
Yleiset tietomallivaatimukset
2012YTV

versio 1.0



1 

 

© BuidingSMART Finland 

Yleiset tietomallivaatimukset 2012  

Osa 1. Yleinen osuus, Osa 4. Talotekninen suunnittelu 

Talotekniikan vaatimuksia mallinnukselle 

 

Tämä on täydentävä liite julkaisusarjan Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osiin 1. Yleinen osuus,  3. Ar k-

kitehtisuunnittelu, 4. Talotekninen suunnittelu ja 5. Rakennesuunnittelu. Ohje on tarko itettu arkkitehti-, 

talotekniikka- ja rakennesuunnittelijoille avuksi keskenään yhteensopivien mallien tuottamiseen. Alkupe-

räisen ohjeen on laatinut SKOL ry:n Talotekniikkatoimialaryhmä. Ohjeen ylläpidosta ja sisällöstä vastaa 

BuildingSMART Finland. 

 

Tässä ohjeessa kuvataan talotekniikkajärjestelmien huomioon ottamista arkkitehti - ja rakennesuunnitelmi-

en mallintamisessa. Ohje sisältää kaikille yhteiset ohjeet origon asettamiselle, alaka ttosuunnittelulle ja 

talotekniikan reikävarauksille. Lisäksi ohjeessa kuvataan rakennemallilta vaadittu valmiusaste, jotta tal o-

tekniikan mallinnus voidaan aloittaa.   

Ohjeen mukaisesti tuotettu suunnitelma- ja mallinnusaineisto mahdollistaa rakennushankkeen alusta läh-

tien suunnitelmien keskinäisen yhteensopivuuden ilman ristiriitoja, joiden korjaaminen jälkeenpäin voi olla 

hankalaa tai jopa mahdotonta.     

Ohjeen tietosisällöstä vastaa BuildingSMART Finland (www.buildingsmart.fi/).   
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YLEISTÄ: 

Tämän dokumentin ohjeistus perustuu ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012” pohjaiseen suunnitteluprosessiin. 

Ohjeistus tukeutuu Lean Construction –periaatteisiin tehdä asioita paremmin, tehdä niitä oikea-aikaisesti ja tar-

peenmukaisesti sekä poistaa hukkaa (ylimääräistä työtä). 

Ohjeistuksen noudattaminen edellyttää osapuolilta toisen työn ymmärtämistä ja kunnioittamista. 

Ohjeistuksen prosessien toimivuus on mahdollista vasta sitten, kun kaikki osapuolet lupaavat tehdä oman osuu-

tensa ohjeissa annetussa järjestyksessä ja aikataulussa. 
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1 Sanasto 

 

 

2D-piirustus, leikkaus Perinteisin menetelmin piirretty kuvaus rakennettavasta kohtees-

ta. Työkaluna cad-järjestelmä, paperi, transparenssi tms. 

3D-DWG 3-ulotteinen geometria dwg-formaatissa. Ei vaadetta älykkäälle 

tiedonsiirrolle. 

IFC-malli 3-ulotteinen malli, joka sisältää suunnitteluorganisaation kanssa 

yhteisesti sovitun geometrian ja tietosisällön käyttötarkoitukseen 

ja suunnitteluvaiheeseen sopivana. IFC-standardin mukainen 

tiedonsiirtomahdollisuus. 

3D-malli 3-ulotteinen geometria. Ei vaadetta älykkäälle tiedonsiirrolle. 

Asennustila Avoin tila avaruudessa. Kuvaa sitä tilaa, jonne TATE-verkostot 

voidaan asentaa ilman törmäilyjä rakenteisiin tai toisiin TATE-

komponentteihin. 

Attribuutti, Ominaisuus, Property Komponentin rakenteellisia tai toiminnallisia ominaisuuksia tar-

kentava määritys, esimerkiksi ’Materiaali’, ’Tilavuusvirta’, ’Val-

mistaja’ jne. 

Attribuuttiarvo, Ominaisuusarvo, Property 

value 

Komponentin rakenteellista tai toiminnallista ominaisuutta ku-

vaava, teksti, lukuarvo tai linkki, esimerkiksi ’Ruostumaton teräs’, 

2,35 dm
3
/s’, ’ http://www.skolry.fi ’.  

Geometria Objektin muoto, objektin tilavuusmitat 

GUID Globally Unique Identifier, objektin yksilöllinen tunnus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Globally_unique_identifier 

Komponentti Laite, esim. palopelti, päätelaite, suodatin, puhallin, pistorasia, 

kytkin jne. 

Koordinoitu yhdistelmämalli Yhdistelmämalli, jonka sisältö on tarkastettu ja yhteen sovitettu 

kaikkien eri suunnitteluosapuolten kesken. 

Natiivimalli, alkuperäismalli Sovellusohjelmiston sisäinen tiedostojen tallennusmuoto. Avat-

tavissa luotettavasti vain alkuperäisellä sovellusohjelmistolla. 

Objekti IFC-standardin mukainen komponentti. 

Rakennuskelpoinen talotekninen tietomalli Tietotomalli, jonka avulla voidaan toteuttaa rakennushanke tie-

tomallia hyväksikäyttäen niin, että asennukset voidaan tehdä 

riittävällä tarkkuudella mallin mukaisiin asennuspaikkaehdotuk-

siin.  

Reikävarausehdotus TATE-suunnittelijan tekemä ehdotus, joka osoittaa halutun reiän 

sijainnin ja koon. 

Reikävarausmalli TATE-suunnittelijan tekemä IFC-malli, joka sisältää vain reikäva-

rausehdotukset. 

Reikävarausobjekti TATE-suunnittelijan tekemä reikävarausobjekti, joka osoittaa 

halutun reiän sijainnin ja koon. 

Riittävän tarkka talotekninen tietomalli Rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolten yhteisesti sovit-

tu ja hyväksymä mallinnustaso tietosisällön ja geometrian osalta. 

Talotekniikan toteutusmalli Tuotantosuunnittelun mahdollistava taloteknisten asennusten 

toteutuksen malli. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Globally_unique_identifier
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Talotekninen järjestelmä  Kokonaisuus, joka kuvaa yhden toiminnallisen tai staattisen jär-

jestelmän keskusosan, siirto-osan ja pääteosat. Esimerkiksi yksi 

ilmanvaihtokone kanavistoineen, komponentteineen  ja päätelait-

teineen. 

Talotekninen toteumamalli, as-built Rakennushankkeen päättyessä yhteisesti sovitussa laajuudessa  

geometrialtaan ja tietosisällöltään rakennusta vastaava tietomalli. 

Tietomalli Rakennuksen ominaisuuksien aineellinen ja toiminnallinen kuva-

us digitaalisessa muodossa, mikä mahdollistaa tiedon jakamisen 

yhteisesti sovitulla tavalla. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Building_information_modeling 

Tietomallinnus Työtapa tai prosessi, joka mahdollistaa tietomallien käytön yh-

teistyössä rakennushankkeeseen osallistuvien välillä. 

Tietosisältö Tietomallin objekteihin liitetty attribuuttitieto tai IFC-standardin 

mukainen objektiluokka. 

Toteutussuunnittelun talotekninen tietomalli Tietomalli, joka sisältää taloteknisten suunnittelijoiden näkemyk-

sen reititystarpeista, järjestelmistä ja komponenttitiedoista. Ei 

sisällä urakoitsijan laitevalintatietoja tai muutoksia. 

WCS-origo AutoCAD-ohjelmiston kuvaustapa ”maailmanorigosta” (world 

coordinate system). Kaikkien objektien sijainti tietomallissa on 

suhteutettu yhteisesti sovittavaan koordinaattipisteeseen, ori-

goon. 

XSR-tiedosto Suunnitteluohjelmisto Tekla Structuresin tekemä informaatiotie-

dosto muille osapuolille, missä kerrotaan esimerkiksi reikäva-

rausobjektin tietosisällön tai sijainnin oikeellisuus. 

Yhdistelmämalli Malli, jossa on yhdistettynä useiden suunnittelualojen  

3D-/tietomalleja samassa koordinaatistossa.  

YTV2012 Yleiset Tietomallivaatimukset 2012, www.buildingsmart.fi  

http://en.wikipedia.org/wiki/Building_information_modeling
http://www.buildingsmart.fi/


5 

 

© BuidingSMART Finland 

2 Origon asettaminen  

 

CAD-mallien origon asettaminen 

Prosessikuvaus, Ehdotus-/Yleissuunnittelu 

 

Tavoite:  

 Kaikilla suunnittelijoilla sama origo käytössä 

 

Miksi? 

 Sama origo kaikilla suunnittelijoilla on erittäin tärkeä asia esim. käytettäessä viitekuvia, yhdistelmämalleja, 

reikävarauksia jne.  

 Origon muuttaminen jälkikäteen on työlästä ja joissakin tapaukissa jopa mahdotonta. 

 

Prosessikuvaus: 

1. ARK määrää origon sijainnin. Asemakuvalla voi olla eri origo kuin rakennuksen mallilla. Rakennuksen 

suunnitteluorigo ei yleensä ole kaupungin koordinaatistossa. 

2. Origo on sovittava niin aikaisessa vaiheessa projektia kuin mahdollista, ja sitä ei muuteta ilman erittäin  

pätevää syytä. 

3. Origo pitää olla lähellä rakennusta (0-2km).  

4. On toivottavaa, että rakennus mallinnetaan samassa kiertokulmassa kun missä se sijaitsee asemakuvassa. 

Toisin sanoen, projektiorigon y-akseli on pohjois-eteläsuunnassa, jolloin origopisteen siirtäminen esim. kau-

pungin koordinaatistoon ei vaadi rakennuksen kääntämistä.  

5. Kaikki mallihuoneet tai muut osamallinnukset tulee tehdä siihen xy-sijaintiin kuin missä ko. tila on rakennuk-

sessa, 2D-piirustusten osoittamassa sijainnissa. 

6. Jos kerroskorkeus vaihtelee kerroksen sisällä, tulee yhdessä arkkitehdin kanssa sopia, mitä korkoasemaa 

käytetään kerroksen ”virallisena” mallinnuksen pluskorkona.  

(suositus: laajin alue on suositeltava valinta kerroksen viralliseksi mallinnuksen korkoasemaksi) 

7. Mallien korkeusasema IFC-/3D-malleissa on absoluuttinen korko merenpinnasta, vastaava kuin korko- 

merkinnät pohjapiirustuksissa ja leikkauksissa. 

8. Työskenneltäessä ohjelmistoilla, jotka perustuvat piirtotekniikaltaan kerrosajatteluun (esim. Autocad tai 

CADS), korkoasema voi olla jokaisessa erillisessä dwg:ssä/kerroksessa asetettu siten, että lattian world 

z=0. Erillisellä kerroslistalla tms. kerrotaan esim. IFC-exportin yhteydessä todellinen, absoluuttinen korko-

asema. 

 

Arkkitehdille lisäohjeistusta: ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012, Osa 3, Arkkitehtisuunnittelu” 

 

Lähtötietotarpeet: 

 Asemapiirustus, origon sijoitus tontille suhteessa kiinteistöön 

 

Lopputulos: 

 Kaikki suunnittelualat työskentelevät samassa cad-avaruudessa, jolloin yhdistelmämallien, reikävarausten 

jne. toimenpiteiden teko on mahdollista  

 

Seuraavat vaiheet: 

 Normaali suunnittelun eteneminen 
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Aikataulu ja tehtävät 

Tarvitaan  Saatu Sisältö Huomautukset Toimittaja 

pp.kk.vvvv  Mallinnuksen aloituspalaveri  Kaikki 

pp.kk.vvvv  2D dwg-pohjakuva, jossa WCS-origo sovitussa pai-

kassa ja rakennus oikeassa kulmassa 

 ARK 

pp.kk.vvvv  IFC, joka on WCS-origossa ja ARK-objekteja abso-

luuttisessa korossa 

 ARK 

pp.kk.vvvv  IFC, jossa on mallinnettu RAK-objekteja samaan 

avaruuteen kuin ARK-mallissa 

 RAK 

pp.kk.vvvv  IFC, jossa mallinnettuna TATE-komponentteja sa-

maan avaruuteen kuin ARK- ja RAK-mallissa 

 TATE 
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3 Alakattosuunnittelu ja -mallinnus sekä vaakasuuntaisen tekniikan tilantarpeet 

 

Alakattosuunnittelu ja -mallinnus sekä vaakasuuntaisen tekniikan tilantarpeet 

Prosessikuvaus, Yleissuunnittelu 

Tavoite:  

 Saada selville alakattokorko ja alakattojen laajuus kerroksissa perustuen tekniikan tilanvarauksiin  

 Saada lähtötiedot toteutussuunnittelun suorittamiseksi. 

 

Miksi? 

 Yleissuunnitteluvaiheessa voidaan vielä vaikuttaa rakenteellisiin ratkaisuihin, jos todetaan, että tilantarve ei 

ole riittävä tekniikan asennuksille. 

 Tarjotaan arkkitehdille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tieto tilantarpeista, jotta alakattosuunnittelu voi 

edetä vähemmillä iteraatiokierroksilla. 

 Talotekniikan reititysten yhteensovitus, muutosten minimointi toteutussuunnitteluvaiheessa. 

 

Miten? 

 Tämän vaiheen suositeltava tekninen suoritustapa TATE-järjestelmien osalta on piirtäminen/suunnittelu –  

ei 3D-mallintaminen. Onnistuneen 2D-leikkauksen tekemisen jälkeen seuraa 3D-mallintaminen mallihuonei-

siin tai -alueisiin. 

 Myös muualta kuin alakattoalueilta tulee tehdä piirrettyjä 2D-leikkauksia, esim. ikkunapenkit jne. alueet, 

joissa LVI:n ja sähkötekniikan reititykset tulee varmistaa. 

 Onnistunut suoritus vaatii läheistä yhteistyötä eri TATE-suunnittelualojen kesken, jotta toteutussuunnittelu-

vaiheessa joudutaan tekemään mahdollisimman vähän (tai ei ollenkaan) runkoverkostojen sijainnin muu-

toksia. 

 

Lähtötietotarpeet: 

 Edellisissä vaiheessa selvitetty TATE-järjestelmäratkaisu perustuen tilojen käyttötarkoituksiin ja asetettuihin 

suunnittelutavoitteisiin. 

 

Prosessikuvaus: 

1. Arkkitehti tekee perinteisiä 2D-leikkauksia valituista paikoista. 

2. Valittujen paikkojen rakenneteknisten ratkaisujen tulee olla leikkauksissa näkyvillä (rakennepalkit, konsolit, 

pilarit). 

3. ARK ilmoittaa alakattorakenteen paksuuden TATE-suunnittelijoille. 

4. Yhteisesti asetetaan alakaton korolle tavoitearvot. Ilmoitettu korko on lattiapinnasta alakattopinnan  

näkyvään alatasoon. 

5. TATE lisää leikkauksiin omat komponentit, 2D-piirtona. 

6. Leikkaus sisältää komponenttien kannatusten ja eristysten vaatiman tilantarpeen sekä periaatteen kanna-

koinnista.  

7. Käytäväleikkauksista tulee selvitä periaatteet kytkentäkanavoinneille / -putkituksille, RAU-

säätölaitekoteloiden sijainnista, käytävävalaistuksesta, huoneiden moottoriventtiilien/sulkuventtiileiden  

sijainnista jne. huollettavista kohteista. 

8. TATE 2D-leikkausten suunnittelun jälkeen varmistutaan siitä, että alakaton yläpuolinen asennustila on  

riittävä, TATE-komponentit ovat asennettavissa ja huollettavissa. 

9. 2D-leikkauksen tekeminen on edellytys mallihuoneen tai -alueen 3D-mallinnukselle sekä vaakasuuntaisten 

TATE-pääreittien mallinnukselle. 
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Prosessin aikana tuotettu materiaali 

 ARK 2D-leikkaukset 

 TATE 2D-leikkaukset 

 

Lopputulos: 

 TATE-tilantarpeet alakattojen yläpuolella selvillä 

 Alakattokorot selvillä 

 

Seuraavat vaiheet: 

 3D-mallihuone 

 Vaakasuuntaisten pääreittien mallinnus 

 

Aikataulu ja tehtävät 

Tarvitaan  Saatu Sisältö Huomautukset Toimittaja 

pp.kk.vvvv  ARK 2D-piirustukset (pohja- ja leikkauspiirustukset 

valituista paikoista) 

 ARK 

pp.kk.vvvv  TATE 2D-leikkaukset TATE piirtää itse ARK- 

leikkaukset erikoispai-

koista, esim. kuilujen 

ulostulot 

TATE 
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Alakattosuunnittelu ja -mallinnus 

Prosessikuvaus, Toteutussuunnittelu 

 

Tavoite:  

 Mallintaa näkyvät TATE-komponentit vaadittuun sijaintiin alakatossa.  

 

Miksi? 

 Alakatossa on paljon TATE-objekteja, joiden siirteleminen vaaka- ja korkeussuunnassa on erittäin iso työ 

 Ylimääräisten kustannusten ja aikatauluviiveiden karsiminen kaikkien suunnittelualojen osalta. 

 

Miten? 

 TATE tarvitsee tämän vaiheen suorittamiseksi arkkitehdiltä sekä 3D-mallin alakatosta (levymäinen objekti, 

ei vaadetta ruutujaolle) sekä perinteisen, 2D-piirretyn alakattopiirustuksen, jossa näkyvillä alakattoon asen-

nettavien TATE-komponenttien sijoitus xy-suunnassa. 

 

Lähtötietotarpeet: 

 Yleissuunnitteluvaiheen 2D-leikkaukset 

 Yleissuunnitteluvaiheen 3D-mallihuoneet ja -alueet 

 

Prosessikuvaus: 

1. Yhdessä arkkitehdin ja TATE-suunnittelijoiden kanssa käydään alakattoperiaatteet eri tilaryhmistä läpi. 

2. Sovitaan yhdessä alakattojen avattavuus, ruutujako, selvitetään esim. kipsilevyalakattoalueet jne. 

3. TATE pitää keskenään palaverin, jossa sovitaan LVI/SÄH/SPR-periaatteet alakattoasennuksista. 

4. TATE-suunnittelijat luonnostelevat arkkitehdille päätelaitteiden, valaisinten, sprinklereiden, ilmaisimien, 

huoltoluukkujen  jne. sijoitusperiaatteet. 

5. ARK toimittaa TATE-suunnittelijoilta saaman tiedon perusteella 2D-alakattopiirustuksen, jossa TATE-

komponenttien xy-suunnan sijoitus, mahdollinen ruutujako jne. näkyvissä siinä laajuudessa, kuin voidaan 

yhteisesti sopia. 

6. Ennen TATE-mallintamisen aloittamista tehdään yhteinen hyväksyntä alakattosuunnitelman oikeellisuudes-

ta. 

7. ARK mallintaa alakaton tietomalliin. Alakatto-objektissa on todellinen rakenteiden paksuus mukana. ARK 

mallintaa myös alakattojen otsapinnat. 

8. TATE mallintaa alakattoon asennettavat komponentit alakattopiirustusten ja -mallin mukaisesti vaadittuun 

xyz-sijaintiin. Prosessi on iteratiivinen, TATE toimittaa arkkitehdille päivitettyä tietoa alakattoon asennet- 

tavien komponenttien sijoituksista yhteisesti sovitulla tavalla.  

 

Huomioita: 

 On tärkeää saada arkkitehdiltä 3D-alakatto mallinnettuna – kun TATE-mallintaa valaisimia, päätelaitteita 

jne. alakattoon, niiden korkoasema on tarkistettava visuaalisesti yhdistelmämallista, koska sovellusohjelmis-

tojen asennuskorkomitoitukset saattavat olla ristiriitaisia eri tuotteilla.On mahdollista, että näkyvä osuus 

päätelaitteesta  asentuu liian korkealle, jolloin ne eivät näy visuaalisesti alakattopinnassa. 

 Arkkitehdin toimittamalle 3D-alakatto-objektille ei ole vaadetta ruutujaolle, rakenteille, tate-komponenttien  

sijoituspaikoille jne. Riittävä taso on oikea tietosisältö alakattotyypistä (esim. AK1, AK2 jne.). 3D-alakatto-

objekti voi siis olla yhtenä objektina, sisältäen paksuuden. 
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Prosessin aikana tuotettu materiaali 

 2D-alakattopiirustukset (ARK) 

 3D-alakatto ARK-mallissa 

 TATE-päätelaitteet mallinnettuna alakattopiirustusten mukaisesti 

 

Lopputulos: 

 Yhteensovitettu alakattosuunnitelma. 

 

Seuraavat vaiheet: 

 Visualisoinnit alakattoasennuksista  

 

Aikataulu ja tehtävät 

Tarvitaan  Saatu Sisältö Huomautukset Toimittaja 

pp.kk.vvvv  ARK/TATE periaatepalaveri alakattoratkaisuista  ARK/TATE 

pp.kk.vvvv  TATE-suunnittelijoiden keskinäinen periaatepalaveri  TATE 

pp.kk.vvvv  ARK/TATE alakattopalaveri  ARK/TATE 

pp.kk.vvvv  2D-alakattopiirustus  ARK 

pp.kk.vvvv  2D-alakattopiirustuksen hyväksyntä  Kaikki 

pp.kk.vvvv  3D-alakatto tietomallissa  ARK 

pp.kk.vvvv  TATE-komponentit sijoitettu tietomalliin alakattopii-

rustusten mukaisesti (iteratiivinen prosessi) 

 TATE 
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4 TATE-reikävaraukset 

 

TATE-reikävaraukset 

Prosessikuvaus, Yleissuunnittelu 

  

 Pidetään suunnitteluorganisaation välinen palaveri, jossa RAK esittelee kohteen erikoispiirteet sekä runko-

rakennevaihtoehdot, esim. suojaetäisyydet seinien ylä-/alareunoista, palkeista, pilareista ja konsoleista. 

 Tarvittaessa rakennesuunnittelijan avustaminen esim. systeemirei’itysperiaatteen luomisessa. 

 TATE-reititysten ja rakennemallin yhteensovitus tehdään ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012” mukaisin 

menetelmin. 

 

TATE-reikävaraukset 

Prosessikuvaus, Toteutussuunnittelu 

 

Tavoite:  

 Toimittaa rakennesuunnittelijalle reikävarausobjektit (reikävarausehdotukset). 

 Rakennesuunnittelijalle toimitettavassa materiaalissa tulisi olla kaikki muiden suunnittelualojen reikävaraus-

tarpeet mallinnettuna. 

 

Miksi? 

 Tietomallipohjaisella reikävarausprosessilla saadaan laadukkaampi ja yhteensovitetumpi lopputulos kuin 

perinteisellä reikäpiirustusprosessilla. 

 

Ohjeen soveltuvuus: 

 Periaate reikävarausprosessissa: 

- TATE-suunnittelija vastaa siitä, että heidän reikävarausehdotukset sisältävät ohjeen mukaisen paikka- ja 

tietosisällön ja ovat riittävän kokoisia (eivät liian pieniä, mutta eivät myöskään liian suuria) taloteknisille  

verkostoille.  

- TATE-suunnittelija tekee reikävarausehdotuksia rakennesuunnittelijalle. 

- Rakennesuunnittelija vastaa siitä, onko ehdotettujen reikien teko rakenteellisesti mahdollista ko. raken-

nukseen. 

 Tämä ohje perustuu TATE-sovellusohjelmistoille, joiden toiminta perustuu kerroskohtaiseen suunnitteluun 

(yksi tiedosto = yksi kerros), esim. Progman MagiCAD (AutoCAD) tai Kymdata CADS. 

 Ohjeistuksessa reikävaraustiedon tuottaminen reikävarausobjektein ei koske elementtisuunnittelun roilouk-

sia, kolouksia. yms. yleensä sähkötekniikan vaatimia reitityksiä esim. jako- ja kytkentärasioiden sijoitustilaa, 

niille vaadittua asennustilaa jne. jotka eivät lävistä rakennetta. Projektissa voidaan yhteisesti sopia toisen-

laisestakin menettelystä, jolloin työnjako ja tietous valitusta toimintatavasta tulee olla olemassa jo suunnitte-

lutarjousta tehdessä. 

 Reikämallisuunnittelu on iteratiivinen prosessi RAK- ja TATE-suunnittelijoiden välillä. Yhteistyön merkitys 

onnistuneelle suoritukselle on erittäin suuri.  

 Kun kohteessa tarvitaan perinteiset 2D-reikäpiirustukset, tulee niiden tekijä olla sovittuna jo tar-

jouspyyntöjä laadittaessa. 
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Lähtötietotarpeet: 

 Rakennemallin valmiusaste: Reikävarausehdotukset tehdään yhteisesti sovittuun rakennemalliversioon. On 

toivottavaa, että rakennemalli vastaa mahdollisimman läheisesti perusgeometrialtaan sitä, mitä tullaan koh-

teeseen rakentamaan. 

Jokainen osapuoli tiedostaa sen, että jos esim. urakoitsija muuttaa rakennuksen runkoratkaisun, tulee koko 

reikävarausmalli tehdä uudelleen. 

 Sovitaan pienin tehtävä reikävaraus (jos ei muuta todeta, niin TATE-suunnittelijan toimittamien  reikä- 

varausobjektien koot ovat: ≥ 150 mm). 

On tiedostettava se, että myös pienempien reikien teko on teknisesti mahdollista. Pienien reikien (esim. yli 

30 mm suuremmat) mallinnus suunnittelijoiden toimesta on oletettavasti kokonaistaloudellisempaa kuin 

työmaan toimesta työmaa-aikana, ja kustannusten siirto työmaalta suunnitteluun voi tuottaa tilaajalle laa-

dukkaamman ja kustannustehokkaamman vaihtoehdon kokonaisuuden kannalta. 

 Sovitaan reikien muotoperiaatteet (esim. käytetäänkö jokaiselle putkelle omaa reikää vai yhdistetäänkö  

putkimattoja yhdeksi isommaksi reikävarausobjektiksi) huomioiden palokatkosuunnitelma. 

 TATE-verkostot tulee olla mallinnettuna ja yhteensovitettuna. 

 Muiden suunnittelualojen reikätarpeiden selvitys, kenen toimesta mallinnetaan esim. putkipostijärjestelmien, 

kiinteiden sairaalalaitteiden, radonjärjestelmien jne. reikätarpeet. 

 Julkisivuihin tulevien aukotusten reikätarpeet, toimittaako ne TATE-suunnittelija vai arkkitehti? Tehdäänkö 

toimitus reikävarausobjekteina vai perinteisin menetelmin? 

 

 

Prosessikuvaus: 

 

 

 

1. Selvitetään, kenen toimesta mallinnetaan arkkitehtikuvissa olevat  kuilu- ja muut reikätarpeet, joilla on vaiku-

tusta arkkitehtuuriin. Selvitystyön apuna voidaan käyttää tämän prosessikuvauksen yhteydessä olevaa tau-

lukkoa, jossa kerrottu TATE:n toimittamien reikävarauksien laajuus. 

2. RAK toimittaa TATE:lle kerroskohtaisesti 3D-dwg-tiedostot. 3D-dwg:t ovat absoluuttisessa korkoasemassa, 

vastaten ARK-mallin sijoitusta. 3D-dwg:ssä on kerroksen yläpuolinen laatta sekä sitä kantavat rakenteet ja 

ei-kantavat betonirakenteet. Projektikohtaisesti sovittuna toimitetaan myös IFC-mallit, jos TATE-

suunnittelijan yhdistelmämalliohjelmisto ei kykene avaamaan 3D-dwg-tiedostoja 

3. TATE mallintaa reikävaraukset käyttäen sovellusohjelmiston ominaisuuksia. Reikävarauksiin merkitään ke-

nelle se kuuluu (tekniikka-alan lyhenteillä). Kaikki tieto tulee olla kiinnitettynä reikävarausobjektiin. Mallin-

nuksen apuna käytetään yhdistelmämallien tarkasteluun soveltuvaa ohjelmistoa (Navisworks, Solibri, BIM-

sight tms.), jotta nähdään visuaalisesti, minne reikävaraukset menevät RAK-mallissa. 
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4. Reikävaraukset mallinnetaan hieman seinää/laattaa paksumpina (~10-25 mm), jotta ne näkyvät paremmin 

visuaalisessa tarkastelussa. 

5. Reikävarausobjekteista tehdään kerroskohtaiset IFC-tiedostot, jotka toimitetaan rakennesuunnittelijalle.  

Tavoite on, että IFC-tiedosto sisältää kaikki kerrokseen tulevat reikävaraukset kaikilta suunnittelualoilta. 

6. TATE:n toimittamat reikävarausobjektit tulee olla täsmälleen oikeassa paikassa siinä xyz-avaruudessa, jon-

ne reikä halutaan tehtävän, sekä varausobjektin tulee olla rakenteen lävistävän geometrian osalta ulkomi-

toiltaan oikean kokoisena.  Rakennesuunnittelijan on voitava luottaa reikävarauksen sijaintiin – mittaviivoja 

tms. 2D-piirtotietoa ei toimiteta IFC-tiedoston mukana. 

7. Rakennesuunnittelija kommentoi reikävarauksia ja toimittaa TATE:lle xsr-päätteisen tiedoston (jos rakenne-

suunnittelijalla käytössä Tekla Structures -ohjelmisto). Yhteisesti niin sovittaessa toimitetaan muutosehdo-

tukset myös perinteisin menetelmin (esim. pdf, visualisoinnit, keskinäinen palaveri) 

8. TATE avaa oman sovellusohjelman toiminnoilla xsr-tiedoston ja toimii rakennesuunnittelijan ohjeiden  

mukaisesti. TATE siirtää/muuttaa reikämitat mahdollisuuksin mukaisesti toivottuihin sijainteihin oman sovel-

lusohjelman natiivimallissa. 

9. Kun RAK kommentit on läpikäyty ja korjattu natiivimalliin, tehdään uudet IFC:t ja toimitetaan ne RAKille. 

IFC-tiedostojen nimiä ei muuteta eri lähetyksissä.  

10. Jos sovellusohjelmissa on yhteistyöominaisuuksia tiedonsiirtoon tai -jakamiseen (esim. suojatut pilvipalve-

lut), niin niiden käyttö on sallittu. 

11. Tätä prosessia jatketaan niin kauan, kunnes reikävaraukset ovat hyväksyttyjä rakennesuunnittelijan ja  

TATE-suunnittelijan toimesta. 

 

Huomiot: 

 On tärkeää, että objektien GUIDit säilyvät, kun TATE muuttaa reikävarausobjektien kokoa/sijaintia. Toimin-

tatapa muutoksille on se, että TATE muokkaa olemassa olevaa reikävarausobjektia eikä poista rakenne-

suunnittelijan kommentoimaa reikävarausobjektia ja sitten mallinna sitä uudelleen annetun ohjeen mukai-

sesti. Tämä toimintatapa takaa sen, että rakennesuunnittelija näkee reikävarausobjektin muuttuneena, eikä 

uutena varauksena. 

 TATE-suunnittelijan (tai sovellusohjelman) on huomioitava, että RAK 3D-mallin sisältö voi olla sellainen, että 

rakennekerrokset on mallinnettu kahtena tai useampana objektina (esim. lattialaatta on kahtena eri objekti-

na; laatta + pintavalu). Tällaisissa tapauksissa TATE toimittaa kuitenkin vain yhden, kaikki rakennekerrokset 

lävistävän reikävarausobjektin. 

 TATE:n on syytä informoida rakennesuunnittelijaa niistä oman suunnittelualan reikätarpeista, joista ei jos-

tain syystä tehdä/toimiteta reikävarausobjekteja. Esimerkkinä kerrokseen päättyvät kuilut, eli kuilureikää ei 

tarvita lattiatasoon, vaikka ARK-kuvissa on merkitty kuilutarve koko kerroksen alueella. 

 Kun käytetään tehdasvalmisteisia läpivientejä, tulee TATE- ja RAK-suunnittelijan yhdessä sopia niiden mal-

linnus- ja merkitsemistapa. 
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Reikävarausmallin toimitussisältö: 

TATE-suunnittelijan toimittamat reikävarausmallit sisältävät seuraaviin rakenteisiin liittyvät reikäobjektit:  Sisältyy  Ei sisälly 

Kantavat rakenteet (lävistävät objektit) x  

Ei-kantavat betonirakenteet (lävistävät objektit) x  

ARK-kuvissa esitetyt kuilut ja hormit x  

Tehdasvalmisteiset läpivientiosat ja valmishormielementit  x 

Julkisivuun liittyvät TATE-aukotukset x  

Kevyiden väliseinien reikävaraukset  x 

Elementtisuunnittelun vaatimat roilot (esim. sähkötekniikan tai KVV-tekniikan vaatimat reititykset 
asennustiloineen) 

 x 

Paikallavaletuissa betonirakenteissa olevat roilot (esim. sähkötekniikan tai KVV-tekniikan vaati-
mat reititykset asennustiloineen) 

x  

Muita huomioita: 

 

  

 

Prosessin aikana tuotettu materiaali 

 Kerroskohtaiset 3D-dwg-reikävarausmallit (RAK) 

 Muutoksia vaatineet reikäehdotukset (RAK, xsr-tiedostot) 

 Kerroskohtaiset reikävarausobjektit (TATE) 

Lopputulos: 

 TATE-reikävarausobjektit toimitettuna RAKille IFC-formaatissa 

Seuraavat vaiheet: 

 Mahdollinen 2D-reikäpiirustusten teko 

 

2D-piirustusten tekotapa sovitaan projektikohtaisesti noudattaen esimerkiksi YTV2012 Osa 4, ”Talotekninen 

suunnittelu” /  Osa 5, ”Rakennesuunnittelu” esitettyjä tapoja. 

 

Niissä kohteissa ja niiltä osin kuin tarvitaan perinteiset 2D-reikäpiirustukset, tulee niiden tekijä määritellä 

tarjouspyyntömateriaalissa. 

 

Aikataulu ja tehtävät 

Tarvitaan  Saatu Sisältö Huomautukset Toimittaja 

pp.kk.vvvv  Reikävarauspalaveri, RAK esittelee periaatteet   RAK/TATE 

pp.kk.vvvv  RAK 3D-dwg- (ja/tai IFC-) -mallien toimitus  RAK 

pp.kk.vvvv  Ensimmäiset TATE IFC-tiedostot toimitettuna   TATE 

pp.kk.vvvv  RAK kommentoi xsr –tiedostoilla muutokset reikiin  RAK 

pp.kk.vvvv  Päivitetyt TATE IFC-tiedostot toimitettuna  TATE 

  IFC-xsr-IFC -proseduuri jatkuu, kunnes rei’ät paikoillaan.   

pp.kk.vvvv  Hyväksyttyjen reikävarausehdotusten konvertointi 

rakennemallin objekteiksi 

 RAK 

pp.kk.vvvv  2D-reikäpiirustuspohjien teko  YTV2012 

pp.kk.vvvv  2D-reikäpiirustusten hyväksyntä  TATE 

pp.kk.vvvv  2D-reikäpiirustusten jako urakoitsijoille  RAK 
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4.1 Peruskorjauskohteet 

 

TATE-reikävaraukset 

Peruskorjauskohteiden erikoispiirteitä 

 Peruskorjauskohteiden reikäkuvaprosessi riippuu paljon työn laajuudesta ja siitä, mitä rakennesuunnittelija 

ja arkkitehti mallintavat. Reikävarausobjektien oikea sijainti peruskorjauskohteessa on abstrakti käsite, sillä 

suunnittelijoilla ei ole käytössä täsmälleen rakennuksen mittojen mukaan tehtyä rakennemallia. 

 

 Peruskorjauskohteissa on ymmärrettävä, että vain paikan päällä mitatut ja merkityt reikien sijainnit täyttävät 

”tarkan” sijainnin kriteerit. Virtuaalisella reikävarausmallilla tai perinteisellä 2D-reikäpiirustusprosessilla ei 

tällaiseen tarkkuustasoon pystytä pääsemään. 

 

 Peruskorjauskohteissa kannattaa aina tehdä analyysi siitä, onko tietomallipohjainen reikäkuvaprosessi jär-

kevin tapa toimia. Yleisesti voidaan todeta, että tietomallipohjainen reikävarausprosessi on toimiva työsken-

telytapa peruskorjauskohteissa, kun suunnitteluryhmä ja urakoitsija pystyvät keskenään sopimaan mallin 

tarkkuustasosta ja toimintatavoista ennen kuin reikävaraussuunnittelua aloitetaan. Peruskorjauskohteissa 

on lähes aina muutostarpeita, jos kaikkia rakenteita ei pystytä tarkastamaan ja mallintamaan ennen reikäva-

raussuunnittelun aloittamista. 

 

 Peruskorjauskohteissa korostuu urakoitsijan rooli ja asenne reikävarausten tekemisessä ja niiden sijaintien 

analysoinneissa. Peruskorjauskohteissa vaaditaan läheistä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyötä. 

 

 Peruskorjauskohteille ei voida ohjeistaa yhtä oikeaa työtapaa, mutta seuraavassa on lueteltuna erilaisia 

skenaarioita, joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena: 

 

1. TATE-suunnittelijalla käytössä rakennemalli, jossa olemassa olevat reiät on mallinnettu rakenne-

suunnittelijan toimesta. 

- Prosessi etenee kuten uudisrakennuksen tietomallipohjainen reikävarausprosessi uusien reikien osalta. 

- Rakenteissa olemassa oleviin reikiin ei tehdä reikävarausehdotuksia kun silloin, jos reikää halutaan suu-

rentaa. 

- Tulee varautua yllätyksiin, joita ilmenee, kun rakennemallissa olemassa olevien reikien sijainti ei ole yhte-

nevä todellisen reikien kanssa tai RAK-mallissa oleva reikä puuttuu rakennuksesta kokonaan. 

- Tulee varautua siihen, miten toimitaan, kun TATE on mallintanut verkostot olemassa oleviin reikiin ja sen 

jälkeen tarkastusmittausten tms. toiminnan seurauksena reiän sijainti muuttuu rakennemallissa. Onko tar-

vetta siirtää TATE-verkostoja uuteen sijaintiin vai voidaanko todeta, että urakoitsija pystyy asentamaan ver-

kostot olemassa olevasta palkkireiästä, vaikka yhdistelmämallista voidaan todeta, että verkostot kulkevat 

esim. 10 cm reiän vierestä (siis yhdistelmämallitarkastelun perusteella palkin läpi, näkyvän tyhjän reiän vie-

restä.) 

 

2. TATE-suunnittelijalla ei ole käytössä rakennemallia, mutta arkkitehti on mallintanut kohteen ra-

kenteet. 

- Tulee analysoida, onko tietomallipohjainen reikävarausprosessi mahdollista ja järkevää toteuttaa 

- On mahdollista, että kaikkia rakenteita ei ole voitu mallintaa arkkitehtimalliin, koska niiden tietoja ei ole ol-

lut olemassa tai ne ovat puutteellisia. 

- Arkkitehtisovelluksissa ei ole työkaluja reikävaraustiedon käsittelyyn, joten TATE-suunnittelijan tekemiä 

uusia reikävarausehdotuksia ei voida käyttää kokonaisvaltaisesti hyödyksi.  
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- Reikävarausehdotuksen käsittelijä tulee olla rakenteista vastaava suunnitteluosapuoli. 

- Reikävarauksissa käytetty arkkitehtimalli tulee olla tehty niin, että siinä on vain kantavat rakenteet, ei esim. 

kevyitä väliseiniä. 

- Jos päätetään toteuttaa tietomallipohjainen reikävarausprosessi, tulee se ohjeistaa projektikohtaisesti eri 

osapuolille 

- Ei-kantavien rakenteiden reikävarausten teko tulee sopia erikseen suunnittelusopimuksissa 

 

3. Kohteesta on vajavainen RAK-malli (rakennesuunnittelija on mallintanut esim. vain uudet raken-

teet, IV-konehuoneet, kuilut jne.) sekä koko rakennuksen kattava ARK-malli 

- Tulee analysoida, onko tietomallipohjainen reikäkuvaprosessi järkevää toteuttaa, koska lopputulos on 

”hybridimalli” 

- Rakennemallin osalta tilanne on kohdan 1 mukainen 

- Arkkitehtimallin alueelta tilanne on kohdan 2 mukainen. 

- Jos päätetään toteuttaa tietomallipohjainen reikävarausprosessi, tulee se ohjeistaa projektikohtaisesti eri 

osapuolille 

 

4. Kohteesta ei ole olemassa RAK- tai ARK-mallia 

- Yleisesti voidaan todeta, että tietomallipohjainen reikävarausprosessi ei tuo juurikaan hyötyä projektille. 

- TATE:n oletettavasti kannattaa edelleen tehdä varausobjektit omalla tietomallisovelluksella, mutta yhteis-

työ muiden osapuolten kanssa on perinteinen, 2D-piirustuspohjainen. 
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5 Rakennemallin (RAK) valmiusastevaatimus taloteknisen mallinnuksen aloittamiselle 

 

RAK-mallin valmiusastevaatimus 

Prosessikuvaus, Yleissuunnittelu 

  

Tavoite:  

 Varmistaa, että rakennemallissa on huomioitu tilantarpeet taloteknisille pääreitityksille. 

 

Miksi? 

 Rakennemallin perusgeometrian muutokset toteutussuunnittelun aikana aiheuttavat talotekniikalle ongelmia 

reititysten tilantarpeisiin sekä aiheuttavat mallinnettujen verkostojen törmäyksiä rakenteisiin. 

 

Miten? 

 Rakennesuunnittelija noudattaa ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012” Osan 5 ”Rakennesuunnittelu” vaati-

muksia 

 Talotekninen suunnittelija varmistaa, että rakennemallissa on huomioituna talotekniikan vaatimat tilavarauk-

set ja reititys on mahdollista suorittaa toteutussuunnitteluvaiheessa. 

 

Prosessikuvaus: 

1. Talotekninen suunnittelija selvittää rakennesuunnittelijalle ne reunaehdot, jotka talotekniikan pääreitit ja au-

kotukset vaativat tilantarpeiden osalta. 

2. Talotekninen suunnittelija toimittaa arvioidut keskuslaitteiden painotiedot ja sijainnit rakennesuunnittelijalle. 

3. Talotekniselle suunnittelijalle toimitetaan yhteisesti sovitulta alueelta leikkauksia sekä pohjapiirustukset. 

4. Talotekninen suunnittelija selvittää runkovaihtoehdon soveltuvuuden taloteknisille reitityksille (vaakasuun-

taisten ja pystysuuntaisten reittien tilantarpeet rakenteissa YTV2012 mukaisesti). 

5. Tehdään päätös siitä, milloin rakennesuunnittelijan toimittama tietomalli sisältää riittävän perusgeometrian 

tarkkuustason taloteknisen suunnittelun näkökulmasta. 

6. Talotekninen suunnittelija aloittaa yleissuunnitteluvaiheen pääreittien mallintamisen YTV2012 mukaisesti.  

 

Huomioita: 

 Talotekninen suunnittelija tekee pääreittien reitityssuunnitelman siihen ympäristöön, jonka rakennesuunnit-

telija tarjoaa. 

 Jos rakennemalli ei ole perusgeometrialtaan riittävän tarkka tai se on keskeneräinen, rakennesuunnittelijan 

tulee informoida siitä taloteknistä suunnittelijaa. 

 Talotekninen suunnittelija olettaa lähtökohtaisesti, että rakennemalli ja arkkitehtimalli ovat geometrioiltaan 

yhteen sovitettuja. 

 Jos palkkien, laattojen, pilareiden tai muiden objektien ulkomitat muuttuvat, tulee projektikohtaisesti erik-

seen sopia siitä, mallinnetaanko muutokset myös taloteknisten verkostojen osalta yleissuunnittelutasoiseen 

3D-malliin vai riittääkö tilantarpeiden tarkastus esim. 2D-leikkauksen avulla. 
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RAK-mallin valmiusastevaatimus 

Prosessikuvaus, Toteutussuunnittelu 

Tavoite:  

 Toteuttaa yleissuunnitteluvaiheessa sovittujen reunaehtojen mukaisesti taloteknisten pääreittien mallinnus 

geometrialtaan rakennuskelpoiseksi tietomalliksi. 

 

Miksi? 

 Geometrialtaan riittävän tarkkaa taloteknistä tietomallia voidaan käyttää työmaalla TATE-asennusten ohja-

uksessa, aikatauluttamisessa ja valvonnassa. 

 Geometrialtaan riittävän tarkka talotekninen tietomalli mahdollistaa as-built -tason suunnitelmat kiinteistöjen 

ylläpidon käytössä. 

 

Miten? 

 Geometrialtaan riittävän tarkka talotekninen tietomallinnus vaatii läheistä yhteistyötä ja koordinointia ensisi-

jaisesti TATE-suunnittelijoiden kesken. 

 Geometrialtaan tarkka mallinnus vaatii yhdistelmämallin käyttöä, jonka avulla voidaan tarkastella reititysten 

vaatimia tilantarpeita koko rakennuksen alueella. 

 

Prosessikuvaus: 

1. Rakennesuunnittelija toimittaa tiedon, onko yleissuunnitteluvaiheen jälkeen tapahtunut muutoksia raken-

nuksen geometriamalliin sekä toimittaa päivitetyt versiot yleissuunnitteluvaiheessa toimitetuista materiaa-

leista. 

2. Talotekninen suunnittelija tarkistaa, vastaavatko päivitetyt rakennemallit yleissuunnitteluvaiheessa sovittuja 

reunaehtoja taloteknisestä näkökulmasta. 

3. Mikäli rakennemalli on merkittävästi muuttunut ja yleissuunnitteluvaiheessa sovittuja taloteknisten verkosto-

jen reitityksiä ei voida toteuttaa, tulee selvittää taloteknisen uudelleensuunnittelun laajuus, kustannukset ja 

aikatauluvaikutus.  

4. Tehdään päätös siitä, voidaanko taloteknisen suunnittelun reititysmallinnus aloittaa olemassa olevaan ra-

kennemalliympäristöön. 

5. Talotekninen suunnittelija aloittaa rakennuskelpoisen tietomallin mallintamisen. 

Huomioita: 

 Talotekninen suunnittelija tekee suunnittelun siihen tietomalliympäristöön, jonka rakennesuunnittelija tarjo-

aa. 

 Jos rakennemalli ei ole perusgeometrialtaan riittävän tarkka tai se on keskeneräinen, rakennesuunnittelijan 

tulee informoida siitä taloteknistä suunnittelijaa. 

 Talotekninen suunnittelija olettaa lähtökohtaisesti, että rakennemalli ja arkkitehtimalli ovat geometrioiltaan 

yhteen sovitettuja. Ristiriitatilanteissa, jollei projektikohtaisesti muuta sovita, seurataan oletusarvoisesti ra-

kennemallin perusgeometriaa. 

 Rakennuskelpoisen talotekniikan tietomallin tekeminen edellyttää, että koordinoidussa yhdistelmämallissa 

on näkyvillä kaikki ne tilaa vievät komponentit, joita tulee reitityksillä väistää (esimerkiksi konepajatoimitus-

ten rakenteet, kuiluissa mahdollisesti olevat tukirakenteet, palo- tai lämmöneristeiden tilantarve jne.). 

Prosessin aikana tuotettu materiaali 

 Rakentamiskelpoinen ja rakennemallin kanssa yhteen sovitettu talotekniikan tietomalli 

Seuraavat vaiheet: 

 Koordinoidun yhdistelmämallin valmistelu urakoitsijoiden käyttöön 

 Kohteen rakentaminen taloteknisen ja rakenneteknisen tietomallin mukaisesti 

 Taloteknisen tietomallin päivittäminen As-built malliksi ylläpidon käyttöön 
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