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1 JOHDANTO 

 

1.1 Opinnäytetyön tausta, tavoitteet ja menetelmät 
 

Tämän opinnäytetyön taustalla on Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky:n tarve hyö-

dyntää tietomallinnusta osana tehokkaampaa rakennesuunnitteluprosessia. Työn tavoitteena on pe-

rehtyä piirustusasetusten toimintaan ja laadintaperiaatteisiin Tekla Strucutres -tietomallinnusohjel-

massa. Yritykselle tehdään valmiit piirustuspohjat sokkeli-, väliseinä- ja sandwichelementeistä tar-

jousvaiheen elementtipiirustuksia varten sekä yksityiskohtainen ohje piirustuspohjan tekemiseen. 

Tavoitteena on saada tehtyä edellä mainitut piirustuspohjat niin, että niitä voidaan hyödyntää tieto-

mallipohjaisia elementtipiirustuksia tuottaessa. 

 

Tähän asti yritys on tuottanut tarjousvaiheen betonielementtipiirustukset AutoCad-ohjelmalla. Tämä 

on kuitenkin hitaampi ja hankalampi tapa kuin piirustusten tuottaminen suoraan tietomallista. 3D-

mallissa elementtien ja muiden rakenteiden tarkastelu on kokonaisvaltaisempaa ja mahdolliset on-

gelmakohdat ovat helpommin havaittavissa. Valmiita piirustuspohjia hyväksikäyttäen yrityksen on 

mahdollista tuottaa piirustuksia nopeammin ja tätä kautta tehokkaammin ilman, että piirustusten 

laatu kärsisi.  

 

Tässä opinnäytetyössä piirustuspohjat tehdään Tekla Structures 2018 -versiolla. Piirustusasetusten 

teossa käytetään hyödyksi tilaajan jo olemassa olevan toimeksiannon betonielementtirakenteita. 

Näin voidaan havaita mahdolliset ongelmat, joita ei välttämättä osattaisi ottaa huomioon, jos piirus-

tuspohjat pohjautuisivat irralliseen, piirustuspohjia varten mallinnettuun yksittäiseen betonielement-

tiin. 

 

Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky (kuva 1) on vuonna 1970 perustettu kuopiolai-

nen rakennussuunnittelutoimisto, jonka erityisosaamiseen kuuluvat arkkitehti-, rakennus- ja raken-

nesuunnittelu sekä hankesuunnitelmien laadinta. Yrityksen arvoja ovat asiakaslähtöisyys, aikataulu-

vastuu ja suunnitelmien korkea laatutaso. (Rtrky.fi.) 

 

 

Kuva 1. Rakennussuunnittelutoimisto Turunen & Räisänen Ky:n logo (Rtrky.fi) 
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1.2 Olennaisia käsitteitä 
 

BIM= Building Information Modeling, eli tietomallinnus 

 

IFC= tuotetietojen siirtoa koskeva kansainvälinen standardi, jota käytetään rakennusten mallinnuk-

sessa. 

 

Component= komponentti, eli liitostyökalu Tekla Structures -tietomalliohjelmistossa 

 

Assembly= kokoonpano (esimerkiksi väliseinäelementti siihen kuuluvine tarvikkeineen) Tekla Struc-

tures -ohjelmistossa 

 

Cast Unit= elementtirakenne Tekla Structures -ohjelmistossa  

 

Part= Osa, joka on fyysisen mallin rakennuspalikka Tekla Structures -ohjelmistossa. 

 

Reinforcement= raudoitusobjekti Tekla Structures -ohjelmistossa 

 

Control numbers= Apunumeroita, joita voidaan käyttää mallin osien tunnistamiseen Tekla Structures 

-ohjelmistossa. 

 

GUID= jokaisen objektin yksilöllinen tunniste Tekla Structures -ohjelmistossa 

 

Template= Sapluuna, joka voidaan lisätä piirustuspohjaan Layout editorissa (esimerkiksi nimiö ja 

tarvikeluettelo) Tekla Structures -ohjelmistossa. 
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2 TIETOMALLINNUS OSANA RAKENNESUUNNITTELUA 

 

Tuotteen ja rakennusprojektin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuutta digitaalisessa muo-

dossa kutsutaan tietomalliksi. Kyseinen kolmiulotteinen tietokonemalli kokoaa kaiken tarvittavan tie-

don yhteen sen hyödyntämisen helpottamiseksi. Kutakin yksittäin, vain yhteen kertaan tallennettua 

tietoa voi hyödyntää koko suunnittelu- ja toteutusketju. Erilaisten analyysien ja simulointien tekemi-

nen on mallin ansiosta mahdollista jo hankkeen varhaisessa vaiheessa. Tämä tukee erilaisten vaati-

mukset täyttävien kohteiden suunnittelua. (Ril.easypage.fi). Tietomalleiksi ei lasketa malleja, joissa 

on vain visuaalista tietoa 3D-muodossa ilman attribuuttitietoja eikä malleja, jotka mahdollistavat 

kohteiden muokkaamisen yhdessä näkymässä, mutta eivät siirrä muutosta automaattisesti toisiin 

näkymiin (Tekla.com). 

 

Tietomallinnuksesta on tullut olennainen osa rakennesuunnitteluprosessia. Kolmiulotteisen tietomal-

lin ansiosta suunnitelmien ohjelmallinen tarkastus ja havainnollisempi visuaalinen tarkastelu on mah-

dollista. Laadittua mallia voidaan hyödyntää mahdollisten laskelmien, analyysien ja simulaatioiden 

lähtötietona (Prodigious.tamk.fi). Rakennesuunnittelijan tekemästä tietomallista saadaan siis lasket-

tua määriä ja tätä kautta kustannuksia, minkä pohjalta voidaan laatia kustannuslaskelmia. Samasta 

tietomallista saadaan rakennesuunnittelijan rakenteille syöttämät ominaisuudet, esimerkiksi betoni-

laatu ja rasitusluokka.  

 

Tietomallinnus tehostaa rakennesuunnittelua. Kun kohdetta voidaan tarkastella kolmiulotteisena, 

mahdollisten ongelmakohtien havaitseminen on helpompaa ja näin ollen virheiden mahdollisuus pie-

nempi. Tietomallissa on helppo havainnoida rakenteiden korkoasemia ja sijaintia osana rakennusko-

konaisuutta. Mahdollisesti monillekin 2D-piirto-ohjelmalla työskenneille on tuntunut välillä hankalalta 

sijoittaa tartuntatappeja väliseinäelementteihin, kun ei ole nähnyt suoraan yllä olevaa elementtiä 

kuten tietomallinnetussa kohteessa näkee. Riskinä tälloin on, että ylemmässä elementissä onkin ovi-

aukko eri kohdassa kuin seinässä, johon ollaan sijoittamassa tartuntatappeja. Tällöin tapit voivat 

osuvat virheellisesti oviaukon kohdalle. Edellä mainittu on hyvä esimerkki siitä, miten tietomallinnus 

parantaa kokonaisuuden havainnollistamista ja näin ollen vähentää riskiä virheisiin.  

 

Rakennesuunnittelijan on mahdollista tuottaa laadukkaita piirustuksia tietomallinnuksen avulla. Kun 

piirustusasetukset on tehty oikein ja huolella, on esimerkiksi elementtipiirustusten tuottaminen no-

peaa ja tehokasta. Tietomallinnus palvelee siis rakennesuunnittelijaa sekä muita rakennuskohteessa 

mukana olevia tahoja ja luo näin ollen yhtenäisyyttä rakennusprojektin osapuolten välille.  

 

2.1 Tekla Structures -tietomallinnusohjelmisto 
 

Tekla Structures -tietomallinnusohjelmisto (tästä eteenpäin TS) on suomalaisen Tekla Oyj:n kehit-

tämä ohjelmisto, joka on tarkoitettu rakennesuunnittelun työkaluksi. Yhdysvaltalaisen Trimblen ty-

täryhtiö Trimble Finland Oy osti Teklan osakkeet heinäkuussa 2011, jolloin Tekla siirtyi Trimblen 

omistukseen (Trimble.com).    
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TS:ssä mallinnetaan lähtökohtaisesti teräs- ja betonirakenteita, mutta myös puu- ja muiden raken-

teiden mallintaminen onnistuu materiaalin ominaisuuksien asetusmahdollisuuden ansiosta. Rakenne-

suunnittelijan on mahdollista mallintaa rakennuksesta 3D-malli, joka pitää sisällään olennaista tietoa 

rakenteista kaikkia rakennusprojektin osapuolia ajatellen. TS:ssä voidaan mallintaa niin elementti- 

kuin paikallavalurakenteita ja mallin rakenteiden pohjalta voidaan tehdä kaksiulotteisia piirustuksia, 

esimerkiksi elementti- ja tasopiirustuksia. Tekla on tehnyt jo valmiiksi erilaisia tarkan mallinnuksen 

mahdollistavia komponentteja, mutta erilaisia komponentteja voidaan tehdä myös mallinnuksen ai-

kana.  

 

Rakenteille on mahdollista syöttää niin materiaali- kuin muitakin ominaisuustietoja, esimerkiksi pintä-

käsittely- ja betoni/teräslaatutietoja. Mallin rakennukselle saadaan siis tehtyä todella tarkka tieto-

pohja, jota muut rakennusprojektin jäsenet voivat hyödyntää omissa tehtävissään rakennesuunnitte-

lijan tehtyä mallista IFC-tiedoston. 

 

2.2 Tietomallinnusta ohjaavat standardit 
 

Tietomallinnuksen yhtenäistämisen lisäämiseksi on laadittu standardeja, joita noudattamalla eri osa-

puolten tuottamat tietomallit eivät ole ristiriidassa keskenään ja niiden vertailu ja tiedonjako on hel-

pomaa ja sujuvampaa. Tällaisia standardeja ovat Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 ja BEC2012 

Elementtisuunnittelun mallinnusohje.  

 

2.2.1 Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 
  

Yleiset tietomallivaatimukset esiteltiin 27.3.2012. Hankkeen taustajoukot ja rahoittajat koostuivat 

suuresta joukosta tilaajatahoja, suurimmista rakennusliikkeistä ja alan vaikuttajista yhteensä n. 50 

yrityksestä tai organisaatiosta. (Solibri.fi.) 

 

Tietomallivaatimukset on jaettu 14 osaan. Kukin osa käsittelee jotain tiettyä osa-aluetta, esimerkiksi 

Osa 3 käsittelee arkkitehtisuunnittelua, osa 7 määrälaskentaa ja osa 5 rakennesuunnittelua. Osassa 

5 määritellään rakennesuunnittelijan laatiman tietomallin vaatimukset sekä suunnittelijan vastuuta 

mallistaan. Olennaiseksi asiaksi on mainittu mm. objektien numerointi ja nimeäminen. Osien nume-

roiminen tapahtuu yksilöllisesti (GUID) mallinnusohjelmien toimesta, mikä mahdollistaa osien tunnis-

tettavuuden läpi hankkeen aina valmistukseen ja asennukseen asti. Jo mallinnettujen rakennusosien 

tuhoamista ja uudelleen mallinnusta tulisi välttää, koska tällöin GUID-tunniste muuttuu. Tulisi siis 

pyrkiä edellä mainittujen tapojen sijaan vain muokkaamaan jo mallinnettua rakennusosaa (Yleiset 

tietomallivaatimukset 2012). Osassa 5 on myös esitetty mm. esimerkkipiirros väliseinäelementistä 

(kuva 2).   

 

Osassa 5 on määritelty myös tietomallinnuksen päätavoitteet, yleiset määrittelyt, tietomallinnus kor-

jausrakennuskohteessa, suunnitteluvaiheiden mukaiset määrittelyt ja tietomallipohjainen reikä- ja 

varaussuunnittelu. Tietomallipohjaisessa varaussuunnittelussa malli tuotetaan rakennesuunnittelijan 
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toimesta sovitussa formaatissa TATE-suunnittelijalle. Mallin tulee sisältää yläpuolisen laataston ja 

siihen liittyvät kantavat seinät ja olla kerroskohtainen (Yleiset tietomallivaatimukset 2012).  

 

 

Kuva 2. Suuntaa-antava esimerkkipiirustus porrashuoneen seinäelementistä (YTV 2012) 

 

 

2.2.2 BEC2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje 
 

Vuosina 2011-2012 BEC 2012 -projektissa betonielementtiteollisuus, rakennesuunnittelijat ja Tekla 

Oyj kehittivät yhteistyössä keskenään betonielementtien tietomallinnusta, tiedonsiirtoa ja 3D-mallin-

nusta. Projektin tuloksena laadittiin BEC 2012 elementtien mallinnusohje, jonka tarkoituksena on 

yhtenäistää betonielementtien tietomallinnustapaa ja näin varmistetaan, että tuotettavat tietomallit 

ovat keskenään samankaltaisia, oli mallin tekijänä sitten kuka tahansa konsultti. (BEC2012.) 

 

BEC2012 on yksityiskohtaisempi kuin YTV2012 elementtisuunnittelun osalta. Siinä on määritelty ele-

menttien mallinnustapa. Myös mm. elementeille syötettävien tietojen sijainnit on määrätty, jotta tie-

dot näkyisivät oikeanlaisina piirustusnäkymän puolella. Ohje ei kuitenkaan puutu siihen, millä kom-

ponenteilla esimerkiksi väliseinien välinen liitos toteutetaan. Kyseessä on siis oikeanlaisen, 

yhtenäisen mallinnustavan esittävä ohje.  

 

BEC2012-ohjetta päivitetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi vuonna 2016 Sewatek-komponentin kap-

paletta on täydennetty. Versio 1.09:ssä on ohjeistettu oikealla tavalla suoritettu tietomallipohjainen 

reikävaraussuunnittelu, jossa on esitetty sewatek-komponenteille syötettävien tietojen oikeanlai-

suus. Osana BEC2012 projektia laadittiin myös mallipiirustuksia betonielementeistä. Tästä tarkem-

min seuraavassa luvussa.   
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3 TIETOMALLISTA TUOTETTU ELEMENTTIPIIRUSTUS 

 

Tietomallinnusta hyödynnetään yhä enemmän osana rakennesuunnittelutyötä, myös elementtipiirus-

tusten tuottamisessa. Piirustusten tuottaminen vaatii kuitenkin tarkkaa ja kurinalaista työskentelyta-

paa, niin mallinnuksen kuin piirustusasetusten osalta. Tässä opinnäytetyössä piirustusasetuksia tar-

kastellaan tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 

Osana BEC2012 projektia projektin osapuolet tekivät mallipiirustukset eri betonielementeistä. Tämän 

lisäksi julkaistiin myös ohje tietomallipohjaisista elementtipiirustuksista (ohje on nimeltään BEC2012 

Ohje tietomallipohjaisille elementtipiirustuksille). Sekä mallipiirustukset että ohje on tehty tiiviissä 

yhteistyössä betoniteollisuuden kanssa ja ne ovat saaneet betoniteollisuuden hyväksynnän tarkasta-

misen seurauksena. Tästä johtuen betonielementtipiirustuksia tuottaessa mallipiirustusten ja ohjeen 

tulisi toimia esimerkkeinä. (BEC2012 Ohje tietomallipohjaisille elementtipiirustuksille.) 

 

Ohjeessa mainitaan tärkeinä asioina mm. piirustusten yleisilme ja luettavuus, näkymät ja niiden si-

sältö, taulukoiden rakenne, sisältö ja katsomissuunnat. Paperikokosuositukseksi todetaan A3 sivuja  

1 - 3 kappaletta. Tämä on kuitenkin vain suositus, piirustus voi olla esimerkiksi yhdellä sivulla use-

ampi A3 vierekkäin, sen mukaan miten yritys piirustuksen haluaa esittää. Ohjeessa otetaan kantaa 

myös mm. mittaviivojen tekstien fontteihin ja elementin tarkastelunäkymiin.  

 

Mallipiirustukset eri betonielementeistä on löydettävissä elementtisuunnittelun verkkosivuilta. Malli-

piirustukset on tehty 22 betonielementtityypistä, joiden joukossa ovat mm. AS-1 Sokkeli (kuva 3),  

V-1 Väliseinäelementti (kuva 4) ja S-6 Kantava ruutuelementti (kuva 5). Mallipiirustukset ovat suun-

taa-antavia ja niitä esimerkkinä käyttäen piirustuksista tulisi muodostua helposti luettavia ja ymmär-

rettäviä.  

 

Myös Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL ry on laatinut ohjeen mallipiirustuksia varten. RIL 229-

1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohjeen Tekstiosassa käsitellään samoja asioita kuin BEC2012 

ohjeessakin, eli eri tietojen esittelytapaa piirustuksessa. RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asia-

kirjaohje Mallipiirustukset ja -laskelmat -teoksessa esitetään visuaalisesti, miltä piirustukset voisivat 

näyttää.  

 

 



         
         13 (35) 

 

Kuva 3. Mallipiirustuksen naamarinäkymä sokkelielementistä (BEC2012) 

 

 

Kuva 4. Mallipiirustuksen naamarinäkymä väliseinäelementistä (BEC2012) 
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Kuva 5. Mallipiirustuksen naamarinäkymä sandwichelementistä (BEC2012) 

 

BEC2012 projektin tuloksena tehdyt sokkeli-, väliseinä- ja sandwichelementtipiirustukset koostuvat 

 2 - 3 paperista, sen mukaan mikä elementti on kyseessä. Ensimmäisellä sivulla on esitetty raudoite-

luettelo, suunnittelun lähtötiedot, tuotetiedot, valutarvikeluettelo, nimiö sekä 3D-kuva elementistä. 

Sokkeli- ja väliseinäelementtipiirustuksissa toisella sivulla on esitetty näkymä edestä, pari leikkausku-

vaa, detaljikuvat sekä tarkentava kuva ulkokuoren raudoituksesta. Tämän lisäksi sivulla näkyy myös 

nimiö, jossa ilmoitetaan kohde- ja piirustuskohtaiset tiedot.  

 

Sandwichelementtipiirustuksessa on 3 sivua. Toisella sivulla on esitetty sokkeli- ja väliseinäelementti-

piirustusten mukaisesti näkymä edestä, muutama leikkaus- ja detaljikuva sekä nimiö. Kolmannella 

sivulla esitetään tarkentavasti sisä- ja ulkokuoren raudoitus sekä nimiö. Sivulla on myös tarkentavaa 

tekstiä elementissä käytettävästä eristeestä, raudoituksesta sekä ansaista.  

 

BEC2012 projektin esimerkkikuvista poiketen tilaajayritys halusi omat piirustuksensa yhtenäisenä 

sivuna (esimerkiksi 5 A4-paperia vierekkäin). Tämä selkeyttää piirustuksen lukemista eikä riskiä pa-

pereiden katoamiseen ole, kun kaikki on esitetty samalla paperilla. Piirustuksissa esitetään samat 

asiat kuin BEC2012:n esimerkkipiirustuksissa, mutta hieman eri tavalla. Esimerkiksi pieliteräksiä ei 

haluttu esittää naamarinäkymässä, niin kuin esimerkkipiirustuksissa on tehty. 

 

 

 

 

 



         
         15 (35) 

4 PIIRUSTUSPOHJAN MUOKKAAMINEN 

 

Tässä luvussa käsitellään piirustuspohjan muokkaamisen kannalta olennaisimmat asiat. Yritykselle 

laadittiin yksityiskohtainen ohje piirustusasetusten muokkaamiseen. Ohje on salainen, eikä sitä jul-

kaista opinnäytetyön yhteydessä. Tässä opinnäytetyöraportissa piirustusasetusten tekeminen käy-

däänkin läpi pintapuolisesti. Opinnäytetyöprosessissa piirustusasetusten muokkaaminen perustui 

omiin havaintoihin sekä Teklan teknisen tuen antamiin neuvoihin. Myös Teklan sivuilla olevaa tietoa 

hyödynnettiin piirustusasetusten muokkaamisessa.  

 

4.1 Oman layoutin muokkaaminen  
 

Piirustusasetuksille haluttiin pohjaksi layout eli piirustuspohja, jossa ei ole mitään asetuksia valmiina. 

Tästä syystä tehtiin uusi piirustuspohja sen sijaan, että olisi hyödynnetty jo olemassa olevia pohjia. 

Oman layoutin voi tehdä avaamalla ensin Menu-valikko, valitsemalla Editors-välilehti auki ja edelleen 

vaihtoehto ”Drawing layout” (kuva 6). Auenneessa Layout-ikkunassa Layouts-listaan voidaan lisätä 

oma layout, esimerkiksi ”V_elementti”.  

 

 

Kuva 6. Polku Layout-ikkunaan 
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4.2 Piirustuksen tuottaminen 
 

Piirustusta varten tulee varmistua siitä, että haluttu elementti on tarvikkeineen yksi kokoonpano eli 

assembly. Tämän saa tarkastettua valitsemalla Select assemblies -valinta aktiiviseksi (kuva 7) näyt-

töruudun alalaidan valintapalkista ja viemällä hiiren elementin kohdalle, jolloin kokoonpanoon kuulu-

vat osat erottuvat muista rakenteista keltaisen ääriviivan avulla.  

 

 

Kuva 7. Select assemblies -valintapainikkeen kuvake  

 

Kun on varmistettu, että kokoonpano on halutunlainen, valitaan kokoonpano aktiiviseksi ja avataan 

Drawings & reports -välilehti näyttöruudun ylälaidasta. Tämän jälkeen avataan Create drawings-

alasvetovalikko, josta valitaan vaihtoehto ”Cast Unit drawing”. Tuotettu piirustus löytyy piirustusluet-

telosta (Drawing list). 

 

4.3 Cast Unit Drawing Properties -ikkuna 
 

Avataan edellä tehty piirustus ja klikataan kahdesti paperin sisäpuolelta, jolloin aukeaa Cast Unit 

Drawing Properties -ikkuna (kuva 8).  

 

 

Kuva 8. Cast Unit Drawing Properties -ikkuna  
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4.3.1 Titles  
 

Titles-välilehdellä piirustukselle määritellään nimi, jolla se tunnistetaan piirustusluettelossa. Tämä 

lisäksi myös tarkentavia otsikoita voidaan lisätä tarvittaessa (kuva 9).   

 

 

Kuva 9. Titles-välilehti  

 

4.3.2 Layout 
 

Layout-välilehdellä määritellään piirustuspaperin koko sekä piirustuksen pohjana käytettävä layout. 

Käyettäväksi layoutiksi valittiin aiemmin tehty layout, jossa ei ole vielä mitään piirustusasetuksia 

(kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Layout-välilehti  

 

4.3.3 View creation  
 

View creation -välilehdellä määritellään piirustukseen halutut näkymäikkunat. Opinnäytetyössä pii-

rustusasetuksia tehdessä valittiin vain näkymä edestä (Front view) ja 3D-näkymä (3D view) (kuva 

11). Leikkausnäkymien tekemisen todettiin olevan järkevämpää piirustuksen puolella.  
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Kuva 11. View creation -välilehti  

 

4.3.4 Section view ja Detail view 
 

Section- ja Detail view -välilehdillä voidaan muokata mm. leikkaus- ja detaljinäkymien muotoa ja 

syvyyksiä. 

 

4.3.5 Protection 
 

Protection-välilehdellä hallitaan mitoitusasetuksia (kuva 12). Mitoitusasetuksilla voidaan hallita mitta-

viivojen ja muiden merkintöjen sijainteja piirustuksessa. Opinnäytetyössä ei muokattu kyseisiä ase-

tuksia, koska niiden todettiin olevan liian kömpelöitä käyttötarkoitukseensa nähden.   

 

 

Kuva 12. Protection-välilehti 

 

4.3.6 User-defined attributes  
 

User-defined attributes -välilehti koostuu kuudesta välilehdestä, joista FI-Nimiö-välilehdellä määritel-

lään projektikohtaisia tietoja, joita nimiö lukee piirustukseen.   
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4.4 Layoutin viimeistely  
 

Kun piirustusasetukset oli käyty läpi Cast Unit Drawing Properties -ikkunassa, viimeisteltiin aiemmin 

tehty layout ennen piirustusasetusten muokkaamista piirustuksen puolella. Piirustuksen ollessa auki, 

siirryttiin Layout editoriin (kuva 13), jossa layouttiin lisättiin kehykset ja tarvittavat luettelot ja nimiö.  

 

 

Kuva 13. Reitti Layout editoriin  

 

4.5 Piirustusasetusten suodattimien tekeminen 
 

Piirustusasetukset vaativat toimiakseen tiettyjä suodattimia. Kyseisiä suodattimia voidaan tehdä 

myös piirustusasetusten puolella, mutta niiden tekemisen todettiin olevan järkevintä mallin puolella, 

koska näin pystyttiin havaitsemaan heti, toimiiko suodatin halutulla tavalla. Suodattimen saa tehtyä 

tuplaklikkaamalla ensin mallin puolella mallinnuspohjaa, jolloin aukeaa View Properties -ikkuna. Ik-

kunan auettua painetaan Object group… -painiketta, jolloin aukeaa näkymäsuodatin-ikkuna (Obect 

Group – View Filter).  

 

Suodattimia tehdessä tulee huomioida näkymä ja mitoitus. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi 

samalle raudoitukselle voidaan tehdä parikin eri suodatinta sen mukaan, halutaanko suodattimella 

vaikuttaa näkymään vai mitoitukseen. Nostolenkille tehtiin tällä tavoin kaksi eri suodatinta, toinen 

näkymää varten ja toinen mitoitusta. Pintoksen nostolenkki-objekteihin on lisättynä neliön muotoi-

nen osa, jota tulisi hyödyntää mitoituksessa (kuva 14). Näkymäsuodatin tehtiin niin, että siinä esite-

tään koko nostolenkki ilman mitoituskappaletta ja mitoitusnäkymässä pelkkä mitoituskappale. Jotta 

suodattimia voidaan hyödyntää piirustusasetuksissa, tulee suodattimen asetukset tehdä kuvan 15 

mukaisesti.  
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Kuva 14. Esitettynä Pintos-nostolenkin mitoituskappale  

 

 

Kuva 15. Esimerkki nostolenkin näkymäsuodattimesta. Punaisen kehyksen sisällä esitetty kohdat, 

jotka valittiin suodattimissa aktiivisiksi  

 

Kutakin piirustusnäkymää varten tehtiin oma näkymäsuodatin. Esimerkiksi naamarinäkymää varten 

tehtiin suodatin, joka sisältää vain naamarinäkymässä esitettävät osat ja raudoitukset. Tämän lisäksi 

jokaisesta kappaleesta tehtiin oma suodattimensa, joilla voitiin säädellä yksilöllisesti kappaleiden nä-

kymä- ja mitoitusasetuksia. Suodattimia tehdessä on tärkeää muistaa, ettei nimeämisessä saa käyt-

tää pilkkua, koska tämä sekoittaa piirustusasetukset.  

 

4.6 View Properties -ikkuna 
 

Varsinaiset, näkymäkohtaiset ja yksityiskohtaisemmat piirustusasetukset tehdään View Properties -

ikkunassa. Kyseisen ikkunan saa auki painamalla näkymän kehystä kahdesti (kuva 16). Käydään 

seuraavaksi läpi ikkunan olennaisimmat välilehdet.  
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Kuva 16. Naamarinäkymä kellarikerroksen väliseinäelementistä standard-näkymäasetuksilla ennen 

omien piirustusasetusten tekemistä. Näkymän kehys on osoitettu punaisella nuolella  

 

4.6.1 Attributes  
 

Attributes-välilehdellä voidaan säädellä elementin asettelua: näkymän syvyyttä, kulmaa ja mittakaa-

vaa. Kyseinen välilehti on asettelun kannalta olennaisin ja sen kautta voidaan myös määrittää, halu-

taanko näkymässä esittää näkymän nimi ja mittakaava. Myös symboleiden lisääminen on tätä kautta 

mahdollista.  

 

Opinnäytetyön kannalta olennaisin kohta Attributes-välilehdellä on kuitenkin Object level settings for 

view -ikkuna. Kyseisen ikkunan saa näkyviin painamalla Edit settings… -painiketta (kuva 17). 

  

  

Kuva 17. Attributes-välilehti ja Edit settings -painike ovat korostettuina  
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Objektitason asetuksilla jokaiselle osalle ja raudoitukselle voidaan asettaa yksilöllinen viivatyyppi ja 

merkki. Taulukko rakennetaan niin, että ensin valitaan objekti, jolle halutaan syöttää käsky. Tässä 

vaiheessa hyödynnetään mallin puolella tehtyjä suodattimia. Jos halutaan asettaa vaijerilenkeille vii-

vatyyppi, valitaan kohtaan ”Model object (Drawing filter)” suodatin, jossa on esitetty pelkät vaijeri-

lenkit (kuva 18).  

 

Seuraavaksi valitaan, mitä objektityyppiä ollaan käsittelemässä (kuva 18). Tässä työssä käytettiin 

vain kahta objektityyppiä viivatyypin osalta tässä kohdassa, raudoitusta (Rebar) ja osaa (Part). Jotta 

asetukset toimivat oikeanlaisesti, tulee varmistua siitä, että objektityyppi on oikea. Tämän voi var-

mistaa valitsemalla käsiteltävän objektin aktiiviseksi mallin puolella. Jos halutaan syöttää esimerkiksi 

raudoitukselle merkki, valitaan alasvetovalikosta vaihtoehto ”Reinforcement mark”.  

 

Viimeisenä vaiheena valitaan käytettävät asetukset. Asetukset tehdään käsiteltävästä objektista ja 

halutusta käskystä johtuen Objects- ja Marks-luetteloiden välilehdillä (kuva 18). Opinnäytetyössä 

jokaiselle näkymälle tehtiin omat objektitason asetuksensa ja ne tallennettiin yksilöllisellä nimellä.  

 

 

Kuva 18. Object level settings for view -ikkuna esimerkkiasetuksineen ja havainnetekstein 

 

4.6.2 Dimensioning 
 

Dimensioning-välilehdellä tehdään näkymälle mitoitusasetukset. Dimensioning type -kohdassa mää-

ritellään mitoitustyyppi. Jos halutaan mitoittaa elementin kokonaismitat, valitaan ”Overall dimensi-

ons”. Jos taas halutaan mitoittaa reikiä, valitaan ”Hole dimensions” ja vastaavasti ”Filter dimensi-

ons”, kun halutaan tehdä mittaviiva esimerkiksi vaijerilenkeille. Opinnäytetyössä käytettiin pääsään-

töisesti suodatinmittoja (Filter dimensions), mutta myös kokonais- ja muotomittoja (Overall dimensi-

ons, Shape dimensions). Reikien automaattimitoitusta ei saatu toimimaan halutulla tavalla, joten 

niiden mitoitus toteutettiin manuaalisesti.  

 

Edit rule -painikkeesta päästään tekemään mitoitussääntöasetuksia (Dimensioning rule properties) 

(kuva 19). Mitoitussääntöasetusikkunassa voidaan määrittää, mitä mitoitetaan (valitaan suodatin), 

miten mittaviiva sijoitetaan elementtiin nähden ja mistä kohtaa objektia mitoitus suoritetaan. Dimen-

sion properties -kohtaan valitaan piirustuksen puolella tehdyt piirustusasetukset (kuva 20). Kyseiset 
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asetukset voidaan tehdä valitsemalla näyttöruudun ylälaidasta Properties-alasvetovalikko auki ja va-

litsemalla vaihtoehto ”Dimensions” (kuva 21).  

 

 

Kuva 19. Mitoitusasetusten taulukkoesimerkki 

 

 

Kuva 20. Dimensioning rule properties -ikkunan näkymä  
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Kuva 21. Polku piirustusnäkymässä tehtäviin mitta-asetuksiin  

 

4.6.3 Filter  
Filter-välilehdellä määritellään näkymässä käytettävä suodatin. Työstäessä näkymää edestä (naama-

rinäkymä) suodattimeksi valittiin aiemmin mallin puolella tehty suodatin, joka sisältää vain ne asiat, 

joita halutaan esittää naamarinäkymässä.  

 

4.6.4 Part mark 
 

Part mark -välilehti on yksi Marks-välilehden alaotsikoista. Nimensä mukaisesti kyseisellä välilehdellä 

voidaan tehdä osille (parts) merkit. Content-välilehdellä vasemmanpuoleisesta luettelosta valitaan 

haluttu vaihtoehto, joka siirretään add-painikkeen avulla oikean puolen luetteloon (kuva 22). Oike-

anpuoleinen luettelo määrittelee sen, mitä tietoa merkki pitää sisällään. Tekstin kokoa ja väriä on 

mahdollista muuttaa samalla välilehdellä. General-välilehdellä määritetään merkin näkyvyys näky-

mässä, merkin ympärillä olevan kehyksen tyyppi ja väri sekä johtavan viivan (Leader line) tyyppi.  
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Kuva 22. Part mark -välilehden standard-asetukset  

 

Part mark -asetuksia ei saatu toimimaan automaattisesti, joten ne tehtiin manuaalisesti. Tämä on-

nistui valitsemalla näkymässä aktiiviseksi osan, jolle halutaan esittää merkki, ja painamalla tämän 

jälkeen hiiren oikeaa ja edelleen ”Add part mark”. Naamarinäkymässä merkki tehtiin kuljetusteräk-

sen kiinnityslevylle (kuva 23).  

 

 

Kuva 23. Kuljetusteräksen kiinnityslevylle tehty merkki, josta käy ilmi kaikki olennainen osaan liittyen  

 

4.6.5 Reinforcement mark 
 

Reinforcement mark -välilehdellä tehdään merkkiasetukset raudoitusten osalta. Idea on sama kuin 

Part mark -asetuksissa: Content-välilehdellä määritellään, mitä merkissä halutaan kertoa sekä millä 

fontilla asia esitetään. Appearance-välilehdellä määritellään merkin kehykseen ja johtavaan viivaan 

(voidaan kutsua myös osoitinviivaksi) liittyviä asioita. Myös merkin sijoittamista voidaan säädellä, 

mutta tätä ei hyödynnetty tässä työssä. Esimerkiksi kuljetustuen teräkselle tehtiin omat raudoitus-

merkkiasetukset (kuva 24). 
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Kun raudoitusmerkkiasetukset saatiin tehtyä, syötettiin ne object level settings -taulukkoon asianmu-

kaiseen tapaan, jolloin merkit tulivat automaattisesti näkyviin piirustuksessa.  

 

 

Kuva 24. Kuljetustuen teräkselle automaattiasetusten kautta tehty raudoitusmerkki. Merkistä käy 

ilmi terästen määrä, muoto, jaksonumero sekä koko  

 

4.6.6 Part 
 

Part-välilehti on yksi Objects-välilehden alaotsikoista. Kyseisellä välilehdellä voidaan tehdä viivatyyp-

piasetukset partseille eli osille. Välilehti on jaettu edelleen kolmeen välilehteen: ”Content”, ”Ap-

pearance” ja ”Fill”. Content-välilehdellä voidaan määrittää mm. se, näytetäänkö piilotettuja, kyseisillä 

asetuksilla olevia osia piirustuksessa vai ei.  

 

Appearance-välilehti on näistä kolmesta mahdollisesti se olennaisin: siinä määritetään viivan väri ja 

tyyppi (esimerkiksi onko yhtenäinen- vai katkoviiva) (kuva 25). Viivan väri määrää viivan paksuuden. 

Viivoille on mukavan monipuoliset asetusmahdollisuudet: piilossa olevalle osalle voidaan määrittää 

eri viivatyyppi kuin esillä olevalle osalle. Tämä auttaa havainnointia ja selkeyttä piirustuksessa.  

  

Kuva 25. Part-välilehdellä siojaitseva Appearance-välilehti standard-asetuksilla  

 

Fill-välilehdellä määritellään, halutaanko osa täyttää eli värittää kokonaan. Tähän kohtaan laitettiin 

käytännössä kaikkien osien kohdalla ”None”, koska osia ei haluttu täyttää, vaan ne haluttiin esittää 

viivojen avulla.  
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Tehdyt asetukset syötettiin object level settings -taulukkoon asianmukaisella tavalla, jolloin tietty osa 

saa viivatyypin sille määrättyjen asetusten mukaan automaattisesti.  

 

4.6.7 Reinforcement 
 

Reinforcement-välilehdellä määritellään viivatyyppiasetukset raudoituksia varten. Välilehti on jaettu 

neljään eri välilehteen: ”Bar content”, ”Bar appearance”, ”Mesh content” ja ”Mesh appearance”.  Bar 

content -välilehdellä määritellään raudoituksen esitystapaa (esitetäänkö yhtenä viivana vai teh-

däänkö 2D-paksuutta) sekä näkyvyyttä piirustuksessa. 

 

Bar appearance -välilehdellä määritetään viivan tyyppi ja väri. Asetukset mahdollistavat sen, että 

piilossa olevalle raudoituksen osalle voidaan syöttää eri viivatyyppi kuin esillä olevalle.  

 

Mesh content- ja Mesh appearance -välilehdillä säädetään raudoitusverkon näkyvyyttä piirustuk-

sessa. Verkolle voidaan määrittää muiden raudoitusten tavoin eri esitystapoja, aina väristä raudoi-

tuksen esityspaksuuteen näkymässä.  

 

Aivan kuten osienkin viivatyyppiasetuksien kohdalla, myös raudoituksen viivatyyppiasetukset syöte-

tään asianmukaisella tavalla object level settings -taulukkoon, jonka seurauksena raudoitukset saa-

vat automaattisesti niille määrätyt viivatyypit.  

 

Jokaiselle näkymälle tallennettiin omat näkymäasetuksensa, jolloin kukin pääasetus löytyy View Pro-

perties -ikkunan vasemmassa yläkulmassa sijaitsevasta alasvetovalikosta. 

 

 

4.7 Valmis näkymä edestä  
 

Pääsääntöisesti kaikki piirustusasetukset pyrittiin automatisoimaan, jotta piirustuspohjan käyttämi-

nen olisi tehokkaampaa. Tämä ei kuitenkaan käytännössä onnistunut ihan näin: reikien ja kolojen 

mitoitusta ei saatu toimimaan automaattisesti, joten ne tehtiin manuaalisesti. Manuaalinen mitta 

toimi kuitenkin käytännössä hyvin: kun uusi elementtipiirustus tuotettiin aiemmin tehdyn piirustuk-

sen pohjalta kloonina, manuaalisesti syötetty mitta osasi ainakin jollain tasolla asettaa mittapisteet 

oikein mm. varauskolojen osalta. Rei’ille mitat syötettiin myös manuaalisesti.  

 

Osien merkkejä ei saatu automatisoitua, joten ne tehtiin käsin. Manuaalinen tapa on kuitenkin sekin 

suhteellisen nopea tapa lisätä yksittäisiä asioita piirustukseen, kun suurin osa muista asioista on au-

tomatisoitu. Tuloksena valmistui laadukas ja selkeästi luettavissa oleva naamarinäkymä (kuva 26).  
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Kuva 26. Täysin valmis naamarinäkymä. Suurin osa mitoista ja merkeistä saatiin näkymään auto-

maation kautta, mutta myös manuaalista työtä vaadittiin  

 

4.8 Kloonipohjan tekeminen  
 

Sen jälkeen, kun yksi elementtipiirustus on tehty valmiiksi oikeanlaisine asetuksineen, lisätään se 

mallipiirustusten luetteloon (Master drawing catalog). Tämä tapahtuu valitsemalla näyttöruudun va-

semmasta ylälaidasta Drawing-välilehti auki, jonka jälkeen avataan piirustusluettelo (Drawing list). 

Piirustusluettelossa valitaan piirustus (josta halutaan tehdä mallipiirustus) aktiiviseksi, painetaan hii-

ren oikeaa ja edelleen ”Add to Master drawing catalog” (kuva 27). Tämän jälkeen kyseistä piirus-

tusta voidaan käyttää pohjana uudelle elementtipiirustukselle.  

 

 

Kuva 27. Valikko, jossa piirustus voidaan lisätä mallipiirustusten luetteloon  
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4.9 Tehdyt betonielementtipiirustuspohjat 
 

Tämän työn tuloksena valmistuneet betonielementtipiirustuspohjat tehtiin alusta asti omilla asetuk-

silla aina pohjista (layout) näkymäkohtaisiin asetuksiin. SW-elementistä (kuva 28 ja kuva 29), V-ele-

mentistä ja S-elementistä (kuva 30 ja kuva 31) tehtiin kustakin mallipiirustukset. Asetukset tehtiin 

kaikissa piirustuspohjissa samaa ideaa käyttäen, mutta mm. suodattimet ja viivatyypit vaihtelivat 

elementin ja näkymän mukaan.  

 

 

Kuva 28. Sokkelielementtipiirustuksen naamarinäkymä standard-asetuksilla  

 

 

 Kuva 29. Sokkelielementtipiirustuksen naamarinäkymä muokatuilla asetuksilla  
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 Kuva 30. Sandwichelementtipiirustuksen naamarinäkymä standard-asetuksilla  
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 Kuva 31. Sandwichelementtipiirustuksen naamarinäkymä muokatuilla asetuksilla  
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5 TULOKSET JA POHDINTA 

 

5.1  Tulokset  
 

Opinnäytetyöprosessin tuloksena valmistuivat elementtipiirustuspohjat sokkeli-, väliseinä- ja sand-

wichelementtien osalta. Sandwich- ja Väliseinäelementeille tehtiin kummallekin pari piirustuspohjaa 

(master drawings), jotta elementtipiirustusten tuottaminen olisi vieläkin tehokkaampaa. Esimerkiksi 

pitkää, pari ovea ja useita reikiä omaavaa kellarikerroksen väliseinää varten tehtiin eri piirustuspohja 

kuin 1. kerroksen ovetonta ja lyhyttä väliseinää varten. Jos lyhyissä väliseinissä hyödynnettäisiin 

edellä mainitun pitkän kellarikerroksen väliseinän piirustuspohjaa, jouduttaisiin manuaalisesti syötet-

tyjä merkkejä ja mittoja poistamaan tarpeettoman paljon, mikä ei olisi kovin tehokasta työskentelyä.  

 

Elementtipiirustuspohjien lisäksi laadittiin yksityiskohtainen ohje elementtipiirustuspohjan tekemi-

seen. Ohjeessa on käyty läpi asiat aina seinän mallintamisesta raudoitusten ja muiden valutarvikkei-

den lisäämiseen ja piirustuksen tuottamiseen. Ohje on tehty vain tilaajayrityksen käyttöön, eikä sitä 

julkaista tämän opinnäytetyöraportin yhteydessä.  

 

Jotta tehtyjä piirustuspohjia voidaan hyödyntää jatkossakin muiden kohteiden elementtipiirustuksia 

tuottaessa, tuli kaikki piirustusasetuksissa käytetyt tiedosto-osat koota yhteen kansioon. Kyseinen 

kansio nimettiin yksilöllisellä nimellä ja lisättiin firman sisäiseen tiedonjakeluun, jolloin piirustuspoh-

jat ovat nyt kaikkien yrityksen työntekijöiden saatavilla.  

 

5.2 Pohdinta 
 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä piirustuspohjat sokkeli-, väliseinä- ja sandwichelementeille Tekla 

Structures -tietomalliohjelmistossa ja täten tehostaa tarjousvaiheen elementtipiirustusten tuotta-

mista. Elementtipiirustuspohjien muokkaaminen vaati syventymistä TS:n toimintaperiaatteeseen 

sekä oppimista käytännön kautta; kokeilemalla ja erehtymällä. Työn tuloksena valmistuivat piirustus-

pohjat, joita hyödyntämällä elementtipiirustuksia saadaan tuotettua nopeammin verrattuna siihen, 

että jokainen piirustus tehtäisiin erikseen manuaaliasetuksilla TS:ssä. Uusien piirustuspohjien tehok-

kuutta tulee kuitenkin verrata TS:n manuaalisten piirustusasetusten sijaan yrityksen aiempaan käy-

täntöön tuottaa elementtipiirustukset AutoCad-ohjelmalla.  

 

Kun mallinnustyö ja piirustusasetuspohjat on tehty tarkasti ja asianmukaisesti, on myös elementtipii-

rustuksien tuotaminen nopeaa. Tietomallipohjaisesti tuotetussa elementtipiirustuksessa on tehtyjä 

piirustuspohjia hyödyntäen näkyvissä melkein kaikki olennainen, mutta pientä hienosäätöä joutuu 

tekemään elementistä johtuen. Tietomallipohjaisen piirustuksen automaatiomahdollisuudet yhdistet-

tynä tietomallin muihin hyötyihin tekevät elementtipiirustusten tuottamisesta tehokkaampaa tieto-

mallin pohjalta, kuin 2D-piirto-ohjelmalla.  
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Vaikka tietomallipohjainen elementtipiirustusten tuottaminen osoittautuikin hyväksi tavaksi, on se 

vielä silti tietyiltä osin rajoittunutta. Asetuksia ei saa muokattua niin, että piirustus ei vaatisi manu-

aalista viimeistelyä. TS:ssä näkymien sijainteja ei saa lukittua automaattisesti oikeille paikoilleen. 

Vaikka TS:ssä on mahdollisuus tehdä automaattiset mitta-asetukset rei’ille ja koloille, ei tätä toimin-

toa saatu opinnäytetyönä tehdyissä piirustuspohjissa toimimaan. Myöskään osien merkeille ei saatu 

automaatiota toimimaan halutulla tavalla, vaikka tähänkin löytyy mahdollisuus tietomalliohjelmis-

tosta.  

 

Piirustusasetusten muokkaaminen kuulosti ja tuntui aluksi vaikealta ja monimutkaiselta, mutta sel-

keni huomattavasti prosessin edetessä. Kun oppi ymmärtämään, mistä ja miten asetukset hyödyntä-

vät eri asioita, oli käskyjen syöttäminen ja asetusten muokkaaminen helppoa. Vaikeuksia tuotti rau-

doitusten numerointi ja TS:ssä toisinaan ilmenneet ongelmat, kuten elementin massan ääriviivojen 

katoaminen piirustuksen leikkausnäkymässä, vaikka asetukset olivat asianmukaiset. Joidenkin ele-

menttien kohdalla mallin puolella rautojen lisääminen ei onnistunut normaalisti komponenttia hyö-

dyntäen, vaan rautojen saamiseksi jouduttiin soveltamaan. Ongelmista huolimatta ratkaisut löydet-

tiin ja piirustuspohjista saatiin tarkoitustaan palvelevia.  

 

Kehittämistyötä voisi ajaa siihen suuntaan, että elementtipiirustus olisi vieläkin enemmän automati-

soitu: ohjelmisto osaisi muokata piirustuksen automaattisesti oikean kokoiselle paperille ja esimer-

kiksi detaljinäkymät olisivat tehty aina automaattisesti oikeasta kohdasta seinää. Se ei toki mieles-

täni ole realistista, että ohjelmisto osaisi ilman minkäänlaisia manuaalikäskyjen syöttämisiä tehdä 

täydellisiä piirustuksia, mutta nimenomaan manuaalisesti syötettyjä sääntöjä ja asetuksia hyödyn-

täen ohjelmisto osaisi tehdä piirustuksen suoraan halutunlaiseksi, eikä sitä tarvitsisi manuaalisesti 

enää viimeistellä.  
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LIITE 1: PIIRUSTUSASETUSTEN MUOKKAAMINEN TEKLA STRUCTURES -OHJELMISTOSSA (SALAINEN) 

 

 

 

 

 

 


