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Tietomallinnusta on viime aikoina hyödynnetty rakennusalalla siihen, että raken-
nuskohdetta ominaisuuksineen ja rakennusvaiheineen on voitu esitellä visuaali-
sesti ja hyvin yksityiskohtaisesti. Tietomallinnus mahdollistaa myös entistä tar-
kemman ja yksityiskohtaisemman projektinhallinnan. Lisäksi sen avulla voidaan 
kaikissa vaiheissa ennakoida virheitä ja estää mahdolliset puutteet ja taloudelliset 
tappiot.  

Opinnäytetyön päätavoitteena oli selvittää, mikä on tietomallinnuksen hyöty tuo-
tannossa hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi perehdyttiin siihen, miten asuinraken-
nuksen elementtien sekä mallien tarkastus tapahtuu SMC-ohjelmistossa. Lo-
puksi käsiteltiin SMC:n mahdollisuuksia mallipohjaisen geometrian yhteensopi-
vuuden eri mallien välillä tarkistamisessa.  

Työn ensimmäisessä osassa perehdyttiin yhdistelmämalliin, mallinnukseen ja 
Solibrin ohjelmistoon. Tutkimuksen käytännöllinen osuus pohjautui Peab-konser-
nin hankkeeseen liittyvään tietomalliin. Työssä käsiteltiin Solibri Model Checkerin 
(SMC) työkaluja, joiden avulla voidaan tarkistaa arkkitehtimallin yhteensopivuutta 
rakenne- ja talotekniikkamalleihin sekä rakenne- ja talotekniikkamallin yhteenso-
pivuutta keskenään. Lisäksi tarkasteltiin LVIS-mallin sisäistä yhtenevyyttä.  

Opinnäytetyössä havaittiin, että SMC mahdollistaa komponenttien ja tilojen tar-
kistuksen Tarkista-, Informaation talteenotto(ITO)- ja Kommunikointi-työkalujen 
avulla. Työssä käynnistettiin mallien yhteensopivuuden tarkistaminen ja tutkittiin, 
mitä virheitä ohjelma on löytänyt. Informaation talteenoton avulla varmistettiin, 
että tyypillisille komponenteille ja tiloille on määritetty oikeat ominaisuudet. Tar-
kistuksen sekä Information talteenotto-työkalujen pohjalta luotiin raportit, joissa 
esitettiin mahdolliset puutteet ja tarvittavat korjaukset. 

 

Asiasanat: Solibri Model Checker, tietomalli, tietomallinnus, yhdistelmämalli, in-
formaation talteenotto, elementtien tarkastus 
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1 ABSTRACT  
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Information Building Modeling (BIM) in has been recently utilized in construction 
industry to present construction object with different aspects and construction 
stages of it in details. BIM is used in project management, providing new oppor-
tunities for increasing the modelling-accuracy. It allows for prevention of eco-
nomic losses by finding errors in each stage of a production process. 

The purpose of this thesis is to get acquainted with BIM, different stages and 
benefits of it for the production division of a construction company. Additionally, 
the ways of SMC-tool to check the respective compatibility within elements and 
models have been studied. In addition, the purposes of this study was to learn 
the ways of SMC-tool to check the respective geometry within the elements of 
different models of a construction object.  

The first part of the work focuses on the theory behind BIM, combined model and 
Solibri. The case study was obtained through researching and analyzing an in-
formation model that was ordered for an apartment block construction project in 
Peab Concern. The thesis considers SMC (Solibri Model Checkeri) methods used 
to check the cross-compliance of the structural and architectural and HVAC mod-
els, HVAC and electricity inner model.  

Throught the study, it has been learned that SMC has tools for simple, independ-
ent checks of the properties of components and building facilities: The “Check-
ing”, “Intake” and “Communication” tools. In this study, the cross-compatibility of 
some elements and models was checked and clashes identified. “Information 
Takeoff” helped to define the properties of typical components and facilities to 
prevent clashes. The reports were created on the basis of the analysis to com-
municate errors and needed corrections. 

Keywords: Solibri Model Checker, BIM (Information Building Modeling) com-
bined model, information takeoff, elements checking, building information 
model, building information modeling  
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ALKULAUSE 

Haluan kiittää Peab-konsernin mallinnuskoordinaattori Artur Viritia, Oulun am-

mattikorkeakoulun lehtori Ari Oikarista ja Peab-konsernin tuotanto-osaston pro-

jektipäällikkö Tuomas Hakalaa työn ohjauksesta ja tuesta. Työn aihealue on suh-

teellisen uusi ja haastava ohjelman käyttöohjeen ja suomenkielisen teorian löy-

tämisen suhteen. Näin ilman riittävää ohjausta ja tukea opinnäytetyönteko ei olisi 

onnistunut. Sen lisäksi oikeus tutkia konkreettista rakennusprojektia oli arvokas 

kokemus, haluan kiittää Peab-konsernia siitä mahdollisuudesta.  
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SANASTO 

3D   Three dimensional. Kolmeulotteinen  

ARK   Arkkitehtimalli  

BIM   Building information model, Tietomalli/tietomallinnus 

COBie Construction Operations Building Information Ex-   

change 

HVAC Heat, ventilation, air conditioning. Lämpö, vesi, ilman-

vaihto (talotekniikka) 

IFC Industry Foundation Classes. Rakennusalan standardi 

oliopohjaisen tiedon siirtoon tietokonejärjestelmästä toi-

seen 

ITO   Information takeoff. Informaation talteenotto   

LVI   Lämpö, vesi, ilmanvaihto (talotekniikka) 

LVIS   Lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö 

RAK   Rakennemalli   

SMC Solibri Model Checker-työkalu, joka analysoi rakennus-

tietojen malleja eheyden, laadun ja fyysisen turvallisuu-

den kannalta 

TATE   Talotekniikka  

Tietomalli Yhteinen tietolähde, joka antaa tietoja kohteesta ja 

muodostaa luotettavan perustan rakennuspäätöksiin 

kohteen elinkaarensa aikana 
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Tietomallinnus  Kiinteistön fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien 

digitaalinen esitys 

Törmäystarkastelu  Osien sopiminen niille varattuna tilaan  
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2 JOHDANTO 

Viime aikoina tietomallinnus ja siihen liittyvät ohjelmistot ovat tulleet yhä suosi-

tummaksi rakennusalalla. Tietomallin käyttö on lisännyt tehokkuutta rakennus-

hankkeiden eri vaiheissa. Opinnäytetyön yleisenä tarkoituksena on selvittää, mi-

ten Solibri toimii, miten tuotanto-osasto voi hyötyä Solibrista ja miten voidaan tar-

kistaa elementtien ja mallien yhteensopivuutta.  

Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa käsitellään termejä sekä yleistä teoreet-

tista tietoa liittyen tietomallinnukseen, yhdistelmämalliin ja Solibriin. Lisäksi käy-

dään läpi määritelmät ja Solibrin käyttäminen eri hankeen vaiheissa.  

Sen jälkeen perehdytään SMC-ohjelmiston käyttöön arkkitehdin ja rakennemal-

lin, rakenne- ja talotekniikkamallin, arkkitehti- ja talotekniikkamallin ja LVIS- sisäi-

sen mallin yhteensopivuuden tarkistamisessa. Lopuksi tutkitaan Peab-konsernin 

projektin pohjalta SMC-ohjelmiston Tarkastus-, ITO- ja Kommunikaatio-työkaluja.  
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3 TIETOMALLI JA TIETOMALLINNUS 

Tietomallinnus (BIM) on kiinteistön fyysisten ja toiminnallisten ominaisuuksien di-

gitaalinen esitys. Tietomalli on yhteinen tietolähde, joka antaa tietoja kohteesta ja 

muodostaa luotettavan perustan rakennuspäätöksiin kohteen elinkaarensa ai-

kana. Tietomallin käsitteillä ymmärretään kolme eri asiaa: tietomallia, tietomallin-

nusprosessia sekä myös hallintatyökalua. (2.) 

3.1 Tietomallin käsitteet 

Amerikan Kansallinen Rakennustiedeinstituutti määrittelee tietomallin seuraa-
vasti: 

 ”Tietomalli on digitaalinen esitys kohteen fyysisistä ja toiminnallisista ominai-
suuksista. Sellaisena se toimii jaettuna tietolähteenä. Se muodostaa luotettavan 
rakentamisen perustan kohteen elinkaaren ajan alusta alkaen eteenpäin. …Tie-
tomallin perusedellytys on eri sidosryhmien yhteistyö kohteen elinkaaren eri vai-
heissa. Sen onnistuneen tuloksen edellytys on, että kaikki sidosryhmät päivittävät 
tiedot samassa paikassa ja silla tavalla myös tukevat yhteistyötä. " (12, s. 78.)  

Näin BIM-termiä voidaan tulkita rakennustietojen malliksi tai rakennustietojen 

mallinnukseksi. Toinen on malli itse, todellinen mallin 3D–esitys.  Toinen on mal-

lin luomisprosessi, yhteistyöprosessi, joka tunnetaan myös rakennustietojen mal-

linnuksena. (12, s. 78.)  

Tietomallinnusprosessi tarkastelee tuotetta ja sen tehokasta käyttämistä projek-

tissa. Se on taso, jossa tarkistetaan sosiaaliset näkökohdat: synkroninen yhteis-

työ, koordinoidut työtavat ja työkulttuuriset puitteet jne. (12, s. 78.) 

Englannin kielellä termien ero on yhä hankalampi, koska sekä mallinnus, että 

malli nimitetään lyhenteenä BIM - Building Information Modeling/Model. Suomen 

kielessä käytetään joko tietomalli- tai tietomallinnus-käsitettä. (12, s. 78.) 

Tuotantopuolella perinteisen tietomallin ja -mallinnuksen rinnalla tietomallia ym-

märretään myös kohteen elinkaarin hallintatyökaluna. Se mahdollistaa kestävän, 

todennettavan ja toistettavissa oleva tietopohjaisen tietoympäristön tietomallin-

nusosallistujoille. (12, s. 78.) 
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3.2 Tietomallin tyypit 

On olemassa erilaisia tietomalleja. Ne luokitellaan käyttötarkoituksen ja tavoit-

teen mukaisesti. Yleisellä tasolla malli ja sen tyypit voi luokitella Yleiset tietomal-

livaatimukset 2012 Osa 3-ohjeen mukaan seuraavasti: 

 Tilaryhmämalli on vaatimusmallin pohjalta arkkitehdin luoma malli, josta 

löytyy tilaryhmien muoto, koko ja sijainti. Sillä voi verrata eri vaihtoehtoja 

tutkimalla toimintojen sijainteja ja kulkuetäisyyksiä. (5, s. 17.) 

 Suunnittelumalli on suunnittelijoiden tarkempi suunnitelma. Siinä jokainen 

suunnittelija tekee oman mallinsa tarvittavineen ominaisuuksineen ja yksi-

tyiskohtineen (ARK, RAK, LVI, S, TEK). (5, s. 17.) 

 Tilamallissa määritellään yksittäiset kohteen tilat. Tilamallin avulla voidaan 

esimerkiksi analysoida kohteen elinkaarikustannuksia ja ympäristöturvalli-

suutta. (5, s. 17.) 

 Alustava rakennusosamalli on rakennesuunnittelijan luoma malli. Se alus-

tavasti määrittelee tiloja rajaavat rakennusosat ilman niiden tarkempaa 

tuoterakennetta. (5, s. 17.) 

 Rakennusosamalli(ark) on malli, jossa esitetään rakennusosat. Siinä mal-

lissa ei ole siltikin lopullisia tuotemäärityksiä. (5, s. 17.) 

 Rakennemalli(rak) on rakennesuunnittelijan luoma arkkitehdin mallin poh-

jalta oma malli, joka sisältää staattisen mallin, kuormitukset ja rakenteelli-

set vaatimukset. Mallia käytetään suunnitelmien yhteensovittamiseen 

määrälaskennan lataamiseen, toteutusaikataulun laatimiseen. LVI ja säh-

kömallinnus keskittyvät järjestelmämalliin. (5, s. 17.) 

 Toteutusmalli on malli, joka on tuotantopuolella käytettävä. Mallissa näkyy 

mm. tehtävät, ajoitus, resurssit. (5, s. 17.) 

 Tuotantomalli on tietomalli, jota käytetään tuotanto-ohjauksessa. Siihen 

voi kuulua monta tuotantosuunnitelmaa esimerkiksi aikataulumalli, tontin 

malli, jne. (8, s. 5.) 



  

   

12 

 

 Toteutumamalli on kohteen lopullinen, toteutunut tuotetieto. Se päivitetään 

reaaliaikana työmaalla. (6, s. 13.) 

 Työmalli on sellainen malli, jota käytetään johonkin tiettyyn tarkoitukseen 

ja tietystä yksittäisestä työkohteesta. Esimerkiksi sitä voi käyttää työ-

maalla. (4, s. 11.) 

 Yhdistelmämalli on tietomalli, joka on yhdistelmä muutamasta malleista ja 

on yleensä IFC-muodossa oleva malli. Mallista kerrotaan tarkasti luvussa 

4. (4, s. 5.)   

 

KUVA 1. Tietomallin käsite (13) 

3.3 Tietomallin hyödyt rakentamisprosessissa 

Rakennuksen tietomalli on rakennuskohteen virtuaalinen prototyyppi. Näin BIM-

tekniikan käyttö rakennussuunnittelussa antaa mahdollisuuden tarkistaa ja arvi-

oida erilaisia ratkaisuja jo ennen rakennustöiden aloittamista. (9.) 
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Tietomallin luomisella ja käyttämisellä pyritään hallitsemaan rakennuksen vaati-

mukset, suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito paremmin kuin perinteisillä 

2D-menetelmillä. Tärkeimmät tietomallin hyödyt ovat muun muassa: havainnolli-

suus, selkeämpi kokonaiskuva projektista, suunnittelun osa-alueiden parempi yh-

teensovitus, tiedon täydentäminen rakennuksen koko elinkaaren ajan ja seurauk-

sena laadukkaampi lopputulos. (15.) Seuraavassa on listattu tietomallinnuksen 

valtavat edut: 

 Suunnittelun helpottaminen ja visuaalisuus on yksi tietomallinnuksen 

eduista. Kolmiulotteista mallia on helpompi ymmärtää ja käsitellä, myös 

ennen itse rakentamisen valmistelua voidaan lyhentää aikaa ja näin re-

sursseja. (15; 4.) 

 Tiedon yhteiskäyttö vähentää tapahtuvien väärin käsittelyjen määrää. Tie-

toa käytetään samassa paikassa, mikä helpottaa tiedon päivittämistä ja 

vähentää riskejä väärän tiedon esittämisessä. Kaikilla hankkeen osapuo-

lilla on käytössään ajantasainen, samanlainen tieto, jonka muutokset teh-

dään samaan sijoituspaikkaan ne ovat esillä kaikilla osallistujilla samaan 

aikaan. (15; 4.) 

 Muutosten hallinta on myöskin hyödyllinen tietomallinnuksen ominaisuus. 

Tiedon yhteiskäyttö ja visuaalisuus vähentää muutosten määrä ja muutos-

työssä tarvittavaa aikaa. (15; 4.) 

 Tietomallinnus parantaa tarkistusmahdollisuuden ja näin mahdollis-

taa suunnitelmien paremman laadunvarmistuksen muun muassa. Tör-

mäystarkastelun avulla ja todenmukaisen geometrian tarkastuksen avulla 

voidaan ennakoida virheitä paremmin. Laadunvarmistusta voi automati-

soida ohjelmalla, jolla voidaan tarkastaa toteuttaako malli annetut ehdot. 

(15; 4.) 

 Tietomallinnus mahdollistaa tehostetun kustannusten hallinnan (tarkempi 

kustannusarvio, rakennuskustannusten vähentäminen). Elementtien tör-

mäysten lukumäärän väheneminen ja geometrian tarkistaminen sekä 
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myös määrälaskentamahdollisuus helpottavat ja tehostavat kustannusten 

hallintaa. Määrälaskentatietoja voi seurata ja mahdollistaa laskennat reaa-

liaikaisesti suunnitelmatiedon päivittäessään. (15; 4.) 

 Lisäksi hankkeen osanottajat – usein tilaaja, suunnittelija, työmaa - saavat 

mahdollisuuden täydellisemmälle, selkeämmälle tiedonvaihdolle, mikä te-

hostaa koko suunnittelu- ja rakentamisprosessia.  (15; 4.) 

Tietomallin hyödyt ovat ilmeiset. Verrattuna aikaisempiin geometrisiin kuviin tie-

tomallinnus luo digitaalisen mallin, joka sisältää täydellisen tiedon sekä rakennet-

tavasta kohteesta että sen rakennusprosessista. (15.) 
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4 RAKENNUSTIETOMALLIN TOTEUTUSVAIHEET JA OSAPUO-

LET 

Tietomallin perustana ovat aina rakennushankkeen määritellyt ohjeet ja suunnit-

teluvaiheet. Riippuen tietomallin toteutusvaiheesta muodostuvat tietomallivaati-

mukset ja mallinnustarkuudet. Siitä syystä on tärkeää käsitellä nämä vaiheet en-

nen kuin siirrytään kohteen tutkimukseen. Rakennuksen tietomalli syntyy vaiheit-

tain. Jokainen vaihe tallennetaan versiomallina ja tärkeä tieto siirtyy seuraavalle 

asteelle. (4; 15.) 

4.1 Tarveselvitysvaihe 

Tarveselvitysvaiheessa järjestetään kiinteistön omistajan ja tulevan tavoitteet ja 

tarpeet, minkä perusteella päätetään toimintamallista ja tehdään arviointi vaihto-

ehdoista. Tässä vaiheessa luodaan vaatimusmallia, joka sisältää olennaiset tila-

vaatimukset, asiakas- ja pääsuunnittelijatarpeita vastaavaa tietoa sekä myös vi-

ranomaisvaatimuksia. Tilavaatimukset kirjoitellaan sähköiseen muotoon. Harvoin 

malli sisältää geometrisia muotoja. Tähän malliin verrataan myöhemmissä vai-

heissa syntyviä tietoja. (4.) 

4.2 Ehdotussuunnitteluvaihe 

Ehdotussuunnitteluvaiheessa tilaaja luo suunnittelun ohjausta ja vaihtoehtojen 

vertailua ja valitse parhaan vaihtoehdon. Arkkitehti suunnittelee kohteen massoit-

telun ja ulkovaipan riittävällä tarkkuudella. Tästä mallista voidaan saada auto-

maattisesti tilojen käyttötarkoitukset ja pinta-alat sekä kohteen tilavuus kokonai-

suudessa. (4.)   

Samalla, rakennesuunnittelija, lvi- ja sähkösuunnittelija laativat alustavat mallit 

arkkitehtimallin perusteella. Malleissa näkyvät tyyppirakenteet, pääreitit, kanavat 

ja johtoreitit. Mallissa on esitetty kohteen mittaukset, mikä on perusedellytys 

suunnittelulle. (4.) 



  

   

16 

 

Arkkitehtimallin perusteella myös ladataan tilapohjainen kustannuslaskenta, jo-

hon perustuu investointikustannusten vertailu. Sen lisäksi arkkitehdin malleista 

tehdään elinkaarikustannusarviota ja energia-analyysia.  Vertailun ja päätöksen-

tekoprosessin jälkeen alkaa yleissuunnittelu eli luonnossuunnitteluvaihe. (4.) 

4.3 Luonnossuunnitteluvaihe 

Luonnossuunnitteluvaiheessa tietomallin rooli on tukea kommunikointia interak-

tiivisella visualisoinnilla. Koska tässä vaiheessa voi tapahtua tärkeitä projekti-

muutoksia, kaikkien osanottajien on saatava ajankohtaiset päivitykset. (4.) 

Kun eri suunnitelmat on yhdistetty yhteen, jo yleissuunnitteluvaiheessa voi aloit-

taa yhteistarkastelua. Mallilla tehdään visuaalista törmäystarkastalua (järjestel-

mien ja rakenteiden yhteensopivuutta). Tietomalli sisältää tiloja kantavien raken-

teineen, päätyypeittäin luokiteltujen seinineen, ikkunoineen ja ovineen. (4.) 

4.4 Toteutussuunnitteluvaihe 

Tässä vaiheessa luodaan korkeatasoinen malli. Toimintamenetelmät ovat sa-

manlaiset kuin edellisissä vaiheissa, mutta isommalla kaavalla. Suunnitelmien 

tarkkuus myös kasvaa, kun tyyppitiedot ja kaikki yksityiskohdat tarkentu-

vat. Tässä vaiheessa kaikkien suunnittelijoiden mallit pitää olla muiden saatavilla 

ja tallennusvälin on oltava noin yksi viikko. (4.) 

Kaikista malleista luodaan yhdistelmämalli. Sillä pystyy tarkastelemaan kaikkia 

yksityiskohtia: TATE-järjestelmien törmäyksiä, rakenteiden törmäyksiä, tilojen 

riittävyyttä, sekä reikä- ja varaussuunnittelua. Toteutussuunnitteluvaiheessa 

suunnitelmien pitää olla siinä tarkkuudessa ja laajuudessa, että niillä onnistuisi 

rakennushankkeen valmisteluvaihe sekä myös urakkatarjous. (4.) 

4.5 Toteutumavaihe 

Tässä vaiheessa luodaan täydellinen malli, joka vastaa tilannetta työmaalla. Se 

voi olla riippuen projektista lopullisena mallinnusversiona. Päivitettyjä tietoja do-

kumentoidaan viikoittain esim. rakennus- ja asennustöiden etenemistä varten. 
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Urakoitsijat ja suunnittelijat tarkistavat tietomallin avulla elementtiasennussuun-

nitelman ja paikallavalurakenteet ja elementtituet mallinnetaan ja hyväksytään. 

Työmaa voi hyödyntää tätä mallia myös sillä tavalla, että asennettava alue tar-

kistetaan ja aikataulua varmistetaan urakoitsijoiden kanssa. (4.) 

4.6 Vastaanottovaihe  

Vastaanottovaiheessa tietosisällön vaatimukset ovat kaikille osapuolille samat 

kuin toteutussuunnitelmavaiheessa. Tietomallihankkeen tässä vaiheessa tarkis-

tetaan, että kaikki muutokset on ladattu malleihin ja tietomallit vastaavat toteutu-

nutta rakennusta. (4.)  
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5 YHDISTELMÄMALLI  

Yhdistetty malli on eri suunnittelualojen (arkkitehti, rakenne, talotekniikka jne.) 

IFC-malleista koostettu malli tietomallien katseluohjelmia varten. Yhdistetty malli 

on katseluohjelman tiedostomuodossa. Katseluohjelmissa voidaan tallettaa nä-

kymiä yhdistettyihin malleihin eri käyttötarkoituksia varten. (7.) 

Tietomallien yhdistäminen tarvitaan sitä varten, että mallit olisivat yhteensopivia 

ja selkeästi tutkittavia. Myös IFC-yhteensovitun formaatin käyttö auttaa löytä-

mään virheet jo suunnitteluvaiheessa. (7.) 

IFC-tiedosto auttaa jakamaan ja välittämään tietoja osapuolten kesken helpom-

min verrattuna perinteisiin tiedostoihin. Lisäksi se tehostaa tiedon tulkintaa ja luo 

prosessin läpinäkyvyyttä. (10.) 

Mallien yhdistäminen on tavallisesti joko pääsuunnittelijan tai tietomallikoordi-

naattorin vastuulla, se voi siirtyä osapuolen tehtäväksi kohteen ja hankkeen luon-

teesta riippuen. Kun mallit on yhdistetty yhteen, yleiset tarkastelut ovat järjestel-

mien törmäystarkastalut, järjestelmien ja rakenteiden törmäystarkastalut, tilojen 

riittävyyden verifiointi. (4, s. 18) 

On olemassa tiettyjä vaatimuksia mallin tallentamisen, nimittämisen, selostami-

sen ja sen vastuun/johdon suhteen. Tiedoston nimeämisessä ja tallentamisessa 

tilaajalta. Kun objekti tallennetaan IFC- tiedostojen formaatissa, kaikilla objekteilla 

pitää olla tieto rakennuksesta, kerroksesta ja järjestelmästä, joihin ne kuuluvat. 

Mallien yhdistäminen yhteen formaattiin yleensä tapahtuu pääsuunnittelijan vas-

tuulla ja jokainen suunnittelija edelleen on vastuullinen omasta mallista ja sen 

päivittämisestä. Koko tietomalliprojektin tarkistamisesta ja toteuttamisesta vastaa 

tietomallikoordinaattori. (7.) 

Yhdistelmämalli toteudutaan yhteisesti sovitun avoimen tiedonsiirtoformaatissa 

ja eri suunnittelijoiden tietomallit yhdistetään samaan koordinaatistoon. Yleensä 
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tiedosiirtoformattina nykyisin Euroopassa ja Amerikassa käytetään nykyisin 

IFC:a (Industry Foundation Classes) ja joskus COBie. (3; 15.) 

Nykyisin kaikissa julkisissa suomalaisissa tietomallinnushankkeissa tiedot tallen-

netaan IFC-muodossa ja vähintään kansainvälisen ISO/PAS 16739 -standardin 

mukaisesti sertifioitu IFC 2x3 on yleisin tiedostoformaatti. Projektikohtaisesti voi-

daan sen suhteen asettaa erityisvaatimuksia. Jos tilaaja hyväksyy, on mahdol-

lista käyttää muita kuin IFC-sertifioituja ohjelmia. (4; 11.) 

Viime aikoina myös IFC 4 (ISO/PAS 16739:2013) tulee korvaamaan IFC 2x3:n 

hankekohtaisesti. Rakennusvalvonnassa ja arkistoinnissa tulee käyttää ASCII-

muotoista, STEP-standardin (ISO-10303-21) mukaista EXPESS-tiedostoa, 

vaikka rakennusvalvonnan vaatimukset eivät eroaa yleisestä toimintamallista. 

Hankkeen osapuolet sopivat yhdessä IFC-ohjelmistojen versioiden vaihtami-

sesta projektin edetessään. (4; 11.) 

IFC-formaatissa olevat tiedostot ovat yleensä suuria, niin yleisesti voi käyttää tie-

doston esim. ZIP-, RAR-, IFC- tai ZIP-pakkausta. Mallit käyvät rakennusvalvon-

nan lupapalvelun läpi. Oleellisin tiedoston tallentamisessa ja toimittamisessa on 

se, että piirustukset ja tietomalli eivät poikkeaisi toisistaan ja olisivat päivitettynä 

rinnakkain. (4; 11.) 

Luovutusvaiheessa on oltava sekä IFC-muodossa että natiivimallissa olevaa tie-

dostoa. Natiivimalli on oma tiedostomuoto, jota käytetään mallinnuksessa. (4; 

11.) 

Ennen kuin malli luovutetaan, poistetaan ne tasot, jotka eivät kuulu varsinaiseen 

suunnitelmaan. Kun suunnittelualakohtainen tietomalli jaetaan, jokainen suunnit-

telija julkaisee vain oman mallin ja poistaa omasta mallista muiden suunnittelijoi-

den mallit, joita saa käyttää vain referenssimalleina (poikkeuksena on vain kor-

jauskohteissa käytettävät inventointimallit). (4.) 
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6 SOLIBRI MODEL CHECKER -OHJELMISTO 

Solibri Model Checker (SMC) on tietomallin analyysityökalu, joka tarkistaa mal-

lien ja komponenttien eheyden, yhteensopivuuden ja laadun. SMC visualisoi on-

gelman kolmiulotteisessa muodossa esittämällä komponentit, jotka aiheuttavat 

ongelman. Sillä voi myös piilottaa väliaikaisesti merkityksettömiä komponent-

teja.  Kun ongelmat löydetään ja visualisoidaan, on loppukäyttäjän vastuulla päät-

tää, mitkä asiat vaativat toimia. (18.) 

SMC tavoittaa nolla-suunnitteluvirheitä ja on tuottajan mukaan huomattavasti no-

peampaa ja luotettavampaa kuin perinteinen tapa tarkistaa ja analysoida määriä, 

virheitä ja suunnitelmia manuaalisesti (16; 18). SMC koostuu neljästä tyypillisestä 

tilasta tai työkalusta, joiden avulla tarkastus ja laskenta onnistuvat (kuva 2): 

 Tiedosto on näkymä, jossa asetetaan roolit ja varsinaiset asetukset. Siinä 

pystyy asentamaan esim. roolit ja säännöstöt. (18.) 

 Tarkastus on tila, jossa tarkastetaan komponentit ja mallit. Siinä myös tun-

nistetaan havaitut ongelmat selkeässä muodossa. (18.) 

 Kommunikointi on näkymä, jossa tapahtuu virheiden yksityiskohtainen vi-

sualisointi ja raportointi sekä kommunikaatio osapuolten välillä. Siinä ti-

lassa voi luoda visuaalista raporttia, jossa kaikki osapuolet voivat katsoa 

Tarkastus-tilassa aikaisemmin luodut esitykset. (18.) 

 Informaation talteenotto on tila, jossa esitetään komponenttien kokonais-

määrät ja ominaisuudet. Tässä tilassa voi laskea materiaalit ja tarkistaa 

komponenttien tietoa.  (18.)  

 

 

 

https://www.solibri.com/
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KUVA 2. SMC:n näkymät  

Havaintoja voi lähettää eteenpäin luomalla myös "Koordinointiraportin". Sen te-

kijä voi sitten tarkastella raporttia ja tehdä tarvittavat muutokset alkuperäiseen 

BIM-tiedostoon. (18.) 

Solibri Model Checker tekee laadunvarmistusprosessin mahdollisimman hel-

poksi. Ensinäkin, se löytää tietomallin mahdolliset puutteet. Seuraavaksi korostaa 

törmäyskomponentit ja lopuksi tarkistaa, että malli on rakennusmääräysten ja or-

ganisaation omien parhaiden käytäntöjen mukainen. (18.) 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin Solibria rakenne- ja arkkitehtimallien sekä ra-

kenne ja talotekniikkamallien analyysiin ja yhteensovittamisen tarkastukseen.  

Luvussa 6 kuvataan yksityiskohtaisesti, miten SMC toimii ja miten voi käyttää sen 

eri ratkaisuja tutkittavan kohteen tarkistettaviksi.  
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7 TUTKITTAVA KOHDE 

7.1 Projektin kuvaus 

Tämän opinnäytetyön tilaajana on Peab-konserni ja tutkimuskohteeksi valittiin 

Peab-konsernin toteuttama kerrostalohanke. Valitussa kohteessa on 52 asuntoa, 

rakennuksessa on 5 - 7 kerrosta. Talossa on A- ja B-rappu, joista molemmasta 

tarkasteltavaksi valittiin ensimmäinen kerros. (Kuva 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Tutkittavan kohteen julkisivu (1) 

Solibri-työkalun avulla tarkistettiin arkkitehtimallin yhteensopivuutta rakenne- ja 

talotekniikkamalleihin. Samassa luvussa lisäksi tarkasteltiin rakenne- ja talotek-

niikkamallin yhteensopivuutta keskenään ja LVIS-mallin sisäistä yhtenevyyttä. 

Rakenne-arkkitehtimallien säännöstön törmäystarkastelussa tarkistettiin, jos vas-

taavat elementit täsmentävät rakennemallissa ja arkkitehtimallissa geometrisesti. 

Nämä tarkastukset kuvataan tarkasti luvussa 6.3.2. Samalla luvussa 6.3.5 tarkis-

tettiin, että ikkunoilla, ovilla ja tiloilla olisi ohjeiden mukaisesti tarvittavat kokonais-

määrät ja perustyypitykset. 
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Lisäksi talotekniikka- ja rakennemallista, arkkitehti- ja talotekniikkamallista ja si-

säisestä LVIS-mallista etsittiin tapaukset, joissa putkille ei ollut varattua aukkoa. 

Tietomallin tarkastusprosessia SMC-avulla kuvataan luvuissa 6.3.2 - 6.3.4. 

7.2 Tutkittavan kohteen mallinnusvaihe ja mallivaatimukset  

Koska projektin mallinnuksessa noudetaan YTV12-ohjeistoa, sen rakenne, vai-

heet ja vaatimukset vastaavat sen sisältöä (kts. luku 3 Tietomallinnuksen vaiheet 

sekä luku 4 Yhdistelmämalli). 

Tutkittavan kohteen mallinnusvaihe on toteutussuunnitteluvaihe. Tähän projektiin 

ei ollut tilattu toteutumasuunnitelmaa, joka yleensä liittyy asiakkaiden muutok-

seen ja kohteen ylläpitoon. Tietomallia tehtiin YTV12-yleisvaatimusten ohjeiden 

mukaisesti. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa noudettiin varsinaisesti 

YTV12:ta.  

Peabilla on ARK- ja RAK-malliensisäiset tietosisältöohjeet sekä Projektin tieto-

malliohje. Sisäisten ohjeiden mukaisesti ikkunat, ovet ja seinät pitää suunnitella 

P2-vaatimustasolla, mitä tarkoittaa, että malli tehdään perusgeometrian osalta 

oikein niin, että rakenteiden ja tilojen kokonaismäärät (tyyppi, mitat, väri) selviävät 

mallista. Mallissa tulee olla kohteen oikeat rakennetyypit, ikkunoissa ja ovissa 

perustyypitykset. Ohjeissa ei ollut vaatimusta tarkentaa EI- ja dB-arvoja. (18)  

Vaatimustasot sisäisten ohjeiden mukaisesti on esitetty taulukossa 1.  

 

TAULUKKO 1. Ark-mallin tietosisältö, vaatimustasot-taulukko (13) 

Mallinnuksessa käytetiin ArchiCAD-, MagiCAD-, Tekla Structures- ja Solibri-oh-

jelmistoa ja projektinjohdossa sekä työmaalla ArchiCAD-, Revit Architecture-, 
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Tekla Structures-, BIM-, Solibri Model Checker- ja Solibri Model Viewer-ohjelmis-

toa. Projektissa käytetään Solibrin versiota SMC 9.8 ja 9.10. (13.) 

Hankkeessa on jokaisen mallin yhteydessä liitteenä tietomalliselostus, joka nimi-

tetään yhtenäisellä tavalla ja johon ladataan muun muassa kaikki tehdyt päivityk-

set. Projektissa on myös mallien nimeämissäännöt, jotka perustuivat YTV12-oh-

jeistoon. Ideana on, että mallit nimitetään yhtenäisesti. (13.) 

Tutkittavan kohteen yhdistelmämalliin kuuluvat arkkitehti-, elementti-, LVIA-, 

sähkö- ja energiasuunnittelu. Suunnittelijat ja tilaaja huolehtivat siitä, että suun-

nittelu toteutetaan sovittujen suunnitteluohjeiden mukaisesti ja että mallinnuk-

sessa noudetaan omiakin ohjelmistokohtaisia ohjeita, jotka ovat tilaajan hyväk-

symät. (13.) 

Tietomallin ja yhdistelmämallin luomisen yhteydessä nimitetään tietomallikoordi-

naattori, jonka päätehtävänä on tarkistaa, että mallit ovat yhteensopivia. Lisäksi 

hän valvoo yleistä tietomallintamisen kulkua ja huolehtii siitä, että suunnitelmat 

toteudutaan suunnittelutilanteen mukaisesti. (6, s. 18-19.) 

Peabin ohjeet perustuvat YTV12-vaatimuksiin. Niiden mukaisesti tietomallikoor-

dinaattori yhdistää mallit yhdistelmämalliksi ja tekee mallien törmäystarkastelut: 

sekä tekniset että visuaaliset. Jokainen suunnittelija vastaa omasta suunnitel-

masta ja mallintamisen tarvittavasta tarkkuudesta sekä tapahtuvista geometri-

sista virheistä. Pääsuunnittelija toteuttaa törmäystarkastelut ja vastaa mallien yh-

teensopivuudesta. (13.)  

Mallien tarkastuksessa noudatetaan YTV12:n osassa 6 Laadunvarmistus esitet-

tyjä listoja. Arkkitehtisuunnitteluun liittyvät tarkastuslistat on esitetty kuvassa 4.   
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KUVA 4. Arkkitehtisuunnittelun tarkastuslistat (13) 

Kuvassa 5 esitetään rakennesuunnitteluun liittyvät tarkastuslistat. Suunnittelijat 

toteuttavat omaa mallinnusosaansa sen mukaisesti. 

  

KUVA 5. Rakennesuunnittelun tarkastuslista (13) 

7.3 Tutkittavan kohteen tietomallin tarkastus Solibrilla 

7.3.1 Roolin asettaminen 

Ennen mallin tarkastamista ja analysointia on asetettava oikea rooli Tiedosto-nä-

kymässä jotta pystytään analysoimaan kaikkia tarvittavia sääntöjä. Rooli määrit-

tää, mitä muutoksia ja korjauksia käyttäjä pystyisi tekemään ohjelmalla. Asetet-

taessa roolia, tulevat näkyville säännöstöt, luokittelut ja informaation talteenotto-

kuvaukset. (17.) 

Roolia saa avattua roolin nimi-osiossa. Säännöstöjä, luokitteluja ja kuvauksia voi 

muokata tarvittaessa. Plussa-merkin kohdassa voi lisätä luokitteluja ja kuvauksia 

tarvittaessa. (17.) 
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Jotta pystyttiin tekemään tarvittavaa tarkastusta, asetettiin BIM-koordinaattorin 

roolia. Säännöistä haettiin Rakennemalli vs. arkkitehtimalli, Talotekniikka vs. ark-

kitehtimalli sekä Talotekniikka vs. rakennemalli ja Talotekniikkamallien kompo-

nenttien väliset leikkaukset sekä tietyt Informaationtalteenotto-kuvauksia. (Kuva 

6.) 

 

KUVA 6. BIM-koordinaattorin roolin ja säännöstön asennus  

7.3.2 Solibrin Tarkastus-työkalu 

Kun asetettiin rooli ja säännöstöt ja tarkastettiin malli, suoritettiin tarkastus. Valit-

tiin Tarkasta malli -työkalua, tarkastus käynnistyi säännöstö-puusta. Tässä 

työssä pyörittiin rakenne- ja arkkitehti-, rakenne- ja TATE-, arkkitehti- sekä TATE- 

ja LVIS-malleja, keskityttiin sääntöihin -rakennemalli vs. arkkitehtimalli-  ja talo-

tekniikka ja rakennetekniikka.    

Ensin tutkittiin Rakennemalli vs. arkkitehtimalli -sääntöä. Tässä säännössä on 

ehtoja, jotka tarkastavat rakennemallin komponentin sijaintia ja kokoa arkkitehti-

mallin suhteen. Kantavien rakenteiden määrittely arkkitehtimallissa parantaa 

säännöstön tuloksia. (16.)   
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Kun malli tarkistettiin, seuraavaksi saatiin status-kohdassa analyysi virheistä ja 

hyväksytyistä kohdista. Hylätty status ilmaistaan punaisella ristillä, jonka laittaa 

mallinnuskoordinaattori.  

Tärkeänä mainintana on, että tämä malli toimii toteutussuunnitteluvaiheessa 

kommunikaatiotyökaluna. Kaikki löydetyt virheet eivät välttämättömästi ole lopul-

lisia ja hylättyjä, vaikka ovat luokiteltu ”hylättyinä”. Laittamalla “hylätty” statuksen 

koordinaattori kiinnittää erityistä huomiota tiettyyn tapaukseen ja alkaa kommuni-

koida suunnittelijoiden kanssa. Selityksen tai korjauksen jälkeen status poiste-

taan ja malli päivitetään. (Kuva 7.) 

 

KUVA 7. Tarkastus-ilmoituksen merkit (20) 

SMC tuo analyysia puutteista ja kuvaa yksittäisiä sääntöjä. Info-näkymässä voi 

katsoa yksityiskohtaisesti virheen kuvausta. Kun malli on tarkistettu, SMC tuo 

esille kriittiset, keskitasoiset ja vähäiset virheet.  

Niistä koordinaattori hyväksyy jotkut tapaukset ja hylkää muut riippuen suunnit-

teluvaiheesta ja suunnittelusoftan tiedoston laadusta. Tulokset-näkymässä tulok-

set myös visualisoidaan 3D-muodossa.  SMC:n Tarkastus-näkymässä voi myös 

luoda kommenttia raportoitavaksi. (16.) 
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Rakennemalli vs. arkkitehtimalli-säännön avulla löydettiin 178 kriittistä tapausta, 

2 796 keskitasoista törmäystä, 3 vähäistä törmäystä, joista 38 tapausta koordi-

naattori on pitänyt hylättynä, ja 2 930 hyväksyttynä. Niistä “hylätyt” tapaukset kos-

kivat  

1) aukkoja: jotkut ikkunat ja ovet leikkaavat rakennemallin, arkkitehtimallin 

tyhjien aukkojen kohdalla on komponentteja, komponentit ovat ikkunoiden 

ja ovien edessä 

2) rakennekomponenttien ja arkkitehtikomponenttien törmäystä (rakenne-

komponentit ylittävät arkkitehtimalleja). (19.) (Kuva 8.) 

 

KUVA 8. Tarkastus-työkalun näkymässä rakenne- vs. arkkitehtimalli -vertailun 

yhteenveto  

Talotekniikka ja rakennemalli-säännön avulla ohjelma dokumentoi huomautuksia 

ja virheitä, joista 679 oli kriittisiä, 1 121 keskitasoisia, 0 vähäisiä. Niiden tarkaste-

lussa koordinaattori erosi 798 hylättyä tapausta ja hyväksyi 734 tapausta. Talo-

tekniikan ja rakennemallin törmäystarkastelussa katseltiin komponenttien välisiä 

leikkauksia ja kiinnitettiin huomiota pariin tapaukseen, joissa ensimmäisen ker-

roksen talotekniikalle ei ole varattu aukkoa. (19.) (Kuva 9.)  
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KUVA 9. Tarkastus-työkalun näkymässä Talotekniikka ja rakennemalli -vertailun 

tulosten yhteenveto 

Tarkistettaessa tuloksia voidaan keskittyä vain tiettyihin tapauksiin piilottamalla 

ne, jotka eivät ole kriittisiä, klikkaamalla saarekkaiden status-ikonia. Sillä voi te-

hostaa törmäystapausten etsimistä. (Kuva 10.) 

 

KUVA 10. Tarkastus-sarakkeiden suodatin  

SMC-aukkojen tarkastus rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Ikku-

noiden ja ovien geometrian täsmennys rakenne- ja arkkitehtimalleissa.  

Aluksi tutkittiin ensimmäisen kerroksen ikkunoiden ja ovien aukkoja ja tarkastet-

tiin, löytyykö geometrisia törmäyksiä, joissa komponentit leikkaavat toisia tai eivät 

vastaa toisia.  
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Valittiin säännöstöpuusta komento Ikkunat ja ovet eivät saa leikata rakennemal-

lia, tuloksista Kokoonpano ja Ovi-komponenttien väliset leikkaukset, niistä huo-

mattiin kriittiset tapaukset tutkittaviksi. SMC visualisoi komponenttia ja esitti yksi-

tyiskohtaista tietoa Tulokset- ja Info-kohdassa. (Kuva 11.) 

 

 

KUVA 11. Tarkastuksen tulokset  

Kuvassa 12 näkyy esimerkki löydetystä törmäyksestä VSS-suunnittelussa. Siinä 

VSS:n ovi ja seinä leikkaa toisia. Esimerkiksi kuvassa 12 arkkitehdin tekemä ovi 

leikkaa lattiaa, arkkitehti joutuu tekemään lattian kahtena osana. 



  

   

31 

 

 

KUVA 12. Hylätty tapaus, jossa VSS:n ovi ja seinä leikkaavat toisia 

SMC-tarkastus rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Aukkojen geo-

metria rakenne- ja arkkitehtimallissa  

Seuraavasti tarkistettiin tapauksia, joissa arkkitehtimallin tyhjien aukkojen koh-

dalla on komponentteja. Se näkyy kuvassa 13 erillisenä sääntönä. 

 

KUVA 13. Aukkojen tarkastus Solibrilla 

Tarkastelussa havaittiin seuraava toistuva törmäys: aukko ja parvekepieli leik-

kaavat toisiaan. Siinä arkkitehtimallissa esitetty aukko ei vastannut rakennemallin 

geometriaa vaan aukko oli isompi kuin elementissä oleva aukko.  (Kuva 14.) 
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KUVA 14. Aukkojen tarkastus –toiminnolla tehdyn tarkastuksen tulokset, tarkas-

tettavana aukko ja kokoonpano-komponenttien väliset leikkaukset.  
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SMC-tarkastus rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Aukkojen 

edessä olevat komponentit  

Seuraavat törmäysesimerkit koskivat ikkunoiden ja ovien lähellä olevia element-

tejä. Muutamassa kohdassa huomattiin, että oville ei varattu oikeankokoisia auk-

koja, väliseinä oli liian lähellä ovi-komponenttia. (19.) (Kuva 15.)

 

KUVA 15. Aukkojen tarkastus –toiminnolla tehdyn tarkastuksen tulokset, tarkas-

tettavana aukkojen edessä olevat komponentit.  
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SMC-tarkastus: TATEn ja rakennemallin törmäystarkastelu. Komponenttien 

väliset leikkaukset 

TATE ja rakennemallin törmäystarkastelussa haluttiin tutkia tapauksia, joissa en-

simmäisen kerroksen putkille ei ollut varattua reikää. Sitä varten Komponenttien 

väliset leikkaukset -säännöstöpuusta valittiin Talotekniikka vs. muut rakennus-

osat -sääntö, joka tarkistaa talotekniikan ja muiden rakennusosien välisiä leik-

kauksia. (Kuva 16.) 

 

KUVA 16. Tarkastustilassa Talotekniikka vs. muut rakennusosat -sääntö 

Sitten tutkittiin Kattokomponenttien leikkaukset- ja Laattakomponenttien leik-

kaukset -valikkoa Tulokset-osiossa. Esimerkiksi ensimmäisessä kerroksessa 

huomattiin tapaus, jossa aukkoja ei varattu talotekniikalle. Mallinnuskoordinaat-

tori on esittänyt Kommunikaatio-työkalun kautta siitä kysymyksen suunnittelijalle 

ja teki kuvaakaappauksen seurantatunnisteen, jotta kommunikaatio toteutuu hel-

pommin. (Kuva 17.) 
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KUVA 17. Talotekniikka vs. rakennemalli -säännön törmäyksen esimerkki 

7.3.3 Kommunikointi  

Virheestä voi seuraavaksi luoda tarkastuksen pohjalta raportin muille osapuolille 

Kommunikointi-näkymässä. Klikkaamalla “Tee uusi esitys”  “Informaation tal-

teenoton tuloksista” voi alkaa luoda ilmoituksen. Kun uusi esitys on luotu, SMC 

avaa aktiivisen näkymän 3D-ikkunaan. Kun esitys on luotu, voi sen raportoida 

klikkaamalla Raportoi-osiota. Raportti sisältää valitut ilmoitukset, kommentit ja 

kuvaukset, ilmoituksilla on omat identiteetti -numeronsa. (16, s. 11.) (Kuva 18.) 

 

KUVA 18. Kommunikointi-näkymän kuvankaappaukset 
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On mainittava, että Solibrin ohjelmisto ei havaitse kaikkia virheitä eikä tuo aina 

esille, kun esimerkiksi joku palikka ei kosketa toista. Esimerkiksi kun putki on ala-

katon alapuolella, ohjelmisto ei lue sitä virheenä. Siksi teknisen tarkastelun lisäksi 

pitää tehdä aina tietomallin visuaalinen tarkastus kerros kerrokselta.  Kommuni-

koinnin kautta saa kysyä suoraan suunnittelijalta tai arkkitehdilta, jos joku kom-

ponentti puuttuu tai on suunniteltu omalla tavalla tarkoituksena. 

7.3.4 Sääntöjen asettaminen 

Jokaisen säännön määritelmät ja ehdot asetetaan aina Säännön parametrit -va-

likon kautta. Parametrit vaihtelevat sääntökohtaisesti ja mallinnuskoordinaattori 

pääsee muokkaamaan niitä ja asettamaan tilaajan tietomallinnusohjeiden ja so-

pimuksen mukaisesti. Tässä projektissa käytettiin tuottajan asettamia tyypillisiä 

eli valmiita parametreja (niihin kuuluvien toleranssien kanssa), eikä niitä ole muu-

tettu. (Kuva 19.) 

 

KUVA 19. Sääntöjen parametrit 

Otettiin käsiteltäviksi esimerkkinä Ikkunat ja ovet eivät saa leikata rakennemallin 

komponentteja -sääntöä. Klikkaamalla Parametrit-valikkoa pääsee katsomaan 

säännön tarkistettavat komponentit, huomioitavat leikkaustyypit ja leikkaustole-
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ranssit. Esitetyssä tapauksessa on asetettu kaksi parametria tarkistettaviksi kes-

kenään: Aukko/tila ja Ovi/ikkuna. Huomioitavat leikkaustyypit kohdassa asete-

taan, jos halutaan tarkistaa 

1. samassa paikassa olevat täysin samanlaiset komponentit, joilla on ident-

tiset mitat, muodot ja tilavuus  

2. sisäkkäiset komponentit, jos yksi komponentti on suunniteltu toisen sisällä 

3. leikkaavat eli törmäävät komponentit.  

Kuvasta 20 näkyy, että vaaka sekä pystytoleranssiksi on valittu 5 mm.  

 

KUVA 20. Säännön parametrit 

Valikossa Poikkeukset pääsee asettamaan poikkeuksia parametrien asetuksiin. 

Esimerkiksi voi päätellä, että tiettyjä törmäyksiä tai leikkaustapauksia pitää tar-

kistaa. (Kuva 21.) 
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KUVA 21. Parametrien poikkeukset 

Sen jälkeen, kun parametrit on muokattu tarpeen mukaan, Tarkastus-näkymässä 

klikataan Tarkasta malli. Näin uudet asetukset otetaan käyttöön.  

Solibrin sääntöjen parametrit ja toleranssit ovat aika tiukat, niiden pohjalta oh-

jelma tuo esille paljon törmäyksiä ja huomautuksia. SMC:n toimivuuden arviointia 

varten haastateltiin Peabin mallinnuskoordinaattoria. Hän on tyytyväinen oleviin 

sääntöjen asetuksiin, koska uusrakennuskohteen malliin nykyiset tuottajan luo-

mat sääntöjen parametrit ovat sopivan tiukat. Isommasta tulosmäärästä pääsee 

tutkimaan kohdetta paremmin ja se on turvallisemmalla ja luotettavammalla puo-

lella. Sen lisäksi pääsee paremmin tutustumaan kohteeseen tutkimalla monia tör-

mäystapauksia.   

7.3.5 Informaation talteenotto  

Informaation talteenotto -tilassa voi tarkistaa elementtien ominaisuuksia ja tietoja. 

Sen avulla voi listata mallin komponentteja ja niiden ominaisuuksia. Voi hankkia 

tietoja joko koko rakennuksesta tai tietyistä rakennuksen osista tai komponen-

teista. On tärkeä olla oikeat tiedot oikeissa ominaisuuskentissä, koska kaikki tie-

tojen laskennat luodaan sen pohjalta. Jos esimerkiksi suunnittelija on laittanut 
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väärän tiedon numeron kenttään, tiedon listat tai määrälaskennat suoritetaan 

väärin. (18.) (Kuva 22.)  

 

KUVA 22. ITO-näkymä  

Tietomalli sisältää yleensä kaikkien komponenttien hierarkkisen informaation 

mallin elementtejä ja niiden osia. Suorittaessaan visuaalista tarkastusta on han-

kalampi havainnoida joitakin komponentteja kuin muita. ITO-tilassa SMC tarjoaa 

käyttäjälle mahdollisuuden koota, järjestää ja visualisoida kaikki komponentit het-

kessä. Informaation talteenotosta voidaan saada tietoa tilojen tilavuuksista, kom-

ponenttien lukumäärästä ja kaikkia muitakin ominaisuuksia tarpeen mukaan. 

(18.) 

SMC tarjoaa eri luokitteluja, joita voidaan käyttää tiedonoton aikana. Yleensä ne 

ovat esimerkiksi 

1. rakennusosat 

2. tilaryhmät 

3. tilojen käyttötarkoitukset 

4. huonekalujen luokittelu 
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5. TATE-komponentit. 

Luokittelujen valikoima on sidoksissa rooliin, joka on valittava mallin tarkastami-

sen alussa. Toisaalta, niitä voi luoda lisää tarvittaessa. (16.) 

Informaation talteenotossa on asetettava kuvauksen määritelmä. Asetus sisältää 

tietoja komponenttien ominaisuuksista, joita käyttäjä tarvitsee tiedonoton aikana. 

Kun määritelmä on asetettu, käyttäjän tulee valita tapa, miten tiedot näytetään 

(esim. kerrosten, tilan tai järjestelmän mukaan). Eri värit ilmaisevat eri kom-

ponentteja (esim. erilaiset seinätyypit). Käyttäjät voivat myös luoda omia ITO sa-

rakkeita ja lisätä tai poistaa tarpeen mukaan. Kun käyttäjä on hakenut tietoja, sitä 

voidaan raportoida eteenpäin. (16.) 

Informaation talteenoton teko ja komponenttien ominaisuuksien tarkistus 

tarkastetussa kohteessa 

Informaation talteenottoa tarvittiin tässä työssä rakennuksen ensimmäisen ker-

roksen komponenttien ominaisuuksien tarkasteluun: tarkasteltiin, että kaikilla ik-

kunoilla ja ovilla olisi tietoja ja tarvittavia määriä. Kuten aikaisemmin viitattiin 

Peabin mallinnusohjeisiin, toteutussuunnitteluvaiheessa tietomallista pitää löytyä 

informaatiota kokonaismääristä sekä perustyypitykset. (13.) 

Informaation talteenotto -työkalun periaatteen ymmärtääkseen otettiin tilat tutkit-

taviksi. Tarkistettiin, että kaikilla tiloilla olisi numero. Sitä varten luotiin sarakkeet 

Nimi ja Numero klikkaamalla Uusi sarake Identiteetti Nimi/Numero. Sitten va-

littiin Laske kaikki -osio ja ohjelmisto näytti ensimmäisen kerroksen tilojen tarvit-

tavaa tietoa. Monilla tiloilla puuttuivat numerot. Se on korjattava, koska silloin, 

kun tehdään luokittelut, jokaisella tilalla pitää olla oikeassa kentässä oikea tieto. 

(Kuva 23.) 
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KUVA 23. ITO:n sarakkeen luominen 

Samalla tavalla tarkistettiin, että ensimmäisen kerroksen rakennusosilla (ikkunat, 

ovet) olisi tarvittavat ominaisuudet, kuten nimi, tyyppi jne. Sitä varten valittiin ITO-

työkalusta Rakennusosien määrät -valikkoa. Standardisena tietona ITO esittää 

valmiiksi sarakkeet Rakennusosa, Tyyppi, Pinta-ala, Pituus, Tilavuus, Luku-

määrä ja Väri. (Kuva 24.) 

  

KUVA 24. ITO:n asettaminen 

Analyysitaulukko esittää toteutetut laskennat. Kuvasta 25 näkyy, että ensimmäi-

sen kerroksen ikkunoilla ja ulko-ovella pituustiedot puuttuvat. (20.) 
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KUVA 25. ITO: ensimmäisen kerroksen ikkunoiden ja ovien laskenta 

Vaikka joitakin tietoja puuttuu, se ei ole välttämättömäksi virhe. Siksi tarkistetiin, 

pitääkö ikkunoilla olla pituustietoja. Sitä varten tutkittiin Info-valikkoa. Määrä-osio 

on esittänyt, että ikkunoilla (myös ovilla) pitää olla korkeus ja leveys, pituustietoa 

ei ole. (Kuva 26.) 

 

KUVA 26. Informaation talteenoton Info -ikkuna 

Sen perusteella voitiin päätellä, että ITO:n ei tarvinnut esittää ikkunoiden ja ovien 

pituutta. Vaihdettiin pituussarake Korkeussarakkeeksi, poistettiin Materiaali-sa-

rake ja laitettiin esitettäviksi vain ikkunat ja ovet asettamalla valintakoria. Sitä var-

ten avattiin ITO-ikkunassa komponentin kohdassa Näytä samanlaiset ja sitten 

3D-näkymästä poimittiin kaikki komponentit valintakoriin klikkaamalla Valinta-

kori Lisää valintakoriin. (Kuva 27.) 
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KUVA 27. Valintakorin asettaminen 

Seuraavaksi vaihdettiin pituussarake leveyssarakkeeksi klikkaamalla Muokkaa 

saraketta  Määrä  Korkeus. Lisättiin sarake Nimi. Lopussa Informaation tal-

teenoton ikkunassa valittiin Laske valitut, niin että ohjelma laskee määrät vain 

valintakorista.  

Samalla tavalla voi myös laskea muita elementtejä ja luoda raportit ITO:n talteen-

otosta. Tämän ITO:n laskennan pohjalta luotiin raporttia excel-muodossa, mutta 

sen julkaisu oli kielletty. (20.)  

7.4 Solibrin käyttö Peabissa  

Tämä työ tehtiin Peabin mallinnuskoordinaattorin tuella työharjoittelun aikana, 

näin opinnäytetyön yhteenveto ja pohdinta perustuvat työharjoittelukokemukseen 

sekä myös mallinnuskoordinaattorin näkökulmaan. Vaikka kokemus tietomallin 

käytöstä on aika vähäinen, silti sen perusteella tuntuu helpommalta käyttää 3D- 

kuin perinteisiä 2D-suunnitelmia kohteen tutustumiseen ja monipuolisiin tarkas-

telutyötehtäviin. Solibrin käyttömahdollisuudet ovat aika laajat ja monipoliset, 

komponenttien tarkastelusta määrälaskentaan. 
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Koska tuotanto-osastolla toteutetaan projektihallinta ja -valvontaa, tietojen arkis-

tointitietokannassa on olemassa paljon suunnitelmia, malleja ja dokumentteja, 

joita joutuu analysoimaan reaaliaikaisesti ja nopeasti. Yhteen tiedostoon varsi-

naisten mallien sijoitus sekä niiden visualisointi helpottavat tiedon löytämisen ja 

käsittelyn.  

Vaikka Solibri on älykäs teknologia nopeiden tarkastusten tekemiseen, kohteen 

tarkastus edelleen vaatii manuaalitarkastusta kerroksesta kerrokseen, koska So-

librilla löydetyt törmäykset liittyvät fyysisiin, geometrisiin törmäyksiin ja joissakin 

tapauksissa, esimerkiksi kun putket menevät väärää reittiä tai ovat alakaton ala-

puolella, ohjelma ei lue niitä virheellisinä.  

Mallia tutkittaessa löydettiin paljon rakenne- ja arkkitehtimallin sekä TATE- ja ra-

kennemallin törmäyksiä. Niistä monet ovet koordinaattorin hyväksymät ja jotkut 

vaativat suunnittelijoiden huomiota ja korjausta. On ainakin pidettävä mielessä, 

että tämä malli ei ole lopullinen versio, siksi jatkuva kommunikaatio mallin kor-

jauksesta ja päivittämisestä koordinaattorin ja suunnittelijoiden välillä on tavalli-

nen prosessi projektin toteutusvaiheessa. (19.) 

Tutkimuksessa käytiin läpi Solibrin sääntöjen standardiparametreja ja todettiin, 

että vaikka ne ovat tiukat, ne ovat sopivia kohteen tutustumiseen ja tarkkaan tar-

kasteluun. Mallinnuskoordinaattorin mielestä ne vastaavat sopivaa vaatimusta-

sosta eikä hän muokkaa niitä työssään. Sen lisäksi mitä enemmän virheitä on 

löydetty, sitä pienempi on riskien madollisuus tuotantopuolella.  

Rakennuksessa 3D-mallinuksen rooli on kasvanut huomattavasti viime aikoina. 

Koska maailmanlaajuisesti teknologiat kehittyvät kolmiulotteisen mallinnuksen ja 

automatiikan suuntaan, jossakin vaiheessa 3D-mallia joudutaan käyttämään ak-

tiivisesti kaikissa tuotanto-yksiköissä ja työmaallakin. Tähän haasteeseen pitää 

valmistautua kouluttamalla henkilökuntaa ja korottamalla 3D-mallin käytön tar-

vetta.   
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Nykyisin Peabilla käytetään tietomallia ja Solibria aktiivisesti toimistossa, mutta 

työmaalla eniten luotetaan perinteellisiin 2D-suunnitelmiin: työmaan henkilökun-

nan mukaan 3D:sta ei välttämättömästi löydy komponenttien detaljia ja se ei ole 

riittävästi ”tarkka”, myös vanha, perinteellinen tapa tuntuu paljon tuttuvammalta.  

Osatakseen käyttää Solibria oikein ja tehdäkseen kunnolliset tarkastukset pitää 

ymmärtää ohjelman toimintaperiaatetta ja mallinnusohjeita sekä lisäksi se, mihin 

tarkoitukseen malli oli tilattu. Perehtyminen on aikavievää ottaen huomioon tiukat 

aikataulut ja resurssit työmaalla. 

Isommalla mittakaavalla 2D-suunnitelmista 3D-mallin käyttöön siirto vaati ajatte-

lutavan ja asenteen muutosta. Jotta 3D-mallia voisi hyödyntää järjestelmällisesti 

ja johdonmukaisesti, tarvitaan mallinnusyksikön ja työmaan välillä jatkuvaa yh-

teistyötä ja sitoutumista ja samalla yritysjohdon strategisia päätöksiä sekä myös 

resurssien investointia henkilökunnan koulutukseen ja aikatauluttamiseen.  
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8 YHTEENVETO 

Tietomalli on nykyisin laajasti käytetty teknologia, joka parantaa ja nopeuttaa ra-

kentamisen laatua ja suunnittelua sekä auttaa välttämään törmäyksiä projektissa 

ja vähentämään merkittävästi rakennuskustannuksia kaikissa vaiheissa. Tieto-

mallilla ymmärretään sekä mallia että mallinnusta ja lisäksi elinkaaren hallintatyö-

kalua riippuen työympäristöstä ja mallin tarkoituksesta.  

Nykyään tietomallinnusta on käytetty menestyksekkäästi monissa maissa ja sen 

käyttöönotolla suunnittelu- ja rakennusprosessille on todettu olevan huomattavia 

etuja, kuten suunnittelun helpottaminen ja visuaalisuus, tiedon yhteiskäyttö, vir-

heiden vähentäminen, muutosten määrän vähentäminen, määrälaskennan no-

peuttaminen ja tehostettu kustannusten hallinta.   

Tietomallinnusta käytetään eri hankeen vaiheissa varhaisesta suunnittelusta koh-

teen ylläpitoon. Vaiheista erotetaan tarveselvitysvaihe, ehdotussuunnitteluvaihe, 

luonnossuunnitteluvaihe, toteutussuunnitteluvaihe, toteutumavaihe ja vastaanot-

tovaihe. Jokainen vaihe asettaa tiettyä mallinnuksen vaatimus- ja tarkkuustasoa.  

Peab-konsernissa käytetään Solibri Model Checkeria (SMC) yhdistelmämallin 

tarkastamiseen. Yhdistelmämalli sisältää hankkeessa käytettyjen mallien tietoa, 

mahdollistaa suunnittelun läpinäkyvyyttä ja johtaa parempaan lopputulok-

seen. Kaikki suunnittelijat sekä myös mallinnuskoordinaattori kantavat yhdessä 

vastuun yhdistelmämallin laadusta ja kommunikoivat SMC:n kautta yhdistelmä-

mallin parantamiseksi. 

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, miten Solibria voidaan hyödyntää rakennus-

yrityksessä tilaajan näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, miten Solibrin työkalut, kuten 

Tarkastus, Informaation talteenotto ja Kommunikointi toimivat. Ne mahdollistavat 

mallin teknisen eheyden, tarkistavat ominaisuudet ja suorittavat tarkistuksen ja 

törmäysten havaitsemisen.  

 



  

   

47 

 

Mallin tarkastuksessa keskityttiin tapauksiin, jolloin ikkunat ja ovet leikkaavat ra-

kennemallin, arkkitehtimallin tyhjien aukkojen kohdalla on komponentteja ja kom-

ponentit ovat ikkunoiden ja ovien edessä, rakennekomponentit ylittävät arkkiteh-

timallia ja talotekniikalle ei ollut varattu aukkoa. Samalla tarkistettiin, että ikku-

noilla ja ovilla sisäisten ohjeiden mukaisesti olisi vaadittavat tiedot: kokonaismää-

rät ja perustyypitykset. (19; 20.) 

Vaikka ohjelmalla löydettiin muutamia törmäyksiä, malli on toteutusvaiheessa ja 

sen jalostaminen on vielä kesken. Mallissa esitetyt törmäykset ja huomautukset 

on tehty ensisijaisesti kommunikaatiota varten ja niiden kautta tässä tutkimuk-

sessa tutustuttiin Solibrin monipuoliseen käyttöön. Yritys pitää positiivisena sitä, 

että ohjelma löytää paljon tapauksia, sillä näin osapuolet pääsevät perehtymään 

rakennuskohteen yksityiskohtiin syvällisemmin ja tarkemmin.   

Tietomalli sisältää paljon havainnollista lähtötietoa. Siitä huolimatta se on suh-

teellisen uusi teknologia, minkä vuoksi sen käyttö vaati sitoutumista ja koulutta-

mista. Se on näppärä työkalu virheiden löytämisen ja hankeen hahmottamiseen 

kokonaisuutena, mutta sitä pitää osata käyttää oikein ja ymmärtää sen käyttötar-

koitukset ja mahdollisuudet odotetun lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Esitetyn aiheen tutkiminen oli minulle erittäin arvokas kokemus, joka täydentää 

ja monipuolistaa tuotanto-osastolla sekä työmaalla omaksuttavaa harjoitteluko-

kemusta. Jatkotutkimuksena voisi selvittää, millä tavalla tietomallia voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi teknisissä laitteissa, koulutuksessa sekä jatkuvassa tuessa.   
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