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Taulukko 4 Perinteisen suunnittelun ja tietomallipohjaisen suunnittelun vaiheistus (Romo

ym. 2004)

Tuotemallintaminen Nykykäytäntö

Tarveselvitys

”Selvitetään ja arvioidaan hankkeeseen

ryhtymisen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja

mahdollisuuksia. Tulokset kootaan

tarveselvitykseksi, joka määrittelee

hankkeen perusolemuksen.

Tarveselvityksen pohjalta tehdään

hankepäätös” RT 10-10577 kohta 1.

Mahdollisen rakenteellisen selvityksen

tueksi voidaan luoda alustava

rakenneosamalli

Vaatimus- ja tilamalli

Arkkitehti vastaa vaatimusmallin luomisesta,

malli on suurpiirteinen tilamallin luonnos,

jonka pohjalta lähdetään myöhempiä malleja

tekemään.

Malli tehdään tilaajan tarpeiden mukaan ja

myöhempiä tuotemalleja tulee verrata

vaatimusmallissa esitettyihin vaatimuksiin.

Hankesuunnittelu

”Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään ja

arvioidaan yksityiskohtaisesti hankkeen

toteuttamistarpeet,

toteuttamismahdollisuudet ja vaihtoehtoiset

toteuttamistavat. Tulokset kootaan

hankesuunnitelmaksi, jossa

toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut

laajuus ja laatutavoitteet kiinnittävät

hankkeen kustannustason ja aikataulun.

Hank suunnitelman pohjalta tehdään

investointipäätös.” RT 10-10577 kohta 2.

Rakennesuunnittelija on tarpeen mukaan

luotava rakennusosamalleja päätöksenteon

tueksi eri runkovaihtoehtoa mietittäessä.

Alustava rakenneosamalli

Vastaa samaa, kuin luonnossuunnittelu.

Arkkitehti on luonut rakennusosamallin ja

Luonnossuunnitteluvaihe

Luonnossuunnittelu vaiheessa luodaan

luonnoksia eri ratkaisuvaihtoehdoista



rakennesuunnittelija tekee sen pohjalta

rakennemallin tai rakennemalleja eri

vaihtoehdoista.  Luodusta mallista tulee

voida tuottaa tarvittavat

suunnitteludokumentit.

Tuotemallipohjainen suunnittelu mahdollistaa

jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa

tiedonantamisen malliin. Tieto, jota tässä

vaiheessa malliin annetaan, on

suuripiirteistä.  Annettu tieto voi esimerkiksi

olla seinämäisenpalkin raudoitus 156kg/m3.

Annettu tieto tarkennetaan myöhemmin

suunnitelmien edetessä. Valmisosista

pystytään luomaan alustavaa määrätietoa

valmisosasuunnittelua varten

päätöksenteon tueksi. Myös

rakennesuunnittelija luo alustavan

luonnoksen rakennuksen rungosta.

Rakennusosa- ja tuoteosamalli

Arkkitehdin tekemän rakennusosamallin

pohjalta rakennesuunnittelija pystyy luomaan

oman rakennusosa- eli rakennemallin.

Rakennesuunnittelijan tekemässä

rakennemallissa tuote- ja rakennusosat tulee

olla määritelty valmistus- ja

tuotantosuunnittelua varten riittävällä

tarkkuudella.

Tehdystä rakennemallista

rakennesuunnittelija tuottaa mahdolliset

suunnitelmat urakkalaskentaa ja

rakentamista varten.

Tuoteosamallilla tarkoitetaan

rakenneosamallia, jota on täydennetty

rakennusosakohtaisesti toteutussuunnittelua

varten.

Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnittelu tarkoittaa:

Toteutussuunnitelmien laatimista.

Suunnitelmat ovat ns.

urakkalaskentasuunnitelmia. Joiden

perusteella urakoitsijat tarjoavat kyseistä

kohdetta. Toteutussuunnittelun pohjana

rakennesuunnittelijalla on

erisuunnittelualojen luonnokset yms.

suunnitteluun vaikuttavat lähtötiedot.

Suunnitelmia laatiessa rakennesuunnittelija

päivittää alustavan rakennusosamallin

rakenneosamalliksi. Toteutussuunnittelu

vaiheessa on tärkeää, että

rakennesuunnittelijalle välittyy riittävätieto

eri suunnittelu osapuolten ratkaisuista.

Tuotantosuunnitelmien laatimista.

Tuotantosuunnitelmien laatiminen pitää

sisällään suunnitelmien soveltuvuuden

tarkastamista ja laadittujen



rakenneratkaisuiden täydentämistä

rakennesuunnitelmiin. Suunnitelmat

tehdään tuotantoa ja rakentamista varten.

Tuotantosuunnitelmat sisältävät myös

valmisosasuunnitelmat.

Toteumamalli, ylläpitomalli

Toteumamalli. Toteumamallia päivitetään

rakentamisen aikana. Malliin päivitetään ja

muutetaan rakentamisessa tulleet

muutokset. Toteumamallin tarkoituksena on

luoda lopputuotetta (valmista rakennusta)

kuvaava kokonaisuus.

Ylläpitomalli. Ylläpitomalli luodaan valmiin

toteumamallin pohjalta. Ylläpitomallia

voidaan käyttää kiinteistönpidon pohjana.

Malli sisältää kaiken tuotemalliin syötetyn

tiedon valmiista rakennuksesta. Jos

tuotemallia päätetään käyttää kiinteistön

ylläpidon pohjana, tulee siitä olla tieto jo

hankkeen alkuvaiheessa.

Rakentamis- ja käyttöönottovaiheen

suunnittelu

Laaditaan rakennuksen huoltokirja.


