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Julkaisusarja ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tu-
los. Tarve vaatimuksille juontaa rakennusalalla nopeasti kasvavasta tietomallintamisen käytöstä. Ra-
kennushankkeen kaikissa vaiheissa osapuolilla on tarve määritellä entistä täsmällisemmin mitä ja miten 
mallinnetaan. ”Yleisten tietomallivaatimusten 2012” lähtökohtana ovat olleet tilaaja-organisaatioiden 
aikaisemmat ohjeet ja niistä saadut käyttökokemukset sekä ohjeitten kirjoittajien seikkaperäinen koke-
mus mallipohjaisesta toiminnasta. 
 

Hankkeen osapuolet: Rahoittajat: Aitta Oy, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy, buildingSMART 
Finland, Espoon kaupunki Tekninen palvelukeskus, Future CAD Oy, Helsingin kaupunki Asuntotuotan-
totoimisto, Helsingin kaupunki Tilakeskus, Helsingin yliopisto, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, HUS-
Kiinteistöt Oy, HUS-Tilakeskus, ISS Palvelut Oy, Kuopion kaupunki Tilakeskus, Lemminkäinen Talo 
Oy, M.A.D. Oy, NCC Rakennus Oy,  Sebicon Oy, Senaatti-kiinteistöt, Skanska Oy, SRV Rakennus Oy, 
SWECO PM OY, Tampereen kaupunki, Vantaan kaupunki Tilakeskus, ympäristöministeriö. Kirjoitta-
jat: Finnmap Consulting Oy, Gravicon Oy, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Lemminkäinen Talo 
Oy, NCC Rakennus Oy, Pöyry CM Oy, Skanska Oyj/VTT, Solibri Oy, SRV Rakennus Oy, Tietoa Fin-
land Oy. Johto: Rakennustietosäätiö RTS. 
 

Vaatimukset on hyväksynyt Rakennustietosäätiön toimikuntana TK 320 toiminut hankkeen osapuolista 
koostuva johtoryhmä, joka on myös itse aktiivisesti osallistunut vaatimusten sisällön kehittämiseen sekä 
lausuttamiseen niin omassa kuin sidosryhmiensä keskuudessa. 
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1 Tietomallinnuksen päätavoitteet 
Kiinteistöjen ja rakennuksien mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen 
laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja 
elinkaariprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elin-
kaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeen-
kin käytön ja ylläpidon aikana.  
Tietomallit mahdollistavat mm: 

o Investointipäätöksien tuki vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustannuksia 

o Energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnittelua ja ylläpidon 
tavoiteseurantaa varten 

o Suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen 

o Laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehostamisen 

o Rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisenkäytön ja ylläpidon aikaisissa toiminnoissa 

 

Mallinnuksen onnistumiseksi on malleille ja mallien hyödyntämiselle asetettava 
hankekohtaiset painopistealueet ja tavoitteet. Tavoitteiden ja tämän julkaisusarjan 
yleisvaatimusten pohjalta määritetään ja dokumentoidaan projektikohtaiset vaati-
mukset. 

Yleisiä mallinnukselle asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi: 
o Tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 

o Sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin mallin avulla 

o Havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 

o Auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 

o Nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 

o Tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 

o Parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 

o Tukea hankkeen kustannus ja elinkaarianalyysejä 

o Tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan 

 

”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” kattavat uudis- ja korjausrakentamiskohteet, 
sekä rakennusten käytön ja ylläpidon. Mallinnusvaatimuksissa esitetään vähim-
mäisvaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. Vähimmäisvaatimukset 
on tarkoitettu noudatettavaksi kaikissa rakennushankkeissa, joissa näitä vaatimuk-
sia halutaan käyttää. Vähimmäisvaatimusten lisäksi voidaan esittää lisävaatimuksia 
tapauskohtaisesti. Mallinnusvaatimukset ja – sisältö on esitettävä kaikissa suunnit-
telusopimuksissa sitovasti ja yhdenmukaisesti. 
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Julkaisusarja ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” koostuu seuraavista dokumen-
teista: 

 
1. Yleinen osuus 
2. Lähtötilanteen mallinnus  
3. Arkkitehtisuunnittelu 
4. Talotekninen suunnittelu 
5. Rakennesuunnittelu 
6. Laadunvarmistus  
7. Määrälaskenta 
8. Mallien käyttö havainnollistamisessa 
9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
10. Energia-analyysit 
11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 

 

Jokaisen tietomallihankkeen osapuolen on tutustuttava oman alansa vaatimusten li-
säksi ainakin yleiseen osuuteen (osa 1) sekä laadunvarmistuksen periaatteisiin (osa 
6). Projektia tai projektin tiedonhallintaa johtavan henkilön on hallittava tietomalli-
vaatimukset periaatteet kokonaisuutena. 
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2 Johdanto 
Mallintamisella tarkoitetaan rakennukseen liittyvän informaation lisäämistä suun-
nittelusovelluksella. Rakennusosiin voidaan liittää tietoa esimerkiksi lämpö, palo- 
ja ääniteknisistä ominaisuuksista sekä materiaaleista. Mallinnettujen tietojen avulla 
voidaan suunnitella, analysoida ja hallita rakentamisen, käytön ja ylläpidon kustan-
nuksia sekä esimerkiksi tarkastella rakennuksen rakennettavuutta. Tietomallipoh-
jaisesti tehdystä suunnittelusta saadaan perinteistä suunnittelua enemmän tietoa ta-
voitteenmukaisuuden ohjaukseen ja tärkeiden päätöksien perustaksi, mikä on eri-
tyisen merkittävää projektin johtamisen näkökulmasta. 

Mallintamisen käyttö edellyttää hankkeen johdolta erityistä sitoutumista projektin 
alusta alkaen. Projektinjohdon näkökulmasta tietomallintamisen käyttö suunnittelu-
tapana vaikuttaa perustavalla tavalla hankkeen läpivientiin, esimerkiksi hankkeen 
organisointiin, vaiheistukseen, aikatauluun ja koordinointiin.. Kaikkien hanke-
osapuolten tietotekninen osaaminen korostuu. Osapuolten välille tarvitaan kehitty-
neet yhteistyön, aktiivisen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen käytännöt. 

Hankkeen alussa tulee arvioida saadaanko tietomallintamisella tuotettua hankkeelle 
lisäarvoa ja miten sillä edesautetaan hankkeen kokonaistavoitteiden saavuttamista. 
Tietomallinnus soveltuu suunnittelutavaksi kaiken tyyppisiin rakennushankkeisiin.  
Erityisesti haastavissa ja monimuotoisissa rakennushankkeissa korostuvat tietomal-
lintamisen käytöllä saavutettavat hyödyt. 
Tietomallinnus ei sinänsä ole itseisarvo, vaan keino systemaattisesti seurata asetet-
tujen tavoitteiden toteutumista hankkeen aikana sekä varmistaa paras mahdollinen 
lopputulos. Hankkeen valmisteluvaiheessa tulisikin tehdä päätös - varsinaisen in-
vestointipäätöksen ohella – tietomallintamisen tavoitteista, käytöstä ja sen laajuu-
desta hankkeessa. 

Suunnittelijoiden tehtävät määritellään tehtäväluetteloiden mukaan tarjouspyynnös-
sä. Suunnittelijoille määritettyihin tehtäviin liitetään tietomallintamiseen tehtävät. 
Suunnittelualakohtaisissa osissa (osat 2-5) on esitetty tietomallintamisen perusteh-
tävämäärittelyt, tarkkuus- ja laatutaso. Tilaajan tulee kuitenkin aina tarkistaa mal-
lintamisen perusmäärittely ja sisältö sekä tehdä tarvittavat muutokset projektikoh-
taisesti. Malleista laadittavat kustannusarviot, havainnollistamiset, analyysit ja si-
muloinnit sekä rakentamisvaiheen tehtävät sovitaan aina projektikohtaisesti (osat 7-
10, 12-14). Myös laadunvarmistuksen menettelyt (osa 6) suunnitellaan erikseen. 

Tässä ohjeessa käsitellään tietomallinnusta hyödyntävän projektin johtamista. Oh-
jeen tarkoituksena on esittää kuinka tietomallintaminen suunnittelutapana tulee 
huomioida projektin johdon ja tietomallikoordinaattorin näkökulmasta rakennus-
hankkeen läpiviennissä.  
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3 Tietomallihankkeen johtamisen periaatteet 

3.1 Tietomallihankkeen johtamisen prosessi 

Johtamisen prosessi jaetaan usein kolmeen erilaiseen osaprosessiin, joita ovat 
suunnittelu, toimeenpano ja valvonta. Onnistunut tietomallihankkeen johtaminen ja 
koordinointi edellyttää, että projektin tietomallintamistehtävät ja -menettelyt suun-
nitellaan ennakolta. Osapuolia sitovien sopimusten avulla siirretään suunnitellut 
tehtävät ja menettelyt rakennushankkeissa toteutukseen. Tietomallintamalla suunni-
teltavissa hankkeissa sopimusjohtamisen merkitys korostuu. Sopimusjohtamisella 
käsitetään projektinjohdon vaikuttamista rakennushankkeen organisoimiseen ja 
johtamiseen työtä ohjaavien sopimusten kautta. 

Suunnitellut tehtävät toimeenpannaan ja organisoidaan määritettyjen tehtävien ja 
laaditun suunnitelman mukaisesti. Tehtävien suoritusta seurataan ja valvotaan jat-
kuvasti hankkeen edetessä sekä määritetyissä projektikohtaisissa tarkastuspisteissä. 
Tietomallintava suunnittelutapa saattaa lisätä projektinhallinnallisia riskejä, jos 
osapuolilla ei ole aiempaa kokemusta tietomallintamiseen liittyvästä prosessista 

 

 
 

Kuva 1  Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 

3.2 Tietomallinnuksen huomiointi hankkeen johtamisessa 
Projektin eri vaiheissa tulee varmistaa, että kaikilla tilaajaan sopimussuhteessa ole-
villa osapuolilla on tieto siitä, mitkä hankkeen tietomallinnustehtävät ovat heidän 
vastuullaan. Suunnittelun käynnistämisen yhteydessä huolehditaan, että kaikki osa-
puolet tietävät hankkeen tietomallinnustavoitteet, tietomallin käyttötarkoituksen ja 
mallinnuksen laajuuden, aikataulun, tiedonvaihto- ja laadunvarmistusmenettelyt 
sekä raportointi- ja dokumentointivaatimukset. 

Rakennushankkeessa edellisen vaiheen tulos toimii lähtötietona seuraavalle vai-
heelle. Tilaajan hankintastrategia määrittää, mitä suunnittelu- ja analyysitietoa on 
mahdollista saada projektin käyttöön malleista hankkeen eri vaiheissa. Tietomallin-
tamalla suunniteltavassa projektissa tulisi pyrkiä tavoitteelliseen tilaajaohjaukseen. 
Epäjatkuvuuskohdat, kuten tiedonsiirron yhteensopivuusongelmat eri ohjelmien vä-
lillä, on pyrittävä minimoimaan oikea-aikaisilla hankintasopimuksilla ja selvittä-
mällä jo ennakolta seuraavan vaiheen vaatimukset laadittaville tietomalleille.  
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3.3 Tietomallintamisen suunnittelu 
Hankkeen alkuvaiheessa tilaaja asettaa tavoitteet tietomallintamisen hyödyntämi-
selle rakennushankkeessa sekä rakennuksen ylläpidossa. Suunnittelemalla etukä-
teen vaadittava tietomallintamisen sisältö saavutetaan seuraavaa: 
 Osapuolet ymmärtävät ja sopivat projektin sekä käytön ja ylläpidon tietomallin-

tamiseen liittyvät päämäärät, tavoitteet ja käyttötarkoitukset. 
 Osapuolet ymmärtävät tietomallinnukseen tarvittavat resurssit, roolit, tehtävät 

ja vastuut. 
 Tarvittava osaamistaso projektin läpiviemiseksi selviää suunnitelmasta. 
 Projektitiimi pystyy suunnittelemaan tietomallintamisprosessin siten, että se tu-

kee tavoitteiden saavuttamista 
 Koordinointitehtävät suunnitellaan varhaisessa vaiheessa 
 Suunnittelun rajapinnat, tiedonsiirto- ja tiedonhallintatarpeet tulevat esille etu-

käteen. 
 Projektiin myöhemmin liittyville osapuolille suunnitelma kuvaa yksiselitteisesti 

menettelyt  
 Toteutusmuoto/sopimukset ja niiden vaikutukset toimintaan voidaan ottaa 

huomioon.  
 Asetettuja tavoitteita voidaan seurata projektin elinkaaren ajan. 

Tietomallinnussuunnitelmassa kuvataan tietomallinnustavoitteet, yhteistyön ja laa-
dunvarmistuksen menettelyt sekä eri vaiheissa vaaditut tietomallinnustehtävät ja 
tietosisällöt. Tietomallinnussuunnitelman status on sopimusasiakirja, jota päivite-
tään hankkeen aikana ja se liitetään sekä suunnittelu- että urakkasopimuksiin. 
Kaikki osapuolet sisällytetään sen jakeluun rakennushankkeen aikana. Tietomallin-
nussuunnitelma voidaan laatia esimerkiksi liitteen 1 mukaisesti. 

3.4 Tietomallintamisen toimeenpano 
Tietomallintamisen käytön tavoitteet konkretisoidaan viimeistään suunnittelun 
valmisteluvaiheessa laadittavassa suunnitteluohjelmassa sekä tähän liittyvässä tai 
sisältyvässä tietomallinnussuunnitelmassa. Suunnittelun valmisteluvaiheessa var-
mistetaan mm. aikataululliset ja tietotekniset edellytykset tietomallintamiselle. 
Suunnittelutarjouspyynnöt liitetään suunnittelusopimuksiin, jolloin mallien käytös-
tä ja asetetuista tietosisältövaatimuksista tulee osapuolia sitovia. 
Hankkeen eri vaiheissa toteutettavat tehtävät, ohjaus, valvonta ja päätöksenteko 
kuvataan kappaleessa 4 projektin johtamisen näkökulmasta. 

3.5 Tietomallintamisen valvonta 
Suunnittelun ohjauksessa varmistetaan eri osapuolten välinen yhteistyö tietomallin-
tamista koskevissa asioissa, seurataan tehtävien toimeenpanoa, toteutetaan tilaajan 
laadunvarmistustoimenpiteet ja päivitetään tietomallinnussuunnitelmaa tarvittaessa. 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa varmistetaan, että suunnitteluvaiheessa tuotettu 
suunnitelma-aineisto on hyödynnettävissä toteutuksessa. Urakka-asiakirjoihin kir-
jataan vaatimukset mallien käytölle rakentamisen aikana ja erityisesti kuvataan 
menettely rakennusaikaisten muutosten viemiseksi toteumamalleihin. 
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3.6 Tietomallintamisen vastuuhenkilöt 

3.6.1 Tietomallikoordinaattori 
Rakennuttajan tehtävänä on nimetä hankkeen alkuvaiheessa riittävän pätevä ja 
osaava henkilö, joka huolehtii projektikohtaisen alustavan tietomallinnussuunni-
telman laadinnasta ja eri suunnittelualojen tietomallinnustehtävien koordinoinnista. 

Tietomallikoordinaattorin tehtävä tulee antaa kokeneelle projektihenkilölle, jolla on 
riittävä asiantuntemus tietomallintamisesta ja projektinhallinnasta. Tietomallikoor-
dinaattorin tehtäviin kuuluvat yhdessä projektinjohdon kanssa tietomallinnustavoit-
teiden, -päämäärien sekä tietomallinnuksen käytön laajuuden kuvaaminen Hänen 
tulee selvittää jokaiselle osapuolelle tietomallinnustehtävät, vastuut ja velvollisuu-
det. Nimetty tietomallikoordinaattori huolehtii, ohjeistaa, koordinoi ja ohjaa tieto-
mallinnustehtäviä koko hankkeen ajan yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Tie-
tomallikoordinaattori raportoi hankkeen johdolle ja tai suunnittelujohdolle sovitusti 
esimerkiksi suunnittelukokousten yhteydessä. Raportointi kattaa vähintään tieto-
mallintamisen statuksen, tehdyt toimenpiteet, laadunvarmistuksen tulokset sekä 
mahdolliset ongelmat. Tietomallikoordinaattorin tehtäviin voi sisältyä yhdistelmä-
mallien tuottaminen ja tietoteknisen yhteensovittamisen varmistaminen tai se voi-
daan määrittää pääsuunnittelijan tai muun osapuolen tehtäväksi. Tietomallikoor-
dinaattorin tehtäväluettelosta on esimerkki liitteessä 2. 

Tietomallikoordinaattorin tehtävien suorittajaa voidaan tarvittaessa vaihtaa kesken 
hankkeen, Vaihto ei ole kuitenkaan suositeltavaa. 

3.6.2 Suunnittelualakohtaiset vastuuhenkilöt 
Suunnittelun käynnistyessä nimetään suunnittelualakohtaiset vastuuhenkilöt tieto-
mallintamistehtäviä koskien. Vastuuhenkilöinä voivat toimia kyseisen suunnittelu-
alan vastuulliset suunnittelijat tai kyseisen suunnittelualan tietomalliasiantuntijat. 
Tietomallintamisen vastuuhenkilön tehtäväluettelosta on esimerkki ohessa: 
 
 toimii yhteyshenkilönä tietomallintamiseen liittyvissä asioissa 
 koordinoi oman suunnittelualan tietomallinnustehtäviä sovitusti 
 ohjeistaa omaa ryhmäänsä sovituista projektin pelisäännöistä 
 osallistuu tietomallinnussuunnitelman päivittämiseen 
 kommunikoi tehokkaasti muiden suunnittelualojen kanssa rajapintoihin, tiedonsiirtoon, 

pelisääntöihin ja yhteistyöhön liittyen 
 osallistuu tietomallinnuspalavereihin (yhdessä suunnittelualan vastuullisen suunnitteli-

jan kanssa) 
 huolehtii suunnittelualakohtaisesta laadunvarmistuksesta, tietomalliselostusten laadin-

nasta ja tiedonhallinnasta 
 varmistaa ja tarkistaa omalta osaltaan yhdistelmämallien toimivuuden suunnit-

telumallien yhteensopivuuden. 
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4 Tietomallinnusprojektin johtamisen tehtävät vaiheittain 
Seuraavissa kappaleissa tietomallintamisen tehtävät on jaoteltu vaiheisiin hankkeen 
johtamisen tehtäväluettelon mukaisesti. Kappaleen alussa on kuvattu vaiheen ylei-
nen vaatimus, jonka jälkeen on ohjeellisesti kuvattu projektinjohdon tietomallinta-
misen tehtävät ao. vaiheessa. Lopuksi on kuvattu ne vaiheen tietomallintamisen 
tuotokset ja analyysien tulokset, joita käytetään päätöksenteon valmistelussa ja 
joista edellytetään raportointia. Eri vaiheiden mahdolliset tuotokset on tähän ohjee-
seen pyritty kokoamaan mahdollisimman kattaviksi listoiksi. Tietomallinnussuun-
nitelmassa määritellään projektikohtaisesti kussakin vaiheessa laadittavat tuotokset 
ja vastuut niiden tuottamisessa. 
Koska tilaajan rakennuttamisprosessi ja hankintastrategia voivat olla erilaisia kuin 
alla kuvattu malli, voivat myös tietomallintamisen tehtävät poiketa eri vaiheissa. 
Tämä tulee ottaa huomioon eri vaiheiden tehtäviä projektikohtaisesti tarkemmin 
suunniteltaessa. 

4.1 Tarveselvitys 

Vaatimus 
Tarveselvityksessä kartoitetaan ja perustellaan kiinteistön omistajan ja käyttäjän ti-
lanhankinnan tarpeellisuus sekä tilanhankinnan tavoitteet tai olemassa olevan tilan 
muutostarve. Projektinjohdon toimesta huolehditaan alustavan vaatimusmallin laa-
timisesta, lähtötietomallintamisen hankinnasta ja määritetään hankkeen alkutilan-
teen havainnollistamiset. Tavoitteena on hankepäätöksen valmistelu. 

Ohje 
Alustava tilaajan vaatimusmallin laadinta käynnistyy jo tarveselvitysvaiheessa. 
Lähtötietomalli, uudisrakennuskohteessa tontin malli ja korjausrakentamis-
hankkeessa olemassa olevan rakennuksen inventointimalli, voidaan tilata joko 
erillisenä toimeksiantona mittauspalveluyritykseltä tai sen tekeminen voidaan 
sisällyttää jonkun suunnittelijan tehtäviin (esimerkiksi arkkitehti-, rakenne- tai 
geosuunnittelija). Lähtötietomallintamisen tarjouspyynnössä määritellään mal-
linnettavien lähtötietojen hankintatapa, mittausmenetelmä, tulosten tarkkuusta-
so ja tehtäväjako eri osapuolten kesken (ks. osa 2 ”Lähtötilanteen mallinnus”). 
Vaaditusta mallinnuksen tarkkuustasosta riippuen tarpeellisten lähtötietojen 
selvittäminen voi edellyttää myös erityisalojen suunnittelijoiden konsultointia. 
Mahdollisen inventointimallin perusteella voidaan verrata korjauskohdetta ny-
kyvaatimuksiin tai asettaa vaatimuksia vanhaan rakennukseen liittyvälle uudis-
osalle. Lähtötietomallia voidaan käyttää myös havainnollistamiseen. Jatkossa 
geomallia hyödynnetään yhteistarkasteluissa ja laadunvarmistuksessa. Lähtötie-
tomallintamisen käytännön suorittamisen osalta tulee ottaa huomioon raken-
nuksen käyttötilanne ja mahdolliset työnsuorituksen vaatimat pintarakenteiden 
purkutyöt. 

Tarveselvitysvaiheen tehtävät voivat olla myös osa hankesuunnitteluvaiheen 
toimeksiantoa. 

Vaiheen tuotokset: 
 alustava vaatimusmalli (taulukko- tai tietokantamuotoinen) 
 suunnitelma tietojen jatkokäyttöön (mm. tiedonsiirto) 
 mahdolliset purkutyötarjouspyynnöt 
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 lähtötietomallintamisen tarjouspyyntö, sopimus tai päätös sen teettämisestä 
(hankintatapa, mallinnuksen sisältö, mittausmenetelmä, tarkkuustaso, käsit-
tely, havainnollistamiset, tehtäväjako) 

 mittaukset ja tutkimukset 
 tontin malli/inventointimalli, vaadittavat mittauspiirustukset ja raportit 
 havainnollistamiset 
 maastomalli/rakennuspaikan ja maankäytön havainnollistaminen 
 Tuloksena: Hankepäätös 

4.2 Hankesuunnittelu 
Vaatimus 
Hankesuunnitteluvaiheessa tilaaja laatii hankesuunnitelman, jossa esitetään toimin-
nan, omistajan ja kiinteistönpidon hankkeen suunnittelulle asettamat tavoitteet. 
Hankkeelle asetetaan laajuus-, aikataulu-, kustannus-, ympäristö-, toiminnallisuus- 
ja erityistavoitteet. Hankkeen toteutustapa, organisointi sisältäen tietomallintamisen 
tehtävät ja ohjauksen periaatteet määritellään sekä tehdään riskianalyysi. Hanke-
suunnitelmaan laaditaan kuvaus tietomallinnuksesta ja sen laajuudesta hankkeessa. 
Tietomallinnuksen tavoitteet ja käyttötavat kuvataan tietomallinnussuunnitelmassa. 
Tavoitteena on investointipäätöksen valmistelu.  

Ohje 
Hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtisuunnittelu käynnistetään. Tilaaja määrittää 
tarjouspyynnössä tämän vaiheen arkkitehtisuunnittelun tietomallinnustehtävät 
ja tietomallin sisällön osan 3 ”Arkkitehtisuunnittelu” mukaisesti. Mikäli lähtö-
tietomallia ei ole tehty tarveselvitysvaiheessa, se teetetään tässä vaiheessa. 
Hankesuunnitteluvaiheessa tietomallilla ei välttämättä ole vielä geometrista 
muotoa. Vaatimusmalli, jossa ainakin keskeisimmät tilavaatimukset on kirjattu, 
on osa tietomalliprosessia. Oikein laadittuna sitä voidaan käyttää läpi hankepro-
sessin tilavaatimusten tavoitteenmukaisuuden tarkistamiseen. Vaatimusmallin 
minimivaatimuksena on taulukkomuotoinen tilaohjelma, jossa on rakennuk-
seen, tilaryhmiin ja tiloihin kohdistuvat alustavat vaatimukset. Vaatimusmalli 
voidaan tuottaa myös tietomallipohjaisesti, mikäli käytössä on tätä tukevia työ-
kaluja. Vaatimusmalli sisältää esimerkiksi tulevan tilojen vaatimukset, mahdol-
liset ympäristösertifikaatin vaatimukset, energian käyttö- ja ylläpitotavoitteet, 
tavoitteet rakennuksen hiilijalanjäljelle sekä rakennuspaikan asettamat vaati-
mukset.  

Vaatimusmallin kokoaminen annetaan esimerkiksi arkkitehtisuunnittelijan teh-
täväksi. Erillinen rakennesuunnittelun tai taloteknisen suunnittelun vaatimus-
malli laaditaan viimeistään ehdotussuunnitteluvaiheessa tai kun erityissuunnit-
telijat on valittu. Tilaaja määrittää vaatimusmallien ylläpidon vastuut. Vaati-
musmallia päivitetään tavoitteiden ja vaatimusten muuttuessa. 
Hankkeen vaativuudesta riippuen voidaan nimittää tietomallikoordinaattori jo 
hankesuunnitteluvaiheessa tai se tehdään viimeistään suunnittelun valmistelu-
vaiheessa. Joka tapauksessa mallinnuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, et-
tä tilaaja määrittelee tietomallinnuksen organisoinnin periaatteet, tietomallinta-
misen käyttötarkoitukset ja laajuuden hankkeessa jo hankesuunnitteluvaiheessa 
esimerkiksi hankesuunnitelmaan tai alustavaan tietomallinnussuunnitelmaan. 
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Tietomallipohjaisessa suunnittelussa talotekniikka-, rakenne- ym. asiantuntijoi-
den käyttö aikaistuu, koska investointipäätösesitykseen normaalisti liitetään 
enemmän tietoa päätöksenteon tueksi. 

Vaiheen tuotokset: 
 vaatimusmallien laadinta- ja ylläpitovastuut 
 arkkitehtisuunnittelun tarjouspyyntö sisältäen tietomallintamisen sisältövaa-

timukset, tasomääritykset ja suunnittelusopimuksen 
 vaatimusmallit 
 kuvaus projektin tietomallinnuksesta ja sen laajuudesta hankeohjelmassa 
 tietomallikoordinaattorin nimittäminen 
 karkea tietomallinnussuunnitelma (vähintään tietomallinnustavoitteet ja tie-

tomallinnuksen käyttötavat) 
 rakennuksen alustava massoittelu 
 alustava arkkitehdin tila- tai tilaryhmämalli suunnitelman ja tilaratkaisujen 

havainnollistamiseen ja visualisointiin, laajuuden hallintaan, liikennevirta-
analyyseihin, tilojen tehokkuus-, mitoitus-, muuntojousto- ja toimivuustar-
kasteluihin sekä työympäristön kehittämiseen 

 alustavat energia-analyysit tila(ryhmä)mallista/lähtötietomallista tavoittei-
den asettamista varten 

 riskianalyysit 
 Tuloksena: Investointipäätös 

4.3 Suunnittelun valmistelu 

Vaatimus 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa tehdään tavoitteiden tarkastaminen, täsmennetään 
suunnittelutavoitteet, organisoidaan suunnittelu, laaditaan suunnitteluohjelma ja 
tarkennetaan tietomallinnussuunnitelma, aikataulutetaan suunnittelu, määritetään 
laadunvarmistuksen menettelyt, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään 
tarvittavat neuvottelut ja valitaan hankkeeseen suunnittelijat. Suunnittelun valmis-
telu johtaa suunnittelusopimusten tekemiseen. 

Vaiheen tuotokset: 
 päivitetyt vaatimusmallit 
 tietomallintamisen organisoinnin suunnittelu ja tietomallintamisen asiantun-

tijoiden nimittäminen 
 vaatimukset tietomallisuunnittelun tehtävistä ja laajuudesta 
 tietomallinnussuunnitelma ja tietomalliprosessi 
 suunnitteluohjelma sisältäen yhteistyö- ja raportointimenettelyt 
 projektin suunnitteluaikataulu 
 suunnittelijoiden valintakriteerit 
 valitut suunnittelijat 
 suunnittelutarjouspyynnöt ja -sopimukset 
 dokumenttienhallintajärjestelmä, esimerkiksi projektipankki 
 päivitetyt riskianalyysit 
 Tuloksena: Suunnittelusopimukset 
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Ohje 

Suunnittelun organisointi 
Suunnittelun organisoinnilla tarkoitetaan suunnittelun johtamisen järjestämistä, 
suunnittelun jakamista tarkoituksenmukaisiin osiin ja suunnitteluryhmän toi-
mintamallin valintaa. Yleisimmin käytetty suunnitteluryhmän toimintamalli on 
pääsuunnittelu ja sille alistettu erityisalojen suunnittelu. Koska tietomallinnus-
projekteissa yhteiset toimintatavat, yhteistyö ja tiedonkulku korostuvat entises-
tään, yhtenä mahdollisena toimintamallina on myös integroitu kokonaissuunnit-
telu. Integroidussa kokonaissuunnittelussa yksi taho vastaa tilaajalle hankkeen 
suunnittelusta kokonaisuudessaan. Kokonaissuunnittelussa eri suunnittelualojen 
tehtäviin sekä ohjelmistoihin liittyvät rajapintaongelmat vähenevät. 

Suunnittelun valmisteluvaiheessa projektin johdon tulee harkita kuinka hanke-
suunnitteluvaiheessa asetetut tietomallien käyttöä koskevat tavoitteet saavute-
taan. Erityisen tärkeätä on suunnittelun organisointi ja järjestäminen. Hankkeen 
suunnittelupalvelut tulee hankkia ja organisoida tietomallinnuksen erityispiir-
teet huomioiden. Erityisesti tulee painottaa eri osapuolten osaamista, kokemus-
ta, yhteistyökykyä ja kykyä tiedon tuottamiseen halutussa muodossa. Yritysre-
ferenssien ohella huomiota tulee kiinnittää projektihenkilöstön tietomalliosaa-
miseen sekä organisaation riittäviin resursseihin mm. varamiesjärjestelyjen 
osalta. 
Tiedonhallintaa varten tilaaja tekee tarvittavat sopimukset toimittajien kanssa 
sekä sopii mahdollisen käytönopastuskoulutuksen. 

Suunnittelutarjouspyynnöt 
Rakennuttajan tulee sisällyttää hankesuunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset 
suunnittelutarjouspyyntöihin ja suunnittelijoiden tehtäviksi. Tietomallinnuksen 
tavoitteet ja vaatimukset tietomallisuunnittelulle täsmennetään tietomallinnus-
suunnitelmaan. Suunnitelmassa tarkennetaan tietomallintamisen käyttötavat ja 
vaatimukset, kuvataan tietomallisuunnitteluprosessi, määritetään tiedonsiirron 
periaatteelliset menettelyt sekä yhteistyömenettelyt. Tietomallinnussuunnitelma 
on asiakirja, jota päivitetään vaiheittain ja yhteistyössä eri osapuolten kesken, 
kun hankkeen organisaatio täydentyy. Tietomallintamissuunnitelma voi olla osa 
suunnitteluohjelmaa.  
Hankesuunnitteluvaiheessa asetettua mallintamisen laajuutta tarkennettaessa 
määritetään, mitkä ovat kriittisimmät tarvittavat tiedot päätöksissä, kustannus-
ohjauksessa ja suunnitelmavaihtoehtojen vertailuissa. Yhteistyömenettelyinä 
voidaan käyttää tietomallikokouksia, suunnittelijakokouksia ja suunnitteluko-
kouksia. 

Projektin johdon tulee määrittää tietomallintamisen käyttötarkoitus, jokaisen 
osapuolen tietomallintamistehtävät hankkeessa, tietomallin sisältö ja tarkkuus-
taso seuraavasti: 
1. Suunnittelijoiden tehtäväluetteloiden mukaan määritetyt tehtävät ja tieto-

mallinnuksen tehtävät eivät voi olla toisistaan erillisiä vaan niiden tulee liit-
tyä ja integroitua toisiinsa. Arkkitehti-, rakenne- ja taloteknisen suunnitte-
lun tietomallin sisällön ja tarkkuustason osalta lähtökohtana hankkeessa 
voidaan pitää tilattujen suunnittelutehtävien osalta ”Yleiset tietomallivaati-
mukset 2012” dokumentoinnin osia 3, 4 ja 5 (osa 3: Arkkitehtisuunnittelu, 
osa 4: Talotekninen suunnittelu, osa 5: Rakennesuunnittelu). Projektinjoh-
don tulee kuitenkin aina käydä lävitse ao. liitteiden mallintamisen sisältö-
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määrittelyjen riittävyys lävitse. Projektikohtaiset vaatimukset täsmennetään 
suunnittelutarjouspyynnössä, tarvittaessa neuvotteluvaiheessa ja suunnitte-
lusopimuksissa. Mallinnuksen osalta tehdään tarvittavat lisäykset ja tarken-
nukset erilliseen dokumenttiin, joka on osa sopimusasiakirjoja. 

2. Lähtötietomallintamisessa tietomallin sisältö ja tarkkuustaso käydään aina 
lävitse projektikohtaisesti osan 2 Lähtötilanteen mallinnus mukaisesti. Läh-
tötietomallin osalta tilaajan on syytä suorittaa laadunvarmistus, jotta lähtö-
tietomalli soveltuu muiden suunnittelijoiden jatkokäyttöön. 

3. Laadunvarmistuksen menettelyt kuvataan tietomallinnussuunnitelmaan 
käyttäen apuna osan 6 Laadunvarmistuksen ohjeistusta. 

4. Projektinjohto määrittää laadittavat mallipohjaiset kustannusarviot ja mää-
rälaskennat tarjouspyynnössään käyttäen apuna osaa 7 Määrälaskenta. 

5. Energia-analyysien (osa 10) osalta projektinjohto määrittää kenen tehtäviin 
ao. analyysien laadinta kuuluu ja missä laajuudessa. 

6. Projektinjohto määrittää ja vastuuttaa ne havainnollistamiset (osa 8) ja talo-
tekniikka-analyysit (osa 9), jotka laaditaan tukemaan tilaajan päätöksente-
koa sovituissa tarkistuspisteissä. 

7. Urakoitsijan tietomallinnustehtävät vaikuttavat usein myös suunnittelijoiden 
tehtävämäärittelyihin, mikä projektinjohdon tulee ottaa huomioon mm. teki-
jänoikeuskysymyksiä, tehtäviä ja vastuita määriteltäessä (osa 13 Tietomal-
lien hyödyntäminen rakentamisessa). 

8. Projektinjohto ottaa huomioon tietomallien siirron ja luovutuksen tilaajan 
käytön ja ylläpidon järjestelmiin jo tarjouspyyntövaiheessa. Käyttöön ja yl-
läpitoon liittyvät tietomallintaminen käydään lävitse osan 12 Tietomallien 
hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana avulla. 

Suunnittelutarjouspyyntöihin määriteltäviä tietomallin käyttötarkoituksia, tie-
tomallinnustehtäviä, vastuita ja velvollisuuksia ovat esimerkiksi: 
 Suunnittelualakohtaiset mallinnuksen sisältövaatimukset ja tarkkuustaso  
 Havainnollistaminen kohteessa ja tehtävänjako eri suunnittelijoiden kesken 
 Lähtötietojen mallintaminen (myös piiloon jäävät osat, olemassa olevien 

verkostojen mallintaminen, piha-alueen viemäröintijärjestelyt, rakenteiden 
mallintaminen yms.) 

 Laajuustietojen tuottaminen 
 Vaihtoehtojen vertailut 
 Mallihuoneet ja –alueet (määrä ja laajuus) 
 Tietomallien laadunvarmistus (sisältö, yhteensovitus ja törmäystarkastelut) 
 Kustannustietojen tuottaminen malleista (tilapohjainen, rakennusosalaskenta, 

määräluettelot, suoritelaskenta) 
 Rakenneanalyysit 
 Reikä- ja varaussuunnittelun periaatteet mm. esitetyistä eri vaihtoehdoista 

menettelytavan valinta, talotekniikan reikävarausobjektitietojen laajuus kan-
tavien rakenteiden lisäksi, 2D reikävarauspiirustusten osalta toimintatapa ja 
toimittaja 

 Energia-analyysit: Energiankulutussimuloinnit 
 Energia-analyysit: Olosuhdesimuloinnit 
 Elinkaarikustannusten optimointi ja elinkaarilaskelmat(LCC) 
 Ympäristövaikutusanalyysit (LCA) 
 Virtausanalyysit ja -simuloinnit (CFD) 
 Valaistuslaskenta ja -visualisointi 
 Valaistussimuloinnit 
 Talotekniset järjestelmäanalyysit 
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 Sisustusvisualisoinnit 
 Akustiset analyysit 
 Palosimuloinnit 
 Pelastautumis- ja turvallisuustilanteiden simuloinnit 
 Huollon ja kunnossapidon toimenpiteiden tarkastelu  
 Rakennusaikainen tuotannonohjaus 
 Työmaajärjestelyjen suunnittelu ja kuvaaminen 
 Tehdastuotannon suunnittelu 
 Suunnittelijoiden ja eri tuoteosatoimittajien suunnittelijoiden yhteistyö toteu-

tusvaiheessa mm. elementti-/konepajatuotanto, yhteensovittaminen ja malli-
en toimittaminen 

 Toteumamallin päivittäminen ja toimituslaajuus urakoitsijatiedoilla (mm. va-
litut tuotteet ja komponentit, reiät ja varaukset) 

 Toteutusvaiheen aikatauluhallinta 
 Ylläpitomallit 
 Kiinteistöjärjestelmät (E-huoltotiedot) 
 Tilahallintajärjestelmät 
 Viranomais- ja säädöstarkastelut 
Rakentamisvaiheen tehtävien osalta tulee määrittää tehtävät, miten malleja 
hyödynnetään työmaalla, tehdastuotannossa sekä miten ja kenen toimesta to-
teumatietoihin siirretään varsinaisen rakentamisen aikaiset muutokset ja päivite-
tyt tiedot kuten urakoitsijan hankkimat laitteet ja järjestelmät, kanavat ja johdo-
tukset.  

Laadunvarmistus 
Tietomallien laadunvarmistuksella käsitetään yleisesti suunnitelmien tietotekni-
sen laadun varmistamista ja mallien törmäystarkastelua. Lisäksi laadunvarmis-
tuksella varmistetaan mallin tietojen riittävyys ja mallin tietosisältö verrattuna 
kyseiseen suunnitteluvaiheeseen ja tietomallinnusvaatimuksiin. Laadunvarmis-
tuksen lähtötietona toimii mallin lisäksi suunnittelijan toimittama tietomal-
liselostus. 
Tietomallikoordinaattori määrittelee laadunvarmistuksen menettelyt ja laadun-
varmistuksen suorittajan etukäteen. Tietomallien laadunvarmistuksen suorittaja 
voi olla pääsuunnittelija-/arkkitehti, tietomallikoordinaattori, rakennuttajakon-
sultti tai erillinen konsultti. Projektinjohdon näkökulmasta laadunvarmistuksen 
suorittajan tehtävä on tietomallinnussuunnitelmassa ja suunnitteluaikataulussa 
määritetyissä hankevaiheissa suorittaa tilaajan laadunvarmistus suunnitteluala-
kohtaisille tietomalleille ja yhdistelmämallille. (ks. erillinen ohje osa 6 ”Laa-
dunvarmistus”). 
Mikäli tilaajan laadunvarmistus eriytetään pääsuunnittelijan tehtävästä, tulee 
mahdolliset tehtävät, vastuukysymykset ja raportointisuhteet pääsuunnittelijan 
ja laadunvarmistuksen suorittajan kesken määrittää. Pääsuunnittelija vastaa 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tehtävistä myös tietomallinnusta hyö-
dyntävissä suunnitteluprojekteissa. On huomattava, että suunnittelijoiden ja 
suunnitteluryhmän tulee tehdä omien suunnitelmiensa laadunvarmistus ja tarvit-
tava yhteensovituksen laadunvarmistus. Suunnittelija on aina vastuussa oman 
suunnitelmansa laadusta. 

Projekti- ja suunnitteluaikatauluun tulee merkitä erityiset tilaajan laadunvarmis-
tuspisteet, joissa mallit käydään kattavammin lävitse nimetyn laadunvarmistuk-
sen suorittajan toimesta. Tietomallien laadunvarmistus toimii kaksisuuntaisesti, 
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eli suunnittelijat saavat laadunvarmistuksen suorittajalta palautteen malleissa 
havaituista ongelmista. Suunnittelijat suorittavat mallien yhteensovittamista jat-
kuvasti suunnittelutyön edetessä esimerkiksi ennen suunnittelukokouksia. Tie-
tomallikoordinaattorin on syytä määritellä erityisiä laadunvarmistuksen varmis-
tuspisteitä, jotka yleensä edeltävät tilaajapäätöksiä. Tällaisia vaiheita ovat esi-
merkiksi vaatimusmallin tarkistaminen, ehdotussuunnitelman hyväksyminen, 
yleissuunnitelman hyväksyminen, toteutussuunnitelmien hyväksyminen ja to-
teumamallien hyväksyntä. (ks. Liite 3).  

Suunnitteluaikataulu 
Tietomallipohjainen suunnittelu muuttaa totuttuja suunnittelurytmityksiä hank-
keessa. Rakennusalalla ei ole olemassa vakiintunutta mitoituskäytäntöä tieto-
mallisuunnittelun aikataulutukselle. Käytännössä hankkeissa on todettu, että 
erityisesti yleissuunnitteluun tarvittava työmäärä kasvaa ja samalla myös tähän 
suunnitteluvaiheeseen vaadittava aika. Toisaalta yleissuunnitteluvaiheen tulok-
sena saatavat mallit sisältävät jo valtaosan toteutussuunnitteluvaiheessa tarvit-
tavasta tiedosta, jolloin toteutussuunnitteluvaiheeseen tarvittava aika yleensä 
lyhenee. Toteutusvaiheessa malliin tehtävät muutokset esimerkiksi korkeus-
asemiin voivat vaikuttaa merkittävästi muiden suunnittelijoiden jo laatimiin tie-
tomalleihin. 

Eri suunnitteluvaiheessa tehtävän mallien yhteensovittamisen ja laadunvarmis-
tuksen vaatimat ajanjaksot rytmittävät suunnittelun etenemistä ja ne on huomi-
oitava suunnitteluaikataulua laadittaessa. Pääsuunnittelijan yhteistyössä muiden 
suunnittelijoiden kanssa laatimassa suunnitteluaikataulussa on otettava ennen 
kaikkea huomioon tilaajan päätöksentekopisteet ja tietomallien sisällön riittä-
vyys ja toimituksen oikea-aikaisuus päätöksentekopisteitä varten. Tilaajan teh-
tävä on hyväksyä suunnitteluaikataulu hankkeen projektiaikataulun puitteissa. 

 
Kuva 2.  Esimerkki tietomallisuunnittelun aikataulusta. Aikataulua rytmittä-

vät tilaajan päätökset sekä suunnittelun edetessä tehtävät tietomal-
lien yhteensovitukset ja tekniset laadunvarmistukset. Tietomallien 
laadunvarmistusmenettelyä jatketaan myös rakentamisvaiheessa. 
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Oikeudet tietomallien käyttämiseen 
Projektin päättyessä kaikki mallit luovutetaan tilaajalle ohjelmiston alkuperäis-
mallina ja sovitussa IFC-muodossa suunnitelmien lisäksi. Tilaajalla on oikeus 
käyttää malleja kulloinkin voimassaolevien KSE-ehtojen mukaisesti. Jotta mal-
leja voidaan käyttää rakentamisen valmistelussa ja varsinaisessa rakentamises-
sa, tulee se mainita suunnittelun tarjouspyynnöissä. Esimerkiksi rakennesuun-
nittelijan malli sisältää jo suuren osan usein urakoitsijan vastattavaksi kuuluvas-
ta konepajasuunnittelun työstä ja tästä johtuen mallin luovuttamisesta ns. kol-
mannelle osapuolelle tulee ehdottomasti sopia edellä mainitulla tavalla. Lisäksi 
määritellään, mikäli suunnitteluohjelmistojen alkuperäisiä tiedostoja hyödynne-
tään rakentamisvaiheessa. 

Mikäli suunnittelija katsoo, että malleissa käytettävien kirjastojen ja objektien 
luovuttamiseen joko muille osapuolille projektin aikana tai tilaajalle projektin 
päätyttyä liittyy tekijänoikeudellisia, suunnittelijan kilpailuetuun liittyviä tai 
muita vastaavia juridisia ongelmia, tulee suunnittelijan mainita näistä tarjouk-
sessaan.  Tarjouksen  liitteenä  tulee  olla  ehdotus  siitä,  miten  kyseiset  ongelmat  
voidaan ratkaista niin, että hän voi luovuttaa tietomallipohjaisen yhteistyön vaa-
timat mallit muille osapuolille projektin aikana sekä rakennuksen käyttöä, yllä-
pitoa ja korjauksia ajatellen käyttökelpoiset mallit tilaajalle projektin päätyttyä. 
Asiasta tulee sopia ennen suunnittelusopimuksen solmimista. 
Tilaaja voi laajentaa KSE-ehtojen mukaisia kyseisen rakennuskohteen käyttö-
oikeuksiaan suunnitelmien, tietomallien ja yhdistelmämallien osalta mikäli 
poikkeavat käyttö- ja muutosoikeudet on erikseen mainittu tarjouspyynnöissä ja 
sopimuksissa. Mahdollisten kiinteistöjen myyntien osalta on erikseen kirjattava 
käyttöoikeuksien siirtyminen luovutuksensaajalle. 

4.4 Suunnittelun ohjaus 
Vaatimus 
Tietomallisuunnittelu käynnistetään kaikkien suunnittelualojen osalta. Suunnittelun 
ohjaukseen sisältyy hankkeen suunnittelutavoitteiden tarkastaminen, tavoitteiden 
vertaaminen vaatimusmalleihin sekä suunnitelmien tavoitteiden mukaisuuden val-
vonta ehdotus-, yleissuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheissa. Tilaajan päätök-
senteon tueksi kootaan suunnitteluvaiheittaiset tietomalleista johdetut ja tietomalli-
suunnittelussa määritellyt tuotokset. Suunnittelun ohjauksessa järjestetään suunnit-
telijoiden ja muiden osapuolten välinen yhteistyö esimerkiksi laadunvarmistuksen 
osalta sekä sovitaan suunnitelmakatselmuksista, hyväksyttämis- ja raportointime-
nettelyistä. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan tavoitteiden mukaisten ja keske-
nään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttaminen. 

Ohje 
Suunnitteluvaiheessa tietomallien käytöllä haetaan hyötyjä erityisesti tilaajan 
päätöksenteolle. Myöhemmin rakennusvaiheessa saavutetaan huomattavia etu-
ja, kun merkittävät ristiriitaisuudet on saatu ennakolta poistettua suunnitelmista. 
Tietomallien avulla havainnollistetaan ja vertaillaan erilaisia suunnittelu- ja ti-
lavaihtoehtoja, joiden pohjalta tilaajan ja käyttäjän on helpompi ottaa kantaa 
mm. visuaalisiin, laadullisiin, toiminnallisiin, teknis-taloudellisiin ja ekologisiin 
ominaisuuksiin. Hankkeen laajuuden ja muuntojoustavuuden hallinta ja tilava-
rausten riittävyyden tarkastelu helpottuu tila-, rakennusosa-, rakenne- ja järjes-
telmämallien käytön myötä. Energia-, olosuhde-, valaistus-, virtaus-, palo-, pe-
lastus- ja akustiset simuloinnit toimivat osana suunnittelun ohjausta ja laadun-
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varmistusta. Niiden tulokset toimivat suunnittelun lähtötietoina ja päätöksente-
on tukena. 
Rakennuksen elinkaaren ja energiatalouden optimointi tehdään tila-, rakenne- ja 
laitejärjestelmien vaihtoehtojen simuloinnin, elinkaari- ja käyttöikäanalyysien 
kautta. Myös kustannusten hallintaa on mahdollista tehostaa tietomallien käytön 
avulla, kun kustannusarviot ja elinkaarilaskelmat perustuvat malleista tuotettui-
hin tila- ja määrätietoihin. 

Tietomallien tarkastusprosessin avulla pyritään laadukkaampaan ja virheettö-
mänpään toteutukseen. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan tilaajan omaisuuden 
hallintaan sekä ylläpitoon ja huollon käyttöön liittyvä mallin tuottamisen tark-
kuus sovitusti.  

Tietomallien käytön avulla tulee selkeästi varmistaa, että laadittujen analyysien 
tulokset vastaavat asetettua vaatimusmallia ja asetettuja tavoitteita. Tietomalli-
koordinaattorilta ja suunnitteluryhmältä tulee edellyttää raportointia suunnitte-
lun edetessä malleista saatuihin tietoihin perustuen. Mikäli on tarpeen, vaati-
musmallia (vaatimusmalleja) päivitetään sovitusti. 
Suunnittelun tai erillisessä tietomallintamisen aloituskokouksessa käydään lä-
vitse tietomallintamista koskevat tietomallintamissuunnitelma, yhteiset peli-
säännöt, organisointi, aikataulu, yhteistyömenettelyt, tilaajan laadunvarmistus, 
dokumenttien/projektinhallinta ja mallintamisen eteneminen. Mallintamista 
koskevat suunnitteluryhmän tarkennetut raportointitavat sovitaan. Tietomallin-
nussuunnitelman päivittämisestä ja hyväksyttämismenettelystä sovitaan. 

Vaiheen tuotokset: 
 tietomalliprojektin tarkennettu suunnitteluaikataulu (tilaajan päätöksenteko-

pisteet on otettu huomioon) 
 tietomallisuunnittelun aloituskokous 
 tietomallintamissuunnitelman päivitys 
 yhteistyömenettelyt: tietomallikokoukset, suunnitteluryhmän kokoukset, 

suunnittelukokoukset 
 laadunvarmistuksen menettelyt: suunnittelija, suunnitteluryhmä, tilaaja 
 tietomallisuunnittelun dokumentointi 
 tietomallisuunnittelun raportit 
 Tuloksena: Yhteisesti sovitut tietomallisuunnittelun pelisäännöt 

4.4.1 Ehdotussuunnittelun ohjaus 

Vaatimus 
Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen ta-
voitteiden täyttämiseksi. Tuloksena on valittu ehdotussuunnitelma. 

Ohje 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa sopivinta perusratkaisua haetaan vaihtoehtoisilla 
arkkitehdin tilamalleilla (tai tilaryhmämalleilla). Mallien avulla vertaillaan yh-
teistyössä tilaajan ja käyttäjän kanssa laajuus-, kustannus- ja elinkaariominai-
suuksia. Rakennuksen energiatalous pyritään varmistamaan energiasimulointien 
ja elinkaarilaskelmien avulla. Vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja verrataan 
vaatimusmalliin.  

Ehdotussuunnitteluvaiheessa arkkitehdin tilamallia voidaan käyttää tilaohjel-
man tarkistamiseen, rakennuskohteen havainnollistamiseen sekä erilaisiin toi-
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minnallisten ja tehokkuustavoitteiden täyttymisen varmistamiseen. Lisäksi voi-
daan laatia tilapohjainen tavoitehinta-arvio ja verrata sitä perinteisesti tuotet-
tuun tavoitehinta-arvioon. Talotekniikan asiantuntijoiden käyttö jo tässä vai-
heessa mahdollistaa, että tilavaraukset voidaan suunnitella arkkitehtoniset vaa-
timukset säilyttäen. 

Taloteknisten asiantuntijoiden ja energiakonsulttien tuottamien energia-
analyysien avulla projektinjohto yhdessä suunnittelijoiden kanssa varmistaa, et-
tä hankkeelle asetettavat energiatehokkuus-, energiankulutus-, olosuhde- ja ym-
päristötavoitteet ovat järkevät. Hankkeelle laadittavan taloteknisen vaatimus-
mallin laadinnassa otetaan huomioon koko rakennuksen elinkaariedullisuus 
käyttö- ja ylläpitokustannuksineen. 

Ehdotusvaiheessa erityissuunnittelijat tutkivat sovittavassa laajuudessa myös 
rakenne- ja taloteknisiä ratkaisuvaihtoehtoja 

Vaatimusmallia päivitetään tehtyjen päätösten mukaan. 

Vaiheen tuotokset: 
 talotekniikan vaatimusmalli 
 alustava arkkitehdin tila- tai tilaryhmämalli suunnitelman ja tilaratkaisujen 

laajuuden hallintaan, liikennevirta-analyyseihin, tilojen tehokkuus-, mitoi-
tus-, muuntojousto- ja toimivuustarkasteluihin sekä työympäristön kehittä-
miseen 

 alustava tila- tai tilaryhmämalli taloteknisiin tarkasteluihin, kuten energiate-
hokkuuteen, energiankulutukseen, veden käyttömäärään, sekä hiilijalanjäl-
keen, ympäristövaikutusten analyysiin ja ympäristöluokitukseen 

 raportit laadunvarmistuksesta, törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien yh-
teensovittamisesta 

 tietomalliselostus 
 vaihtoehtoiset tilaryhmä-, tila- ja massoitteluratkaisut 
 tilankäytön tehokkuus 
 tilaluettelot 
 tilapohjaiset kustannusarviot 
 suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen ja visualisointi 
 markkinointimateriaali mm. tilojen vuokraukseen 
 alustavat runkorakenneratkaisut 
 alustavat talotekniset tilavaraukset 
 alustava tyyppitilan talotekniikan mallintaminen 
 energia-analyysit: alustavat energia-analyysit (vaihtoehtojen vertailu) 
 energia-analyysit: alustavat olosuhdesimuloinnit (vaihtoehtojen vertailu) 
 alustavat valaistusvisualisoinnit ja -laskelmat 
 valaistussimuloinnit 
 alustavat elinkaarilaskelmat (LCC) 
 alustavat virtausanalyysit simuloinnit (CFD) 
 alustavat ympäristövaikutusanalyysit (LCA) 
 vaadittavat erityissimuloinnit (mm. akustiikka) 
 tavoitevertailut 
 vaatimusmallin ylläpito 
 Tuloksena: Ehdotussuunnitelman hyväksymispäätös/ valittu suunnitte-

luratkaisu yleissuunnittelun pohjaksi 
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4.4.2 Yleissuunnittelun ohjaus 

Vaatimus 
Yleissuunnittelussa valittu ehdotussuunnitelma kehitetään suunnitteluryhmässä to-
teutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Tarvittaessa sovitaan myös hankintastrategi-
asta. 

Ohje 
Yleissuunnitteluvaiheessa suunnittelun ohjaukseen käytetään aiempien tieto-
mallien tietojen lisäksi mallipohjaisia alustavia arkkitehti-, rakenne- ja talotek-
nisiä tietomalleja. Yleissuunnitteluvaiheessa kiinnitetään yksittäisten suunnitte-
lualakohtaisten osamallien lisäksi erityistä huomiota mallien yhteistarkasteluun 
esimerkiksi rakennemalli ja kalliopinnanmalli. Lisäksi tavoitteiden saavuttami-
seen ja malleista laadittavien analyysien tulokset ohjaavat suunnitteluratkaisuja 
ja tilaajan päätöksiä. 

Yleissuunnitteluvaiheen tuloksena saatavat mallit sisältävät jo valtaosan toteu-
tussuunnitteluvaiheessa tarvittavasta tiedosta. 

Vaiheen tuotokset: 
 suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen ja visualisoinnit 
 alustava rakennusosamalli ja rakennemalli, tilavarausmalli ja alustava jär-

jestelmämalli 
 alustava talotekniikan tonttimalli 
 tietomalliselostukset 
 raportit laadunvarmistuksesta, törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien yh-

teensovittamisesta  
 laajuusvertailut (tilaohjelman ja suunnitelmien välillä sekä net-

to/bruttoalavertailut) 
 tarkennettu tilapohjainen kustannusarvio 
 alustavat rakennusosapohjaiset kustannusarviot 
 toiminnalliset analyysit 
 suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen mm. mallihuoneet ja –alueet, 

palvelualuekaaviot, konehuoneet 
 runko- ja perustusvaihtoehdot 
 rakenneanalyysit 
 käyttöikäanalyysit 
 alustava 4D aikataulutus 
 animaatiot 
 virtuaaliympäristön kuvaaminen 
 markkinointiaineisto 
 energia-analyysit: energia-analyysit (ratkaisun tarkastelu) 
 energia-analyysit: olosuhdesimuloinnit (ratkaisun tarkastelu) 
 elinkaarikustannusanalyysit (LCC) 
 energia- ja ympäristövaikutusanalyysit (LCA) 
 valaistusvisualisoinnit ja -laskelmat 
 valaistusvisualisoinnit 
 virtaussimuloinnit (CFD) 
 talotekniset järjestelmäanalyysit 
 palosimulaatiot 
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 muut vaadittavat erityssimuloinnit 
 tavoitevertailut 
 vaatimusmallien ylläpito 
 Tuloksena: Päätös yleissuunnittelun hyväksymisestä 

4.4.3 Rakennuslupatehtävien ohjaus 
Vaatimus 
Rakennuslupatehtävissä varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja yleissuunni-
telman hyväksyttävyys sekä kootaan pääpiirustukset, laaditaan tarvittavat lupa-
asiakirjat ja tietomallit sekä jätetään ne viranomaiskäsittelyyn 

Ohje 
Projektinjohdon tulisi käynnistää jo suunnittelunaloitusvaiheessa neuvottelut vi-
ranomaisten kanssa mahdollisesta mallin hyödyntämisestä rakennuslupavai-
heessa. Viranomaiset voivat hyödyntää tietomalleja ainakin tulevaisuudessa ra-
kennusluvan hakemisessa, rakennustuotteiden CE-merkinnöissä, tarkastusasia-
kirjana, rakenteiden erityismenettelyjen tukena, työmaan etäseurannassa ja ra-
kentamisen aloituskokouksessa asennussuunnitelman läpikäynnissä. Rakennus-
lupavaiheessa varmistetaan mallien avulla viranomaismääräysten täyttyminen. 
Malleista tuotettujen simulointien avulla voidaan todentaa määräysten noudat-
taminen mm. laajuuden, esteettömyyden, palo- ja pelastautumisturvallisuuden 
ja energiatehokkuuden suhteen. Dokumentoidut rakennuslupavaiheen tietomal-
lit toimitetaan tallennettavaksi rakennusvalvontaan. Lisäksi toimitetaan hank-
keen päättyessä toteumamallit rakennusvalvontaan. 

Vaiheen tuotokset: 
 rakennuslupavaiheen dokumentoidut tietomallit 
 tietomalliselostukset 
 tietomallinnuksen yhteistyömenettelyt viranomaisten kanssa  
 havainnollistavat kuvat (esim. ympäristöselvityksen tueksi) 
 laajuustiedot 
 määräystenmukaisuus mm. esteettömyys, palo- ja pelastautumisturvallisuus 
 energia-analyysit: energiaselvitys 
 Tuloksena: Rakennuslupa-asiakirjat / Päätös rakennusluvan hakemi-

sesta 

4.4.4 Toteutussuunnittelun ohjaus 

Vaatimus 
Toteutussuunnittelussa suunnitelma kehitetään rakentamisen edellyttämiseksi mi-
toitetuksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy so-
vitussa laajuudessa tuote- järjestelmäosasuunnittelu. 

Ohje 
Toteutussuunnitteluvaiheessa malleja kehitetään rakentamisen edellyttämään 
tarkkuustasoon, jotta niillä voidaan edetä tarjouslaskentavaiheeseen. Pääasiassa 
kaikkien urakkalaskentaa ja myöhemmin toteutusta varten tuotettujen paperido-
kumenttien tulee perustua tietomalleihin. Tietomallintamisen tarkkuustasosta 
johtuen osa laskenta-aineistosta ei kuitenkaan pohjaudu tietomalleihin. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi osa rakennedetaljeista.  
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Tietomallintamalla tehtyä toteutussuunnittelua täydennetään rakennusvaiheessa 
yhdessä suunnittelijoiden ja/tai urakoitsijoiden kanssa hankkeessa sovitulla ta-
valla. Suunnittelijan rakennusvaiheessa suorittamat tehtävät tulee määritellä 
suunnittelutarjouspyyntövaiheessa ja urakoitsijan tehtävät määritetään rakenta-
misen valmisteluvaiheessa. 

Vaiheen tuotokset: 
 suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen ja visualisoinnit 
 rakennusosamallit, rakennemallit ja järjestelmämallit 
 tonttimallit laskentaa ja toteutusta varten 
 tietomalliselostukset 
 mittapiirustukset 
 raportit laadunvarmistuksesta, törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien yh-

teensovittamisesta  
 reikävaraukset toteutusta varten 
 rakennusosapohjainen kustannusarvio 
 tietomallipohjaiset määräluettelot 
 toiminnalliset analyysit 
 animaatiot 
 virtuaaliympäristöt 
 4D-aikataulutus 
 järjestelmämallit laskentaa varten 
 tarkennettu kustannusarvio 
 energia-analyysit (toteutusvaiheen tarkennukset) 
 elinkaarikustannusanalyysit (LCC) 
 energia- ja ympäristövaikutusanalyysit (LCA) 
 valaistusvisualisoinnit ja -laskelmat 
 virtaussimuloinnit (CFD) 
 talotekniset järjestelmäanalyysit 
 talotekniikan äänilaskelmat 
 tavoitevertailut 
 päivitetyt vaatimusmallit 
 päivitetyt riskianalyysit 
 Tuloksena: Hyväksytyt toteutussuunnitelmat / rakennusosamallit to-

teutusta varten 

4.5 Rakentamisen valmistelu 

Vaatimus 
Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, määritetään urakoitsijan 
tietomallintamistavoitteita tukevat tehtävät, vastuut ja velvollisuudet sekä kilpailu-
tetaan hankinnat, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään hankintasopimukset. 

Ohje 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa tehdään urakoitsijoiden hankinta ja raken-
nustöiden organisointi hankkeessa. Urakoitsijoille voidaan urakkalaskentavai-
heessa luovuttaa käyttöön IFC-muodossa tietomalleja tai malleista otettuja mää-
räluetteloja, mikäli suunnittelijoiden kanssa on näin sovittu. Luovuttamiseen 
liittyy vastuukysymyksiä mm. mallien ja määrien oikeellisuutta koskien, josta 
johtuen mallit ja näistä johdetut määräluettelot on usein toimitettu sitoumukset-
ta urakoitsijoiden käyttöön. Tämä on hidastanut mallien käyttöä rakentamisvai-
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heessa. Mikäli urakoitsijan edellytetään käyttävän tietomalleja työmaatoteutuk-
sessa, mallit tulee toimittaa tältä osin tilaajaa ja suunnittelijaa sitovina. Tärkeätä 
on, että urakoitsijoille annetaan myös tarkastuspöytäkirjat ja tietomalliselostuk-
set, joista selviää tietomallien tarkkuus, laajuus ja valmiusaste. 
Urakoitsijoille luovutettavat tietomallit nimetään urakkasopimuksen teknisiksi 
asiakirjoiksi ja niille määritellään keskinäinen pätevyysjärjestys suhteessa mui-
hin asiakirjoihin. Tietomallit ja tietomalliselostukset yksilöidään vastaavasti 
kuin muut tekniset asiakirjat.  
Urakkaohjelmaan kirjataan, mitkä ovat urakoitsijan tehtävät ja yksilöidyt vel-
voitteet tietomallipohjaisessa toteutuksessa (ks. osa 13 ”Tietomallien hyödyn-
täminen rakentamisessa”). Urakoitsijan kustannuksiin vaikuttavat vaatimukset 
tulee esittää jo tarjouspyynnössä. Urakka-asiakirjoihin kirjataan urakoitsijan oi-
keus luovuttaa tietomalli kolmannelle osapuolelle esim. alihankintatarjous-
pyynnön yhteydessä tai alihankinnan toteuttavalle yritykselle. Urakoitsija vel-
voitetaan siirtämään tietomallin käyttöä ja luovuttamista koskevat rajoitukset 
alihankkijalle. Huomattavaa on, että valittu urakkamuoto vaikuttaa eri osapuol-
ten tehtäviin ja vastuisiin. 
 
Urakoitsijavalinnassa tulee ottaa huomioon myös urakoitsijan tietomallinnus-
tehtäviä hoitavien henkilöiden pätevyys ja kokemus. Urakoitsijalle varataan 
mahdollisuus tietomallien katselmointiin ennen urakkasopimuksen tekemistä. 
Mallit luovutetaan urakoitsijalle sellaisessa muodossa, että rakentamisen aika-
tauluttaminen on mahdollista tähän tehtävään saatavilla olevilla kaupallisilla 
ohjelmistoilla. Suunnittelijoiden aikataulutehtävät mallinnuksen osalta tulee so-
pia erikseen, mikäli niitä edellytetään heiltä. 

Projektikohtaisesti sovitaan erikseen seuraavat tilaajan haluamat optiot: 
 rakentamisaikataulun esittäminen tietomallissa  
 rakentamisen toteutumatilanteen esittäminen tietomallissa 
 rakennusalueen käytön mallinnus (työmaan aluesuunnitelma) 
 rakentamisvaiheen työturvallisuusratkaisujen varmistaminen tietomallin 

avulla 
 rakennustyön aikaisten muutosten ja asennusten dokumentointi esimerkiksi 

laserkeilaamalla, video- tai valokuvaamalla 
 talotekniikan tasapainotuslistausten, säätökuvien, huonekohtaisten tarkastus-

listojen tekeminen jne. 
 
Usein rakentamisen aikana tehdään suunnitelmiin muutoksia esimerkiksi tuo-
tannollisista syistä. Viimeistään rakentamisen valmisteluvaiheessa tulee sopia 
kuinka rakennusaikaiset muutokset saadaan luotettavasti dokumentoitua ja vie-
tyä toteutusta vastaaviin tietomalleihin ja kenen toimesta. Huoltokirja-aineiston 
ja muiden luovutusaineistojen tuottamisen laajuus sekä roolit määritetään pro-
jektinjohdon toimesta ja ne sisällytetään tehtäviin hankintasopimuksiin. Ura-
koitsijan toteumatietojen toimitusta on käsitelty osassa 13. Tietomallien hyö-
dyntämisestä myöhemmin huollon, ylläpidon sekä myöhemmin tehtävien kor-
jaus- ja muutostöiden apuvälineenä on tärkeää, että malli vastaa kaikilta osin 
esimerkiksi taloteknisten järjestelmien ja laitteiden osalta valmista rakennusta.  

Vaiheen tuotokset: 
 urakoitsijoiden tietomallintamistehtävät, laajuus ja velvoitteet 
 rakennus- ja rakenneosamallit urakkalaskentaa varten 
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 järjestelmämallit urakkalaskentaa varten 
 malleista johdetut määräluettelot 
 urakkalaskenta-aineiston tietomallit ja tietomalliselostukset 
 pätevien urakoitsijoiden valintakriteerit 
 urakkatarjouspyynnöt ja -sopimukset 
 dokumenttien/projektihallintajärjestelmän käyttö 
 Tuloksena: Urakka- ja hankintasopimukset 

4.6 Rakentamisen ohjaus 
Vaatimus 
Rakennus rakennetaan valmiiksi asiakirjojen ja tietomallien osoittamalla tavalla, 
rakennustyön aikana päätettävien muutosten mukaisesti. Koordinoidaan tietomal-
linnuksen toimintatavat ja yhteistyö. Rakentamisen ohjauksella varmistetaan sopi-
muksenmukainen toteutus, rakentamisaikaisten tietomallinnustehtävien suoritus, 
tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Raken-
nuksen valmistuminen suunnitelmien mukaisesti todetaan vastaanotossa. Tietomal-
likoordinaattori huolehtii siitä, että kaikki vastuulliset osapuolet ovat toimittaneet 
sopimuksissa vaaditut toteumatiedot. 

Ohje 
Tietomallien avulla voidaan tehostaa erilaisia työmaan prosesseja. Urakoitsija 
voi hyödyntää tietomalleja työmaalla esimerkiksi: 
 kokonaisuuden ja tilankäytön hahmottamisessa 
 työvaiheiden aloituspalavereissa 
 hankintatoimessa 
 sijaintikohtaisessa määrälaskennassa 
 mittojen ja korkeusasemien tarkastelussa 
 työmaa-alueen käytön suunnittelussa (mm. aidat, työmaatilat, työmaaliiken-

ne, paikoitus, varastointi, sähkö ja valaistus) 
 logistiikkasuunnittelussa kuten nostojen ja siirtojen suunnittelussa (esim. 

torninostureiden ulottuvuudet ja rakennushissien sijoitus) 
 konepaja- ja elementtituotannossa 
 laitteiden ulkomittojen tarkentamisessa mm. tarvittavien haalausreittien osal-

ta 
 työturvallisuussuunnittelussa ja riskien arvioinnissa (esim. putoamissuojauk-

set, suojakaiteet, suojakatokset, kiinnitykset ja ankkuroinnit) 
 telinesuunnittelussa 
 urakoitsijapalavereissa ja työvaiheiden aloituspalavereissa  
 osapuolten välisessä 4D-aikatauluhallinnassa (suunnittelu, valmistus, asen-

nus) 
 visualisoinnissa. 

Tuotannon käyttöön luovutettavat tietomallit yksilöidään ja niiden käyttötarkoitus 
sekä laadunvarmistus todetaan osapuolten yhteisessä katselmuksessa. Urakoitsijalle 
esitellään mallien käyttöön liittyvät menettelyt ja käytännöt. 
Tilaajan velvollisuutena on myötävaikuttaa tietomallien toimittamiseen yhteisesti 
sovitussa laajuudessa ja aikataulussa.  

Vaiheen tuotokset: 
 rakentamisvaiheen tietomallinnuksen aloituskatselmus 
 tietomallinnuksen yhteistyömenettelyt rakentamisvaiheessa 
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 raportit rakennusaikana muutettujen tietomallien laadunvarmistuksesta, 
törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien yhteensovittamisesta 

 tulosteet optiona tilatuista urakoitsijoiden toimenpiteistä 
 toteumatiedot 
 energia-analyysit: normaalikäytön energiakulutustavoite (taso 1 tai taso 2) 
 rakennusaikainen dokumentointi 
 huoltokirjan tiedot 
 Tuloksena: Vastaanottopäätös 

4.7 Käyttöönotto 

Vaatimus 
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus. 

Ohje 
Pääasiassa urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden menettely luovutusasiakirjojen 
suhteen tietomallinnusta hyödyntävässä hankkeessa on perinteisen rakennus-
hankkeen menettelyiden mukainen. Uutta käyttöönottovaiheen menettelyissä on 
se, että rakennustöiden päätyttyä suunnittelijat luovuttavat tilaajalle toteutunutta 
rakennusta vastaavat tietomallit (ns. toteumamallit). Luovutettavat mallit on 
kuvattu suunnittelu- ja urakkasopimuksissa. Rakennuksen käyttöönoton yhtey-
dessä annettavassa käytönopastuksessa voidaan käyttää apuna rakennuksen tie-
tomalleja, joiden avulla voidaan havainnollistaa rakennusta tuleville käyttäjille 
perinteisiä piirustuksia paremmin. 

Rakennushankkeen tietomallien hyödyntämistä käytön ja ylläpidon aikana on 
käsitelty yksityiskohtaisemmin osassa 12. Potentiaalisia mahdollisuuksia on 
useilla toimialueilla operatiivisesta kiinteistöjohtamisesta rakennusten teknisten 
järjestelmien hoitoon ja kunnossapitoon, käyttäjäpalveluihin, siivoukseen jne. 
Tietomallipohjaisia kiinteistönpidon sovelluksia on jo tarjolla ja kehitteillä toi-
mitilajohtamiseen, tilahallintaan, energian ja ympäristövaikutusten seurantaan, 
ylläpidon budjetointiin, PTS-suunnitteluun, huoltokirjan hallintaan jne. 
Projektinjohdon tulee nimetä henkilö koordinoimaan rakennushankkeen huol-
tokirjavelvoitteita. Tietomallikoordinaattorin tulee varmistaa yhteistyössä hänen 
kanssaan, että kiinteistölle luovutettavat mallit suunnittelusta ja rakentamisesta 
sisältävät myös kiinteistön huoltokirjavaatimusten mukaiset tiedot. 

Vaiheen tuotokset: 
 toteumamallit 
 energia-analyysit: normaalikäytön energiakulutustavoite (taso 1 tai taso 2, 

rakentamisvaiheen tarkistus) 
 tietomalliselostukset 
 raportit laadunvarmistuksesta, törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien yh-

teensovittamisesta 
 valmis huoltokirja 
 Tuloksena: Käyttöönottopäätös 
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4.8 Takuuaika ja ylläpito 

Vaatimus 
Huolehditaan tietomallien siirrosta käytön ja ylläpidon aikaisiin järjestelmiin. 

Ohje 
Rakennushankkeen jälkeen tietomallit jäävät sopimusten mukaisesti määritelty-
nä tilaajan haltuun ja niitä voidaan hyödyntää tarkkoina lähtötietoina suunnitel-
taessa rakennukseen myöhemmin kohdistuvia muutos- ja korjaustöitä. Tarkoi-
tuksena on, että hankkeen aikana tuotettuja tietomalleja päivitetään jatkossa ja 
ne seuraavat rakennusta sen koko elinkaaren ajan. Energiankulutusta ja olosuh-
teita verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Rakennushankkeen tietomallien hyö-
dyntämistä käytön ja ylläpidon aikana on käsitelty yksityiskohtaisemmin osassa 
12. 



LIITE 1 TIETOMALLINTAMISSUUNNITELMA, MALLI 

1 YLEISTÄ 
− Tietomallintamissuunnitelman tarkoitus projektissa 
− Tietomallintamissuunnitelman päivittämiseen liittyvät menettelyt 

2 TIETOMALLINTAMISEN TAVOITTEET JA KÄYTTÖTARKOITUKSET  
− Tietomallintamisen tavoitteet ja käyttötarkoitukset projektin aikana sekä käytön ja 

ylläpidon aikana (mm. energia-analyysit, törmäystarkastelut) projektin eri vaiheissa 
(hankeselvitys, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito) 

3 TIETOMALLINTAMISEN ORGANISOINTI 
− Vastuuhenkilöt rooleittain (mm. tietomallikoordinaattori, suunnittelualakohtaiset 

vastuuhenkilöt, laadunvarmistuksen vastuuhenkilöt) 
− Vastuuhenkilöt tietomallien käyttötarkoituksen (mm. energia-analyysit, 

törmäystarkastelut) mukaan 

4 YHTEISTYÖMENETTELYT JA KOMMUNIKOINTI 
− Yhteistyömenettelyt, kokouskäytännöt ja raportointi 

5 LAADUNVARMISTUS 
− Laadunvarmistusmenettelyt 

6 YHDISTELMÄMALLIT 
− Mallien yhdistämismenettelyt, julkaisun ja hyväksynnän periaatteet 

7 VAATIMUSMALLIT 
− Vaatimusmallien laadintamenettelyt ja niiden päivittäminen 

8 TIETOMALLINTAMISEN PERIAATTEET 
− Noudatettavat standardit ja ohjeet 
− Mallintamistapa (lohkot, kerrokset yms.) 
− Tiedonsiirtomuoto 
− Mallien nimeäminen, kuvatasot, mittayksiköt, koordinaatisto, tunnisteet ym. 
− Tiedonhallinta 

9 OHJELMISTOT 
− Osapuolten ohjelmat käyttötarkoituksen mukaan 

10 MALLIPROSESSIT  
− Vastuuhenkilöiden menettelykuvaukset erillisinä liitteinä käyttötapausten mukaan 

11 TOTEUMAMALLIEN LAADINTA 
− Toteumamallien laadinnan periaatteet ja vastuut 

12 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 
− Mallien luovutus 
− Ylläpitomallit 

 



LIITE 2: TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT, MALLI 
Tietomallinnusprojektiin sisältyvät tietomallinnukseen liittyvä tehtävät valitaan merkitsemällä rasti ruutuun 
 

 TARVESELVITYS 

 Lähtötietotomallin tilaamisessa avustaminen 

 Maastomallin tilaamisessa avustaminen 

 Alustavan vaatimusmallin laatimisesta 
huolehtiminen 

 Muut tehtävät:  

 HANKESUUNNITTELU 

 Vaatimusmallien laatimisesta huolehtiminen 

 Alustavan tietomallinnussuunnitelman laadinta 

 Projektiaikataulun tarkastaminen 

 Muut tehtävät:  

 SUUNNITTELUN VALMISTELU 

 Tietomallintamisen riskitarkastelun laadinta 

 Tietomallinnustehtävien valvonta 

 Tietomallinnustilanteen raportointi 

 Vaatimusmallien päivittämisestä huolehtiminen 

 Tietomallinnussuunnitelman tarkentaminen 

 Tietomallintamisen organisoinnin suunnittelu 

 Tietomallintamisen laadunvarmistussuunnittelu 

 Suunnitteluaikataulun tarkastaminen 

 Suunnittelun tietomallinnustehtävät 

 Suunnittelijoiden valintakriteereiden tarkastaminen 

 Suunnittelutarjouspyyntöjen tarkastaminen 

 Suunnittelusopimusten tarkastaminen 

 Dokumenttienhallintajärjestelmän määrittäminen 

 Muut tehtävät:  

 EHDOTUS-, YLEIS- JA 
TOTEUTUSSUUNNITTELU 

 Tietomallinnuksen aloituskokouksen järjestäminen 

 Tietomallinnussuunnitelman tarkentaminen 

 Vaatimusmallien päivittämisestä huolehtiminen 

 Tietomallintamisen riskitarkastelun päivittäminen 

 Tietomallinnuksen aikataulutus 

 Tietomallinnustehtävien valvonta 

 Suunnittelun laadunvarmistuksen valvonta 

 Tilaajan laadunvarmistustehtävät 

 Tietomallinnusdokumentoinnin valvonta 

 Tietomallikokoukset ja -katselmukset 

 Yhdistelmämallien laadinta ja tarkastaminen 

 Tietomallinnustilanteen raportointi 

 Muut tehtävät: 

 RAKENTAMISEN VALMISTELU 

 Tietomallinnusdokumentoinnin valvonta 

 Tietomallikatselmuksien järjestäminen 

 Tilaajan laadunvarmistustehtävät 

 Urakoitsijoiden tietomallinnustehtävät 

 Urakoitsijoiden valintakriteerien tarkastaminen 

 Urakkatarjouspyyntöjen tarkastaminen 

 Urakkasopimusten tarkastaminen 

 Tietomallinnustilanteen raportointi 

 Muut tehtävät: 

 RAKENTAMINEN 

 Tietomallialoituskatselmuksen järjestäminen 

 Tietomallinnussuunnitelman päivittäminen 

 Tietomallintamisen riskitarkastelun päivittäminen 

 Yhteistyömenettelyiden sopiminen 

 Tietomallikokousten järjestäminen 

 Tietomallinnustehtävien valvonta 

 Toteumatietojen päivittämisen valvonta 

 Toteumatietojen päivittämisen valvonta 

 Tietomallinnustilanteen raportointi 

 Muut tehtävät: 

 KÄYTTÖÖNOTTO, TAKUUAIKA, YLLÄPITO 

 Tietomallipohjaisen huoltokirjan varmistaminen 

 Toteumamallien toimituksen varmistus 

 Tietomallien ylläpidon siirto tilaajaorganisaatiolle 

 Tietomallintamisen loppuraportti 

 Muut tehtävät: 
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