Yhteenveto pääsuunnittelijan haastattelusta 
 
Cace-kohteen pääsuunnittelusta vastaavalle arkkitehtitoimistolle tietomal-
lipohjainen suunnittelu oli uutta. Suunnittelijat olivat kouluttaneet itseään 
tietomallinnukseen. Lisäksi yhtiö oli hankkinut tarvittavat ohjelmistot. 
(Haastattelu 31.1.2013, Lappeenranta) 
 
Tietomallin sisältöä koskeva ohjeistus oli pääsuunnittelijan mielestä hyvä 
sekä tarpeellinen. Ohjeistus oli lähetetty etukäteen sähköpostitse tutustut-
tavaksi pääsuunnittelijalle. Palaverissa sitä läpikäydessä siihen tehtiin täs-
mennyksiä esimerkiksi julkisivun rajauksien osalta. Lisäksi palaveri auttoi 
pääsuunnittelijaa ymmärtämään, mitä hyötyä rakennusliike saavuttaa, mi-
käli suunnittelijat noudattavat tarkasti ohjeistusta. (Haastattelu 31.1.2013, 
Lappeenranta) 
 
Tietomallipalaverin sisältö oli pääsuunnittelijan mielestä riittävän kattava, 
ja se sisälsi heidän kannaltaan tärkeät kohdat: 
 
Projektipankki 
 Projektipankin tunnukset 
 Tallennettavien asiakirjojen nimeäminen 
 
Ohjelmistot, vastuuhenkilöt 
 ARK 
 RAK 
 GEO 
 LVI 
 SÄHKÖ 
 RAU 
 PROJEKTINJOHTOURAKOITSIJA 
 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 
 
Tietomalli 
 Tietomallikoordinaattori 
 Koordinaatisto, korkeusjärjestelmä 
 Tietomalliohje 
 Aloituspohjat 
 Tietomalliseloste 
 Mallin nimeämiskäytäntö 
 Mallin kokoaminen 
 
Rakennemalli 
 
Arkkitehtimalli 
  
(Haastattelu 31.1.2013, Lappeenranta) 
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Cace-kohteessa suunnittelijat käyttivät Lemminkäinen Talo Oy:n aloitus-
pohjia. Nämä aloituspohjat rakennekirjastoineen on kehitetty oman asun-
totuotannon kohteita varten eivätkä olleet rakennekirjaston osalta liiketila-
rakentamiseen täydellisesti soveltuvia. Tästä tulee aiheutumaan joitakin 
seurauksia tietomallinnuksen avulla suoritettaviin työmaahankintoihin. 
(Haastattelu 31.1.2013, Lappeenranta) 
 
Yhteenveto Lemminkäinen Oyj:n tietomalliasiantuntijan haastattelusta 
 
Haastattelussa käytiin läpi ohjeistuksen mukaisesti tietomallipohjaista 
suunnittelua käynnistettäessä ilmenneitä ongelmakohtia. Ensin käsiteltiin 
elementtien mallinnustarkkuutta. Rakennesuunnittelijan tietomallisisältö-
vaatimukset ovat täydentymässä elementtien mallinnuksen osalta siten, et-
tä ohjeistukseen lisätään havainnekuvat, jotka kuvaavat hankkeen eri vai-
heissa vaadittavaa  valmiusastetta. Kuvassa 17 seinät  on mallinnettu kap-
paleina, joista selviää niiden sijainti sekä neliömäärä. Kuvassa 18 seinät on 
jaettu elementteihin, jolloin selviää lisäksi elementtien kappalemäärä. Ku-
vassa 19 elementit on mallinnettu sillä tarkkuudella, että mallia voidaan 
käyttää tuotantokuvana elementtitehtaalla. Case-kohteessa rakennesuun-
nittelija mallinsi elementit kuvat 18 mukaisella tarkkuudella. (Lync haas-
tattelu 7.2.2014, Kouvola/Helsinki) 

 

Kuva 17. Elementin mallinnusvaihtoehto A 

 

Kuva 18. Elementin mallinnusvaihtoehto B 
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Kuva 19. Elementin mallinnusvaihtoehto C 

Lemminkäinen Talo Oy:n valmiit mallinnuspohjat on suunniteltu asunto-
tuotannon puolelle, ja niiden käyttö myös muissa kohteissa onnistuu. Ne 
eivät tosin palvele tuotantoa niin tarkasti kuin asuntotuotannossa. Jokainen 
toimisto- ja liiketilarakennus on erilainen, joten valmiiden pohjien luomi-
nen tähän tarkoitukseen ei vielä tällä hetkellä ole kannattavaa. (Lync haas-
tattelu 7.2.2014, Kouvola/Helsinki) 
 
Yhteenveto Lemminkäinen Talo Oy:n rakennuspäällikön haastattelusta 
 
Alueellisesti tietomallipohjaista suunnittelua käynnistettäessä ongelmana 
on halutun tietomallisisällön saaminen tietomalleihin. Yleisesti alueen 
suunnittelijat osaavat suunnitella tietomalleja, mutta tietomallin sisällön 
saaminen Lemminkäinen Talo Oy:n ohjeistuksen mukaiseksi on vielä 
hankalaa.  Tietomallipohjaisen suunnittelun yleistyessä myös suunnittelu-
hinnat ovat laskeneet ja ovat taloteknisen suunnittelun osalta samalla ta-
solla kuin perinteinen 2D-suunnittelu. (Haastattelu 7.3.2014, Kouvola) 
 
Yhteenveto Lemminkäinen Talo Oy:n suunnittelun ohjaajan haastattelusta 
 
Tietomallipohjaisen suunnittelun käynnistäminen onnistui hyvin Case-
kohteessa. Projektissa mukana olleet henkilöt oppivat paljon uutta tieto-
mallinnuksesta sekä ymmärsivät paremmin sen tarjoamat mahdollisuudet. 
Jatkossa tietomallinnuksen käyttöä omissa asuntokohteissa tullaan seu-
raamaan tarkemmin kohdassa 5.1.1 esitetyn tietomallien käyttöastetaulu-
kon mukaisesti kohteen loppupalavereiden yhteydessä.   (Haastattelu 
11.3.2014, Lappeenranta) 
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7 PALAUTE OHJEISTUKSEN ENSIMMÄISEEN VERSIOON 

Laadittu lyhyt ohjeistus Suunnittelun käynnistäminen ensi kertaa tietomal-
likohteessa toimii hyvin muistiona suunnittelunohjausta käynnistettäessä. 
Case-kohteessa suoritettiin ensimmäinen palaveri, jossa käsiteltiin tieto-
mallinnuksen haluttua käyttöastetta kohteessa. Tämä kohta on lisätty oh-
jeistukseen kuvan 20 mukaisesti. (Haastattelu 11.3.2014, Lappeenranta) 
 

 

Kuva 20. Korjattu ohjeistus (Vertti Vallenius 2014) 

 
Olisi hyvä, jos ohjeistukseen saisi suorat linkit: 
 Tietomallien käyttö rakennusprojektissa 
 Aloita tästä BIM-suunnittelun ohjaus 
 Tietomallin käyttöaste taulukko 
 Tietomallipalaveri pohja 
 Tietomallin sisältövaatimukset ARK 
 Tietomallin sisältövaatimukset RAK 
  
Lemminkäisen intranet-sivut eivät tällä hetkellä mahdollista suorien link-
kien luomista. (Haastattelu 11.3.2014, Lappeenranta) 
 
Laajemman ohjeistuksen perustana tulee käyttää Lemminkäisellä olemassa 
olevaa ALOITA TÄSTÄ BIM-suunnittelun ohjaus -ohjeistusta, mutta se tu-
lee referoida mahdollisimman lyhyeksi. (Lync haastattelu 7.2.2014, Kou-
vola/Helsinki) 
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8 TIETOMALLINNUSOHJE OMAAN TUOTANTOON 

Ohjeistuksen ensimmäisestä versiosta saatu palaute ja ohjeistus toimivat 
perustana laajemmalle tietomallinnusohjeelle omaan tuotantoon, jossa 
Lemminkäinen Talo Oy toimii suunnittelun tilaajana. Ohje on hankekoh-
taisesti sovellettava, ja se täydentää Lemminkäinen Talo Oy:n toimintajär-
jestelmässä esitettyjä menettelyjä. 
 
Suunnittelun valmistelu 
 
Päätös tietomallisuunnittelun tilaamisesta tehdään projektin toteutussuun-
nitelman yhteydessä omassa tuotannossa. Samalla määritellään, mihin tie-
tomalleja tullaan käyttämään ja millä laajuudella. Tavoitteet kirjataan to-
teutussuunnitelmaan liitettävään BIM-käyttöastetaulukkoon. (Lemminkäi-
nen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 

 

Kuva 21. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.1 

Suunnittelun tarjouspyyntö 
 
Tietomallien käyttö kirjataan suunnittelutarjouspyyntöihin liitettäviin 
Lemminkäinen Talo Oy:n toimintajärjestelmän mukaisiin dokumentteihin. 
Tietomallien käyttö huomioidaan alustavassa suunnitteluaikataulussa va-
raamalla aikaa esimerkiksi yhdistelmämallikatselmuksille. (Lemminkäi-
nen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Alustava projektin tietomalliohje laaditaan ja liitetään suunnittelutarjous-
pyyntöihin. Ohjeeseen on määritelty tietomallinnuksessa käytettävät me-
nettelyt ja määrittelyt, kuten tietomallien käyttö projektissa, tietomalli-
koordinaattorin toiminta projektissa. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomal-
linnus) 
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Suunnittelutarjouspyyntöä varten laaditaan suunnittelualakohtaiset tieto-
mallien tietosisältötaulukot, jotka liitetään tarjouspyyntöihin. (Lemmin-
käinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
 

 

Kuva 22. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.2 

Suunnittelusta sopiminen 
 
Suunnittelun sopimusneuvotteluissa käydään suunnittelutarjouspyyntöjen 
mukaiset suunnittelun, tietomallien sisältövaatimukset läpi tarkentaen ja 
täsmentäen niitä. Lisäksi sovitaan suunnitteluun liittyvät menettelyt jokai-
sen suunnittelijan kanssa. Pääsuunnittelijan kanssa käydään läpi seuraavat 
asiat: 

 Tietomallikoordinaattorin tehtävät, kuten kuka laatii ja tarkastaa 
yhdistelmämallin ja mihin sitä käytetään 

 Tietomallinnuksen aiheuttamat muutokset suunnittelurytmiin ja nii-
den huomioiminen suunnitteluaikataulussa 

 Kokouskäytäntö ja suunnittelun ja suunnitelmien yhteensovittami-
nen 

 Lemminkäisen rakennekirjaston käyttö 
 Ohjelmakohtaiset tietomallinnusohjeet 
 Tietomalliselostuksen käyttö 
 Tietomallien käyttö projektin eri vaiheissa 
 Suunnitteluratkaisuille asetetut tavoitteet, joiden pohjalta pääsuun-

nittelija laatii vaatimusmallitaulukon 
 Projektin tietomalliohje, joka täydennetään yhdessä pääsuunnitteli-

jan kanssa. 
(Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
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Kuva 23. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.3 

Suunnittelusta sopiminen RAK & TATE 
 
Rakenne- ja TATE-suunnittelijoiden kanssa käydään läpi seuraavat asiat:  

 Projektin tietomalliohje 
 Tietomallien tietosisältötaulukko suunnittelualoittain 
 Suunnitteluaikataulu 
 Kokouskäytäntö ja menettelyt  

(Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Sovitaan suunnittelijoiden kanssa yleisien konsulttisopimusehtojen mu-
kaisten periaatteiden mukaisesti tietomallien luovutuksesta tilaajan ja 
kolmansien osapuolien käyttöön. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallin-
nus) 
 
Näiden neuvottelujen jälkeen tuloksena ovat suunnittelusopimukset seu-
raavine liitteineen: 

 Suunnitteluohjelma 
 Suunnitteluohje 
 Suunnitteluaikataulu 
 Suunnittelun tehtäväluettelo 
 Suunnittelun sopimusneuvottelupöytäkirja ja sen liitteet 
 Projektin tietomalliohje liitteineen 
 Suunnittelualakohtainen tietomallin tietomallisisältötaulukko 
 Konsulttisopimusehdot 
 Tarjouspyyntö 
 Tarjous 
 Muut mahdolliset liitteet pätemisjärjestyksessä. 

(Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
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Kuva 24. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.4 

Suunnittelun aloitus 
 
Projektipäällikkö kutsuu koolle tietomallintamisen aloituskokouksen, jossa 
käydään läpi kuvassa 24 esitetyt asiat yhteistyössä suunnitteluryhmän kes-
ken ja täsmennetään niitä. Kokouksia pidetään tarvittaessa useampi. 
(Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
 

 

Kuva 25. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.5 
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Projektin tietomalliohje 
 
Projektin tietomalliohje sisältää tietomallien laatimisessa, käytössä ja 
suunnittelun ja suunnitelmien yhteensovittamisessa noudatettavat mene-
telmät. Tietomalliohjeen päivittää projektipäällikkö yhdessä pääsuunnitte-
lijan ja tietomallikoordinaattorin kanssa projektin tietomallintamisen aloi-
tuskokouksen jälkeen vastaamaan siellä täsmennettyjä asioita. Tätä ylei-
sesti osapuolia sitovaa ohjetta voidaan päivittää yhteisesti sovittaessa 
hankkeen edetessä. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Vaatimusmallitaulukko ja sen ylläpito sekä vertaaminen suunnitelmiin 
 
Tilaaja sekä rakennuttaja ovat asettaneet tietyt vaatimukset tiloille. Pää-
suunnittelijan tulee laatia näiden vaatimusten perusteella vaatimusmalli-
taulukko, jonka projektipäällikkö hyväksyy. Vaatimusmallitaulukon yllä-
pidosta koko projektin ajan vastaa pääsuunnittelija, jonka tehtäviin kuuluu 
hankkeen edetessä verrata suunnitelmia vaatimusmalliin. (Lemminkäinen 
Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
TELU2012 (tehtäväluettelo 2012) mukaan pääsuunnittelijan erikseen so-
vittaviin johtamistehtäviin kuuluu: ”Huolehditaan, että rakennushankkee-
seen ryhtyvä tekee tarvittavat päätökset jotta hankkeelle asetetut vaati-
mukset ovat tiedossa ja voidaan saattaa suunnittelijoiden tietoon (raken-
nuksen energialuokka, sisäilmatavoitteet, puhtausluokat jne.)” (TE-
LU2012)   
 
Tietomallien käyttötarkoitus hankkeessa 
 
Tietomallien käyttö määritellään suunnittelun valmistelu vaiheessa hanke-
kohtaisesti. Tietomalleja voidaan hyödyntää esimerkiksi määrä- ja kustan-
nuslaskennassa, hankinnassa, suunnittelun ohjauksessa sekä tuotannon-
suunnittelun ja –ohjauksessa. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
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Kuva 26. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.6 

Tietomallien tietosisältö 
 
Tietomallien tietosisältövaatimukset määräytyvät hankkeen tietomallien 
käyttölaajuuden mukaan. Tietomallien tietosisältö määritellään suunnitte-
lualoittain tietosisältötaulukoissa, joiden pohjana voidaan käyttää esimer-
kiksi YTV2012 mukaisia tietosisältötaulukoita. Ne voidaan muokata vas-
taamaan hankkeen tietomallinnukselle asetettuja tavoitteita. (Lemminkäi-
nen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Tietomallien alustavia tietosisältötaulukoita voidaan käyttää suunnittelu-
tarjouspyyntöjen liitteenä selventämään, missä ja millä laajuudella tieto-
mallinnusta käytetään eri vaiheissa hanketta. Tietosisältötaulukot tulee 
täydentää ja käydä tarkemmin läpi suunnittelusopimusvaiheessa sekä esi-
merkiksi tietomallintamisen aloituspalaverissa. (Lemminkäinen Talo Oy, 
Tietomallinnus) 
 
Arkkitehtimallin tietosisältövaatimukset 
 
Arkkitehdin tietomallisisältövaatimuksia määritellessä voidaan käyttää 
pohjana YTV2012 osan 3 mukaista tietomallisisältövaatimustaulukkoa so-
veltaen. Tämän lisäksi tietomallisisältövaatimusten tulee sisältää ohjelma-
kohtaisia mallinnusohjeita sekä Lemminkäinen Talo Oy:n omaa ”Aloitus-
pohjaa”, joka sisältää attribuutteja ja määrittelyjä, kuten käytettävät vii-
vanleveyksiä. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
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Rakennemallin tietosisältövaatimukset 
 
Rakennemallin tietomallisisältövaatimuksia määritellessä voidaan käyttää 
pohjana YTV2012 osan 5 mukaista tietomallisisältövaatimustaulukkoa so-
veltaen. Tietomallisisältövaatimuksista sovittaessa pitää ottaa huomioon 
yhteensopivuus arkkitehtimallin kanssa siten, että määritellään, mitä mää-
riä/tietoa otetaan arkkitehtimallista ja mitä rakennemallista. (Lemminkäi-
nen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
 

 

Kuva 27. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.7 

Tate-mallin tietosisältövaatimukset 
 
Taloteknisen mallin tietomallisisältövaatimuksia määritellessä voidaan 
käyttää pohjana YTV2012 osan 4 mukaista tietomallisisältövaatimustau-
lukkoa soveltaen. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Mallien laadunvarmistus, mallien tarkastaminen, mallien julkaiseminen ja 
yhdistelmämallin käyttö 
 
Tietomalleista saatavan tiedon virheettömyys vaikuttaa mallien käyttöön 
sekä luotettavuuteen esimerkiksi määrätiedon osalta. Siksi tietomallien 
laadunvarmistuksessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti arkkitehtimal-
liin silloin, kun muut suunnittelijat käyttävät arkkitehtimallia referenssinä 
omassa mallintamisessa. Laadun varmistukseen voidaan soveltaa 
YTV2012 osan 6 mukaisia menettelyjä, jolloin jokainen suunnittelija vas-
taa oman mallinsa laadunvarmistuksesta ja virheettömyydestä. Vaikka 
vastuu suunnittelun yhteensovittamisesta on pääsuunnittelijalla, koordinoi 
yleensä hankkeen tietomallikoordinaattori tietomallin laadunvarmistuksen, 
tarkastamisen, yhdistämisen sekä julkaisun. Rakennemallin tietomallisisäl-
tövaatimuksia määritellessä voidaan käyttää pohjana YTV2012 osan 5 
mukaista tietomallisisältövaatimustaulukkoa soveltaen. Tietomallisisältö-
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vaatimuksista sovittaessa tulee huomioida yhteensopivuus arkkitehtimallin 
kanssa siten, että määritellään mitä määriä/tietoa otetaan arkkitehtimallista 
ja mitä rakennemallista. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Tietomallikoordinaattori 
 
Hankkeelle nimetyn tietomallikoordinaattorin tehtävä on hankkeen tieto-
malliprosessin hallinnointi, johon kuuluvat kuvassa 27 listatut asiat. Tie-
tomallikoordinaattori kokoaa yhdistelmämallin eri suunnittelijoiden pro-
jektipankkiin tallettamista suunnittelualakohtaisista tietomalleista ja tar-
kastaa yhdistelmämallin visuaalisesti sekä ohjelmallisesti. Tietomallikoor-
dinaattori laatii yhdistelmämallista tarkastusraportin, jonka pohjalta suun-
nittelijat tekevät tarvittavat korjaukset omiin suunnittelualakohtaisiin mal-
leihin. Tarvittaessa tietomallikoordinaattori tekee yhdistämisen ja tarkas-
tamisen uudelleen korjatulle tietomallille. Jos kaikkiin ongelmakohtiin ei 
löydy yksinkertaista ratkaisua niin, se etsitään hankkeen suunnitteluorga-
nisaation kesken. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus)  
 
 

 

Kuva 28. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.8 

Tietomalliselostus 
 
Suunnittelijat laativat ja julkaisevat tietomalliselostuksen jokaisen mallin 
julkaisun yhteydessä. Tietomalliselostuksesta on sovittava hankkeen asus-
sa seuraavat asiat: 
 Tietomalliselostuksen nimeäminen 
 Eri lohkojen / kerrosten valmius 
 Päivityksen yhteydessä tehdyt muutokset. 
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Yleissuunnitteluvaiheessa riittävän selvyyden mallin valmiusasteesta saa-
miseksi esimerkiksi kustannuslaskentaa varten tulee käyttää tietomal-
liselostuksen pitkää muotoa. Toteutussuunniteluvaiheessa niin sanottuna 
muutoslokina toimiva lyhyt muoto tietomalliselostuksesta on riittävä. Eri 
lohkot ja kerrokset voivat olla eri suunnitteluvaiheissa, mikä on huomioi-
tava. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Tietomallien laadunvarmistus, tarkastaminen ja yhdistäminen 
 
Tietomallien laadunvarmistus ja tarkastaminen tapahtuu sisäisesti sekä ul-
koisesti. Sisäiseen tarkistamiseen kuuluu suunnittelijoiden oman mallin 
tarkastaminen, jonka jälkeen malli toimitetaan ulkoiseen tarkastukseen tie-
tomallikoordinaattorille. Karkeiden suunnittelu- ja lähtötietovirheiden ha-
vaitsemiseksi malli tarkistetaan ensin visuaalisesti. Ohjelmallinen tarkas-
tus suoritetaan esimerkiksi Solibri Model Checker –ohjelmistolla määritel-
tyjä tarkastussäännöstöjä käyttäen. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallin-
nus) 
 
Tietomallikoordinaattorin suorittamat tarkastukset malleille eivät poista tai 
vähennä eri suunnittelijoiden vastuuta virheiden osalta suunnittelemistaan 
malleista. Suunnittelijat voivat käyttää mallien tarkastamisessa YTV2012 
sisältämiä suunnittelualojen mallien tarkastuslomakkeita apunaan. (Lem-
minkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Tietomallien julkaiseminen 
 
Tietomallien julkaisemisesta sovitaan hankekohtaisesti ja siitä laaditaan 
aikataulu, jota voidaan tarvittaessa muuttaa hankeen edetessä siten, että 
esimerkiksi ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa julkaisutaajuus on 2-4 
viikkoa, toteutussuunnitteluvaiheessa 1-2 viikkoa, tuotantovaiheessa aina 
oleellisten muutosten jälkeen. Tietomallien julkaisussa käytetään hanke-
kohtaisesti sovittua nimeämiskäytäntöä, jotta nimessä ilmenee kaikki halu-
tut tiedot kuten kohde, suunnitteluala ja lohko. (Lemminkäinen Talo Oy, 
Tietomallinnus) 
 

 
 

Kuva 29. Mallin julkaisu suunnitelmien yhteensovittamista varten (Lemminkäinen Ta-
lo Oy, Tietomallinnus) 
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Lemminkäinen Talo Oy:n periaate mallinjulkaisusta suunnittelun yhteen-
sovittamista varten poikkeaa YTV2012 osa 6 Laadunvarmistus ohjeistuk-
sesta, siten että tietomallikoordinaattori tarkastaa yhdistelmämallin, ennen 
kun sitä käsitellään suunnitteluryhmässä. 
 
 

 

Kuva 30. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.9 

Suunnitteluaikataulut 
 
Suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä laadittavat suunnitteluaikataulut laa-
ditaan siten, että jokaiselle suunnittelijalle jää riittävästi aikaa. Suunnitte-
luaikataulua seurataan noin kahden viikon välein. Seurannassa voidaan eri 
suunnittelualojen yhteensovittamisen ja tarkentamisen apuvälineenä käyt-
tää lyhyen aikajänteen tehtävätaulukkoa. (Lemminkäinen Talo Oy, Tieto-
mallinnus) 
 
Suunnitteluaikataulu 
 
Suunnitteluaikataulussa tulee huomioida tietomallinnuksen asettamat vaa-
timukset perinteiseen suunnitteluaikatauluun verrattuna nimikkeistön osal-
ta ainakin seuraavasti: 
 Vaatimusmallin päivitys ja tarkistuspisteet 
 Suunnittelijoiden tietomallikatselmukset 
 Suunnittelun tilaajan tietomallikatselmukset 
Suunnitteluaikatauluun tulee edellä lueteltujen nimikkeiden lisäksi kirjata 
tietomallien päivitysrytmi sekä huomioida riittävä aika yhdistelmämallin 
laatimiselle ja tarkistamiselle. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
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Lyhyen aikajänteen tehtävätaulukko 
 
Suunnitelmien yhteensovittamisen ja rytmittämisen apuna käytetään tehtä-
vätaulukkoa. Tehtävätaulukkoon kirjataan suunnitelmat esimerkiksi 2-4 
viikon aikajänteellä. Tehtävätaulukon tarkoituksena on: 
 Koordinoida suunnittelua 
 Varmistaa suunnittelun eteneminen oikeassa järjestyksessä 
 Varmistaa lähtötietojen saatavuus aikataulun mukaisesti 
 Varmistaa keskinäinen tiedonvaihto 
(Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
 

 

Kuva 31. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.10 

Kokous- ja katselmuskäytäntö 
 
Kokous- ja katselmuskäytäntö on hyvä esittää alustavasti jo suunnittelutar-
jouspyynnössä, esimerkiksi projektin alustavassa tietomalliohjeessa, ja 
täsmentää käytäntöä suunnittelun alkaessa. 
 
Tietomallintamisen aloituskokous 
 
Hankkeen tietomallintamisen aloituskokoukseen osallistuvat projektipääl-
likkö, tietomallikoordinaattori, tarvittaessa tietomalliasiantuntijat sekä 
kaikki suunnittelijat. Kokouksen kutsuu koolle projektipäällikkö, ja siellä 
tarkistetaan ja täsmennetään tietomallien käytön periaatteet hankkeessa. 
Tarvittaessa kokouksia voidaan järjestää useampia esimerkiksi suunnitte-
luvaiheiden välille. Projektin tietomalliohje käydään läpi ja täydennetään 
vastaamaan aloituspalaverissa sovittuja ja täsmennettyjä asioita. (Lem-
minkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
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Suunnittelukokous 
 
Statukseltaan juridisen merkityksen omaavan suunnittelukokouksen kut-
suu koolle projektipäällikkö. Kokouksessa käydään läpi suunnittelutilanne 
sekä suunnittelua ja suunnitelmia koskevat päätökset, jotka kirjataan ko-
kouksesta laadittavaan pöytäkirjaan. Tietomalleja voidaan tarvittaessa 
käyttää kokouksissa havainnollistamaan suunnitteluvaihetta tai siinä esiin-
tyviä ongelmia sekä teknisenä tukena päätöksenteossa. (Lemminkäinen 
Talo Oy, Tietomallinnus)  
 
 

 

Kuva 32. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.11 

Suunnittelun aikataulukokous 
 
Suunnittelun aikataulukokouksen osallistujat on esitetty kuvassa 32. Ko-
kouksessa käsitellään suunnittelutehtäviä 2-4 viikon aikajänteellä. Suun-
nittelutehtävistä laaditaan tehtävätaulukko, jonka toteutumista tarkastel-
laan seuraavassa kokouksessa, jotta varmistutaan suunnitelmien valmis-
tumisesta aikataulun mukaisesti. Samalla pyritään parantamaan tehtävien 
suorittamisjärjestystä ja yhteensovittamista sekä tiedonkulkua eri suunnit-
telijoiden välillä. Aikataulupoikkeamat selviävät tällä menetelmällä nope-
ammin, ja niihin päästään puuttumaan välittömästi. (Lemminkäinen Talo 
Oy, Tietomallinnus) 
 
Suunnittelijapalaverit 
 
Suunnittelupalaverien tarkoituksena on varmistaa riittävä tiedonsiirtymi-
nen ja yhteistyö suunnittelijoiden välillä. Suunnittelupalaverin kutsuu 
koolle yleensä pääsuunnittelija. Tietomalleja voidaan käyttää suunnittelu-
palaverissa havainnollistamiseen, jolloin myös tietomallikoordinaattorin 
osallistuminen palaveriin voi olla tarpeellista. (Lemminkäinen Talo Oy, 
Tietomallinnus) 
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Kuva 33. Tietomallinnusohje omaan tuotantoon s.12 

Suunnittelijoiden tietomallikatselmus 
 
Suunnittelijoiden tietomallikatselmuksen kutsuu koolle pääsuunnittelija tai 
tietomallikoordinaattori, ja siihen osallistuvat kuvan 33 mukaiset henkilöt. 
Katselmuksen tarkoituksena on tunnistaa virheet ja suunnitelmien yhteen-
sopimattomuus ennalta laaditun yhdistelmämallin tarkastusraportin mu-
kaisesti kuten: 
 Rakennus- ja tekniikkaosien risteymät 
 Leikkaukset 
 Päällekkäisyydet 
 Tilavarausongelmat 
Ongelmiin löytyneet ratkaisut kirjataan malleihin, ja ne tulee korjata uu-
den yhdistelmämallin laatimista varten, josta voidaan tarkistaa virheiden 
korjaustilanne. Tietomallikatselmus voidaan sovittaessa yhdistää esimer-
kiksi suunnittelijapalaveriin. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
 
Suunnittelun tilaajan tietomallikatselmus 
 
Pääsuunnittelijan tai tietomallikoordinaattorin todettua yhdistelmämallin 
riittävän virheettömäksi kutsuu projektipäällikkö tietomallikatselmuksen 
koolle. Katselmukseen osallistuvat kaikki suunnittelualojen edustajat sekä 
toteutusorganisaation edustajat. Katselmuksen tarkoituksena on varmistaa, 
että tilaajan tavoitteet täyttyvät ja suunnitelmat ovat riittävät esimerkiksi 
työmaatoteutukseen. Suunnittelussa ilmenneet sellaiset ongelmat, joita ei 
ole voitu ratkaista suunnittelijoiden kesken, ratkaistaan tai niistä päätetään 
tässä katselmuksessa. (Lemminkäinen Talo Oy, Tietomallinnus) 
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Asiakas- ja käyttäjäpalaverit 
 
Tietomallit mahdollistavat suunnitelmien havainnollistamisen tilaaja- ja 
käyttäjäasiakkaille. Tietomallien visuaaliseen laatuun tulee kiinnittää 
huomiota, ja mallien renderointi voi olla tarpeen varsinkin silloin, jos ti-
laaja tai käyttäjä ei tunne rakennusalaa hyvin. (Lemminkäinen Talo Oy, 
Tietomallinnus)  

9 YHTEENVETO JA JATKOKEHITYSESITYKSET 

Tietomallinnus on kehittynyt sekä maailmanlaajuisesti että valtakunnalli-
sesti niin pitkälle, että sitä voidaan hyödyntää kannattavasti rakennusteol-
lisuudessa. Suunnitteluohjelmistojen ja tietomalliosaamisen kehittymisen 
ansiosta niiden käyttö on levinnyt pääkaupunkiseudulta myös muualle 
Suomeen ja Lemminkäinen Talo Oy:ssä Tietomallien hyödyntäminen on 
esimerkiksi Oulussa, Kuopiossa, Hämeenlinnassa, Joensuussa ja Tampe-
reella jo Helsinkiä edellä. Tietomallinnuksen avulla pystytään löytämään 
entistä tarkemmin suunnittelun virheet ja päällekkäisyydet jo suunnittelu-
vaiheessa, minkä ansiosta säästetään kustannuksia rakennusvaiheessa. Tie-
tomallinnuksesta saatavat hyödyt on huomioitu varsinkin hankinnassa ja 
kustannuslaskennassa. 
 
Tietomallin käyttö alueellisesti Kouvola, Lappeenranta, Kotka -alueella on 
tällä hetkellä vielä alussa. Lemminkäinen Talo Oy on kehittänyt omaa 
elinkaarikohteisiin laadittua ohjeistusta palvelemaan tietomallinnusta 
etenkin omassa asuintuotannossaan. Tätä ohjeistusta voidaan soveltaa 
muokattuna palvelemaan myös muissa kohteissa, kuten toimistorakennuk-
sissa. Tietomallinnuksen käyttöönotto vaatii yrityksen johdolta sekä pääl-
liköiltä kiinnostusta, ja halua kouluttautua. 
 
Suunnittelun ohjaajan tulee ymmärtää tietomallinnuksen avulla saavutet-
tavat hyödyt ja määrittää niiden mukaiset tavoitteet tietomallin käytölle 
uutta hanketta suunniteltaessa. Suunnitteluaikataulussa mallien tarkastami-
selle sekä yhdistelmämallin laatimiselle ja tarkastamiselle on jätettävä riit-
tävästi aikaa. Suunnittelijoiden valinnassa tulee ottaa huomioon tietomal-
liosaaminen sekä käytettävissä olevat ohjelmistot. 
 
Kunnat ja kaupungit ovat alkaneet hyödyntää tietomallinnusta omissa koh-
teissaan. Näiden rakentaja valitaan kilpailuttamalla, ja yleisin rakennus-
muoto on jaettu-urakka, jossa pääurakoitsijana toimii rakennusliike ja 
muut urakoitsijat ovat alistettuja sivu-urakoitsijoita. Suunnittelun ohjaa-
minen tällaisissa kohteissa on kaupungin virkamiesten vastuulla, ja siksi 
monesti tietomallinnuksesta saatavat hyödyt jäävät pieniksi, koska mallit 
eivät ole riittävän tarkkoja ja luotettavia. Lisäksi tietomallinnusta ei ole 
välttämättä otettu huomioon suunnitteluaikataulussa, ja pahimmillaan yh-
distelmämalli laaditaan vasta urakoitsijan valinnan jälkeen tai jo töiden 
käynnistyttyä. Tässä vaiheessa yhdistelmämallin avulla havaittavat pääl-
lekkäisyydet ja ristiriidat esimerkiksi arkkitehtisuunnitelmien ja rakenne-
suunnitelmien välillä voivat tuoda merkittäviä lisäkustannuksia tilaajalle ja 
vaikuttaa kohteen valmistumisaikatauluun. 
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Tämän opinnäytetyön yhteydessä käsiteltävästä case-kohteesta saatiin alu-
eellisesti uutta tietoa ja osaamista tietomallinnukseen, esimerkiksi hankin-
nan ja suunnittelun ohjauksen apuvälineenä, työturvallisuuden huomioimi-
sessa suunnitteluvaiheessa ja suunnitteluaikataulun laadinnassa. Lemmin-
käinen Talo Oy:n hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden lisäksi myös 
suunnittelijat olivat erittäin motivoituneita käyttämään tietomallinnusta 
sekä halukkaita ymmärtämään ja edesauttamaan rakennusliikkeen tavoitte-
lemia mallinnuksesta saatavia hyötyjä. 
 
Opinnäytetyössä esitetyt ohjeistukset ovat tarkoitettu täydentämään Lem-
minkäinen Talo Oy:n nykyisiä ohjeistuksia. Suunnittelun käynnistäminen 
ensi kertaa tietomallikohteessa -ohjeistus toimii hyvänä muistivälineenä 
sekä pikakertauksena suunnittelun ohjaajalle ennen tietomallinnettavan 
kohteen aloitusta. Tietomalliohje omaan tuotantoon –ohjeistus antaa pikai-
sen kuvan tietomallin käytöstä suunnittelunohjauksessa ja toimii laajem-
pana muistivälineenä suunnittelun ohjaajalle. 
 
 
Jatkokehitysesitykset 
 
- Tietomalliosaaminen päällikkö tasolla: 

 Kouluttaminen 
 Alueelliset tutustumiset  

 
- Tietomalliosaaminen työmaatasolla: 
 Kouluttaminen 
 Tietomallintamisen käyttö peräkkäisillä työmailla 

 
- Julkisen puolen suunnittelunohjaus  

 Tietomallikoordinaattoreiden koulutus 
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LIITE 6. Tietomallin sisältövaatimukset rakennesuunnittelussa



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

76 
 



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

77 
 



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

78 
 



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

79 
 



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

80 
 



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

81 
 

  



Tietomallinnus rakennusyrityksen suunnittelunohjauksessa 
 

82 
 

LIITE 7. Tutkimuksen toteutus 
 
Ensimmäiseen palaveriin, joka käsitteli kohteen tietomallivaatimuksia, 
osallistui ainoastaan Lemminkäinen Talo Oy:n case-kohteen suunnittelun 
ohjauksessa mukana olevat henkilöt. Ennen palaveria tutustuin ensin itse 
huolellisesti tietomallinnukseen. Tämän jälkeen käsittelimme yhdessä tii-
min kanssa, mitä haluamme saavuttaa tietomallinnuksen avulla tulevassa 
hankkeessa. Palaverissa käytiin läpi valmista tietomallin käyttöastepohjaa, 
johon täytettiin palaverissa sovitut tavoitteet. Samaan pohjaan on hyvä 
merkitä rakennustyön aikana sekä välittömästi sen jälkeen, miten hyvin 
tavoitteet ovat toteutuneet kohteessa. 
 
Toisessa palaverissa käsiteltiin hyvin kattavasti kohteen tietomallinnusta. 
Olin valmistautunut tähän palaveriin tutustumalla Lemminkäinen Talo 
Oy:n toimintajärjestelmästä löytyvään materiaaliin huolellisesti sekä käy-
mällä sitä läpi puhelimitse tietomalliasiantuntija Artur Viritin kanssa.  
 
Tietomallinnuksen aloituspalaverin jälkeen pidettiin vielä rakennesuunnit-
telijan sekä pääsuunnittelijan kanssa erilliset palaverit, joissa käytiin läpi 
kunkin tietomallin sisältö tarkemmin. Tietomallinnusta käynnistettäessä 
käsitellään erittäin paljon asioita, joten on mietittävä normaalia huolelli-
semmin, keitä palavereihin kutsutaan. On vältettävä tilannetta, jossa kutsu-
taan ”turhaan” henkilöitä ja he joutuvat järjestämään itselleen vapaata pa-
laveria varten, jossa heitä ei välttämättä tarvita. 
 
Kolmannessa palaverissa käsiteltiin rakennesuunnittelijan kanssa tietomal-
lin sisältövaatimuksista. Tähän palaveriin kutsuin mukaan lisäksi pää-
suunnittelijan. Palaveriin valmistautuminen tapahtui hyvin samalla tavalla 
kuin pääsuunnittelijan kanssa pitämääni palaveriin valmistautuminen. En-
nen palaveria tutustuin toimintajärjestelmästä löytyvään rakennesuunnitte-
lua koskevaan tietomallin sisältövaatimuspohjaan. Tämän jälkeen kävin 
pohjan läpi yhdessä Lemminkäisen tietomalliasiantuntia Artur Viritin 
kanssa, jolloin samaan aikaan esitäytin pohjan. Lähetin myös tässä tapauk-
sessa esitäytetyn pohjan palaveriin osallistuville henkilöille, jotta he pys-
tyivät tutustumaan siihen ennen palaveria. Tässä palaverissa käsiteltiin ai-
noastaan kohteen vaatimusmäärittely rakennesuunnittelun osalta. (Lap-
peenranta 25.1.2013) 

Taulukko 6. Rak-mallin tietosisältö (Lemminkäinen Talo Oy. Tietomallinnus) 
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Rakennemallin tietosisältövaatimuksia käytiin läpi liitteen 6 mukaisesti si-
ten, että käsiteltiin jokainen suunnitteluvaihe erikseen. Aloitimme yleis-
suunnittelusta, josta etenimme hankintoja palvelevaan suunnitteluun ja lo-
pulta toteutussuunnitteluun. Kävimme kaikissa näissä läpi seuraavat ra-
kenteet: perustukset, alapohjat, runko, julkisivut, ulkotasot, vesikatot, tilan 
jako-osat sekä muut tilaosat. Jokainen rakenneosio oli pilkottu vielä ra-
kenneosiin kuten kuvassa 21, jossa hankintoja palvelevassa suunnittelu-
vaiheessa perustukset on jaettu rakennusosiin seuraavasti: paalutukset, an-
turat, perusmuurit, peruspilarit, peruspalkit sekä lämmöneristeet. Kävim-
me läpi kohta kohdalta pohjan, johon olin merkinnyt kirjaimen P, joka tar-
koitti mallinnetaan, tai kirjaimen V, joka tarkoitti mallinnus sovitaan tässä 
palaverissa. Palaverissa sovimme myös mallinnustarkkuuden, joka kirjat-
tiin sille varattuun sarakkeeseen. Palaverista laadittiin pöytäkirja, joka tal-
letettiin projektipankkiin sekä liitettiin seuraavan suunnittelukokouksen 
liitteeksi. 
Neljännessä palaverissa käsiteltiin pääsuunnittelijan kanssa kohteen arkki-
tehtisuunnittelun tietomallintamista. (Lappeenranta 31.1.2013) 
 
Valmistautuessani palaveriin pääsuunnittelijan kanssa olin käynyt läpi it-
sekseni Lemminkäinen Talo Oy:n toimintajärjestelmästä löytyvän pohjan, 
jossa käsitellään arkkitehtimallin sisältöä. Käytyäni pohjan läpi tulostin 
sen, jotta minun oli helpompi tehdä siihen muistiinpanoja, ja kävin puhe-
linneuvottelun Lemminkäinen Talo Oy:n tietomalliasiantuntija Artur Viri-
tin kanssa. Huomioin Viritin neuvot ja huomiot esitäyttäessäni pohjan pa-
laveriin. Tämän jälkeen lähetin esitäytetyn pohjan pääsuunnittelijalle, jotta 
hän voisi tutustua sisältöön ennen varsinaista palaveria. Kuvassa 17 on 
esitetty osa esitäytetystä pohjasta. 
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Kuva 34. ARK-mallin tietosisältö (Lemminkäinen Talo Oy. Tietomallinnus) 

Tässä pääsuunnittelijan kanssa käytävässä palaverissa käytetään Lemmin-
käinen Talo Oy:n toimintajärjestelmän mukaista pohjaa. Pohjassa käydään 
vaiheittain tietomallin sisältövaatimukset läpi riveittäin. Ensimmäinen sa-
rake osoittaa mallin haluttua tietosisältöä tarveselvitysvaiheessa, toinen sa-
rake hankesuunnitteluvaiheessa, kolmas ehdotussuunnitteluvaiheessa, nel-
jäs yleissuunnitteluvaiheessa, viides rakennuslupavaiheessa, kuudes toteu-
tussuunnitteluvaiheessa, seitsemäs rakennusvaiheessa, kahdeksas vastaan-
ottovaiheessa ja yhdeksän ylläpitovaiheessa. Palaverissa käytiin läpi jo-
kainen rivi siten, että merkittiin pohjaan, mitä tietoa mallin kuuluu sisältää 
missäkin vaiheessa, jotta siitä saadaan tarvittava tieto oikeaan aikaan. Mal-
lin tarkkuutta kuvataan pohjassa seuraavin merkein: X tarkoittaa, että ni-
mike mallinnetaan ilman tarkkuus vaatimuksia. 1 tarkoittaa, että nimike 
tulee mallintaa siten, että sen tarkkuus on riittävä suunnittelijoiden väli-
seen tiedonvaihtoon ja risteilytarkastuksiin. 2 tarkoittaa, että nimike tulee 
mallintaa siten, että se on riittävän tarkka määrälaskentaan, kustannusoh-
jaukseen sekä urakkalaskentaan. 3 tarkoittaa, että nimike tulee mallintaa 
siten, että se on riittävän tarkka palvelemaan työmaan hankintoja  tai muu-
hun tarkkaan rakennusosapohjaiseen määrälaskentaan. Jos vielä tämän jäl-
keen jokin nimike jäi kaipaamaan lisäksi muuta tietoa, merkittiin se teksti-
nä rivin perässä olevaan sille varattuun sarakkeeseen. Tähän sarakkeeseen 
olin merkinnyt myös etukäteen tietomalliasiantuntija Artur Viritin kanssa 
käymäni keskustelun perusteella Lemminkäinen Talo Oy:lle tärkeitä asioi-
ta.  
 
Vaikka kaikki palaveriin osallistuneet henkilöt olivat tutustuneet materiaa-
liin etukäteen, kului sen läpikäymiseen silti noin kolme tuntia. Palaverista 
laadittiin muistio, joka oli käytännössä esitäytetty pohja, johon oli tullut 
vain pieniä muutoksia ja täsmennyksiä. Tämä muistio tallennettiin myös 
projektipankkiin sekä liitettiin seuraavan suunnittelunohjauskokouksen 
kokouspöytäkirjaan. Muistio on liitteenä numero 5. 
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LIITE 8. Tietomallinnusohje omaan tuotentoon 
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