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Alkusanat 
 

Julkaisusarja ”Tietomallivaatimukset 2012” on laajapohjaisen kehittämishankkeen, 
COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille juontaa rakennusalalla nopeasti kasvavasta 
tietomallintamisen käytöstä. Rakennushankkeen kaikissa vaiheissa osapuolilla on tarve 
määritellä entistä täsmällisemmin mitä ja miten mallinnetaan. ”Tietomallivaatimusten 
2012” lähtökohtana ovat olleet tilaaja-organisaatioiden aikaisemmat ohjeet ja niistä 
saadut käyttökokemukset sekä ohjeitten kirjoittajien seikkaperäinen kokemus 
mallipohjaisesta toiminnasta. 

 

Hankkeen osapuolet: Rahoittajat: Aitta Oy, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy, 
buildingSMART Finland, Espoon kaupunki Tekninen palvelukeskus, Future CAD Oy, 
Helsingin kaupunki Asuntotuotantotoimisto, 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. Kirjoittajat: 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 Finland 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 Tietomallinnukset päätavoitteet 
Kiinteistöjen ja rakennusten mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen 
laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja 
elinkaariprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen 
elinkaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin 
jälkeenkin käytön ja ylläpidon aikana.  

Tietomallit mahdollistavat mm: 
o investointipäätöksien tuen 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 hyödyntämisen käytön 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 
vaatimukset. 

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 
vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. 
Vähimmäisvaatimukset on tarkoitettu noudatettavaksi kaikissa 
rakennushankkeissa, joissa näitä vaatimuksia halutaan käyttää. 
Vähimmäisvaatimusten lisäksi voidaan esittää lisävaatimuksia tapauskohtaisesti. 
Mallinnusvaatimukset ja – sisältö on esitettävä kaikissa suunnittelusopimuksissa 
sitovasti ja yhdenmukaisesti. 
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Julkaisusarja ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012” koostuu seuraavista 
dokumenteista: 
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 
lisäksi ainakin yleiseen osuuteen (osa 1) sekä laadunvarmistuksen periaatteisiin 
(osa 6). Projektia tai projektin tiedonhallintaa johtavan henkilön on hallittava 
tietomallivaatimusten periaatteet kokonaisuutena. 

2 Johdanto  
Tässä dokumentissa käsitellään rakennesuunnittelun mallintamista ja rakenne-
suunnittelijan tuottamien tietomallien vaadittua tietosisältöä.  

Rakennuksen tietomallien käytöllä pyritään hallittuun päätöksentekoon ja 
tiedonkulun tukemiseen suunnitteluryhmän sisällä sekä suunnittelijoiden, tilaajan 
ja urakoitsijan välillä.  

Tämä ohje kattaa rakennesuunnittelijan tuottaman suunnittelumallin, jota 
kutsutaan jatkossa rakennemalliksi. Rakennemalli kehittyy ja tarkentuu 
suunnitteluprosessin edetessä.  

Ohjeessa kuvatut suunnitteluvaiheet noudattavat TELU 08 Rakennesuunnittelun 
tehtäväluettelon vaiheita. 

Tässä ohjeessa ei käsitellä rakennesuunnittelun jakamista eri osapuolille esim. 
tuoteosasuunnittelua ja elementtien valmisosasuunnittelua varten.   

Yleiset, kaikille suunnittelualoille yhteiset vaatimukset on esitetty näihin 
mallinnusvaatimuksiin kuuluvassa osassa 1. Yleinen osuus.  
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3 Yleiset määrittelyt 
Mallien tarkkuus ja sisältövaatimukset muuttuvat suunnitteluvaiheittain. Nämä 
vaatimukset on määritelty eri suunnitteluvaiheiden alla sekä liitteessä 1 
Rakennemallin tietosisältö. 

3.1 Mallinnettavat rakenteet 
Vaatimus 
Rakennemalliin mallinnetaan kaikki kantavat rakenteet sekä ei-kantavat 
betonirakenteet. Lisäksi on mallinnettava sellaiset tilaa vievät rakennustuotteet, 
joiden koolla ja sijainnilla on merkitystä muille suunnittelijoille. 

Ohje 
Esimerkiksi palosuojalevyt mallinnetaan, jotta rakenteen alapinta selviää 
mallista talotekniikkasuunnittelijoille. Rakennemalliin ei yleensä lisätä 
kalvotyyppisiä rakennustuotteita, kuten esim. vedeneristeitä.  

Vaatimus 
Rakenteet tulee mallintaa siten, että tietoa siirrettäessä rakennusosan sijainti, 
nimi/tyyppi ja geometria siirtyvät rakennusosan mukana.  

Rakennesuunnittelijan on varmistettava, että rakennusosat ovat oikein IFC- 
mallissa; seinä seinänä ja palkki palkkina.  

Ohje 
Yleensä ohjelmisto tekee tämän automaattisesti, jos rakenteet mallinnetaan 
käyttäen kyseisen osan mallintamiseen tarkoitettuja työkaluja; seinä 
mallinnetaan seinätyökalulla, palkki palkkityökalulla jne.  

3.2 Rakennetyypit  
Vaatimus 
Rakennesuunnittelija määrittelee projektin rakennetyypit tehtäväluettelon 
mukaisesti, vaikka niitä ei esiinny sellaisena rakennemallissa. Rakennetyypit 
tulostetaan 2D-piirustuksina. Arkkitehti käyttää rakennesuunnittelijan 
määrittelemiä rakennetyyppejä rakennusosamallissaan samannimisinä.  

Ohje 
Rakennetyyppipiirustuksen pitää olla koko projektiryhmän käytettävissä, koska 
niitä tarvitaan esimerkiksi energia-analyysejä tehdessä. 

3.3 Lohko- ja kerrosmäärittelyt 
Vaatimus 
Rakenteet mallinnetaan kerroksiin ja lohkoihin suunnitellun 
rakentamisjärjestyksen mukaisesti noudattaen projektissa sovittua koordinaatistoa. 
Koordinaatiston määritys on esitetty osassa 1.Yleinen osuus. 

Rakennemalliin määritellään kerros- ja/tai lohkotieto siten, että ne siirtyvät IFC- 
tiedostossa. Kerros- ja lohkotietoa hyödynnetään mm. visualisoinnissa, 
tarkastuksissa ja määräluetteloissa.  
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Ohje 
Suurissa hankkeissa rakennemalli voidaan joutua jakamaan osiin.  
Rakenteet mallinnetaan sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi 
kolmen kerroksen korkuinen pilari mallinnetaan ehjänä kerrosten läpi 
Rakennemalli jaetaan kerroksiin siten, että kerrokseen kuuluvat kantavat 
seinät/pilarit ja yläpuolinen välipohja. Useiden kerrosten läpi menevät rakenteet 
liitetään alimpaan kerrokseen, jossa ne esiintyvät. Erikseen sovittaessa 
rakennesuunnittelija tuottaa IFC- mallin myös kerroksittain arkkitehtijaottelun 
mukaisesti (kantavat seinät/pilarit ja alapuolinen välipohja).  

3.4 Numerointi ja nimeäminen 
Vaatimus 
Mallinnusohjelmat numeroivat osat yksilöllisesti (GUID), jotta ne ovat 
tunnistettavissa tarpeen mukaan läpi hankkeen aina valmistukseen ja asennukseen 
asti. GUID-tunnisteet on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan muokkaamalla jo 
luotuja rakennusosia niiden tuhoamisen ja uuden osan luomisen sijaan.  

Automaattisen GUID-numeroinnin lisäksi rakenteet nimetään ja numeroidaan 
loogisesti hankkeessa sovitulla ja tilaajan hyväksymällä tavalla, jotta osat 
pystytään tunnistamaan esimerkiksi määrälaskentaa ja logistiikkaa varten. 

Käytetty nimeämis- ja numerointilista on jaettava projektiryhmän käyttöön mallin 
käytön helpottamiseksi.   

3.5 Mallin valmiusaste 
Vaatimus 
Rakennemallissa voi olla suunnittelun osalta eri vaiheissa olevia rakennusosia.  
Mallitiedon hyödyntämisen kannalta on oleellista tietää rakennusosien 
valmiusaste suunnittelussa. Valmiusaste esitetään mallissa tai se kirjataan selvästi 
tietomalliselostukseen.  Valmiusasteen esitystapa sovitaan projektikohtaisesti. 

Ohje 
Valmiusasteen perusteella esim. talotekniikkasuunnittelijat voivat todeta 
rakennusosien alapintojen korkojen luotettavuuden. 

3.6 Laadunvarmistus 
Vaatimus 
Rakennemalleja julkaistaessa niihin ei saa sisällyttää muiden suunnittelijoiden 
malleja, vaikka niitä olisikin käytetty referenssimalleina. Rakennemallit saavat 
sisältää siis ainoastaan rakennesuunnistelijan mallintamia objekteja.  

Ennen mallin julkaisua on rakennesuunnittelijan tehtävä omien suunnitelmiensa 
laadunvarmistus yrityksen laatujärjestelmän mukaisesti.  

Mallin laadunvarmistus tehdään tämän osion ja osan 6. Laadunvarmistus 
esittämällä tavalla. Tietomalliselostuksen liitteenä toimitetaan täytetty ja 
allekirjoitettu rakennemallin tarkastuslomake. 

Ohje 
Julkaistavan IFC – mallin tietosisältö voidaan määritellä käyttötarkoituksen 
mukaan. Mallia voidaan keventää esim. jättämällä pois raudoitukset.  
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4 Tietomallinnus korjausrakennuskohteessa 
Korjausrakennuskohteissa mallinnuksen laajuus sovitaan aina projektikohtaisesti. 
Mallinnuksen laajuuteen ja tarkkuuteen vaikuttaa hankkeessa mahdollisesti 
teetettävän lähtötietomallin soveltuminen rakennesuunnittelijan käyttöön.  

4.1 Lähtötilanteen mallinnus 
Jos lähtötietomallia ei ole tai rakenteiden tarkkuus ei ole lähtötietomallissa 
riittävä, rakennesuunnittelija voi mallintaa olemassa olevat rakenteet.  

Vaatimus 
Rakennesuunnittelija tekee lähtötietomallin kantavien rakenteiden ja ei-kantavien 
betonirakenteiden osalta noudattaen mahdollisuuksien mukaan tieto-
mallivaatimusten osassa 2. Lähtötilanteen mallinnus kuvattuja 
mallinnusvaatimuksia. Tietomalliselostukseen tulee merkitä käytetty 
mittausmenetelmä ja arvioitu mallitarkkuus.  

Ohje 
Rakennesuunnittelija voi mallintaa lähtötilanteen myös vanhojen 
rakennepiirustusten avulla. 

4.2 Muutosten mallinnus 
Vaatimus 
Rakennesuunnittelija mallintaa rakennemalliin tai omaan lähtötietomalliinsa uudet 
kantavat rakenteet ja ei-kantavat betonirakenteet.  Olemassa olevat kantavat 
rakenteet mallinnetaan vain, jos rakenteelliset muutokset sitä edellyttävät. 
Mallinnus tehdään osan 5. Rakennesuunnittelu mukaisesti. Muuttuneiden 
rakenteiden osalta tietomalliselosteeseen lisätään tieto rakenteen mitatusta tai 
arvioidusta sijainnista. 

Ohje 
Projektikohtaisesti voidaan sopia muista mallinnuskäytännöistä, esimerkiksi 
rakennuksen jonkun osan tarkemmasta mallintamisesta. 
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5 Suunnitteluvaiheiden mukaiset määrittelyt  
5.1 Vaatimusmalli 

Rakennesuunnittelun vaatimusmallissa esitetään rakennesuunnittelulle asetettuja 
tavoitteita ja vaatimuksia 

Vaatimusmalli voi olla esitysmuodoltaan taulukkomuotoinen esitys, piirustus, 
tekstiasiakirja, tietomalli tai näiden yhdistelmä.  

Ohje 
Rakennesuunnittelun vaatimusmalli sisältää esimerkiksi: 

 käytettävät määräykset ja ohjeet 

 tilaajan antamat lähtötiedot ja velvoitteet 

 muut mahdolliset vaatimukset ja lähtötiedot (muuntojoustavuus, vapaat 
korkeudet yms.). 

5.2 Ehdotussuunnittelu  
Ehdotussuunnitteluvaiheessa (TELU 08 – RAK C3) rakennesuunnittelija arvioi 
arkkitehdin esittämien vaihtoehtojen toteutettavuutta.  

Ohje 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelijalla ei ole varsinaisia 
mallinnusvaatimuksia. Projektikohtaisesti voidaan erikseen sopia, että 
rakennesuunnittelija mallintaa esim. erilaisia runkovaihtoehtoja kustannusten 
selvittämiseksi. Mallinnustarkkuus on yleissuunnitteluvaiheen mukainen. 

5.3 Yleissuunnittelu  
Yleissuunnitteluvaiheessa (TELU 08 – RAK C4) valittu ehdotussuunnitelma 
kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Mallin sisältö on määritelty 
liitteessä 1. 

Ohje 
Tässä vaiheessa tutkitaan myös taloteknisten järjestelmien ja kantavien 
rakenteiden periaatteellinen yhteensopivuus talotekniikan suunnittelijoiden 
kanssa. 

 
Kuva 1: Malli yleissuunnitteluvaiheessa (Kuva: Finnmap Consulting Oy) 
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Vaatimus 
Seuraavassa on esitetty yleissuunnitteluvaiheen yleisiä vaatimuksia. 

Yleissuunnittelu  
Lähtötiedot rakennesuunnitteluun: 

Lähtötietomallit  Inventointimalli ja/tai  tonttimalli osan 2 "Lähtötilanteen mallinnus" 
mukaisesti 

 IFC -mallit sekä malleista tulostetut 2D-piirustukset sovitussa formaatissa 

GEO (*)  Maakerrosten-, kallion-, kaivantojen- ja louhintojen pinnat 

 IFC tai 3D-dwg formaatissa, sekä mallista tuotetut piirustukset sovitussa 
formaatissa 

ARK  IFC -malli osan 3 "Arkkitehtisuunnittelu" mukaisesti 

 Mallista tulostetut 2D-piirustukset sovitussa formaatissa 

TATE  IFC -malli osan 4 "Talotekninen suunnittelu" mukaisesti 

Rakennesuunnittelijan tietomallivaatimukset 

 Mallinnus liitteen 1 ” Rakennemallin tietosisältö” mukaisesti tai hankkeessa muuten päätetyn 
määrittelyn mukaisesti 

 Laadunvarmistus kohdan 3 ja osan 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti  

 IFC-mallin julkaisu kohdan 3 ja osan 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti 

 Tietomalliselostuksen täyttö 

 Mallista tulostettavien piirustusten laadinta, tilaajan tai yleisten ohjeiden mukaisesti 
Mallista saatavat hyödyt: Tulosteet: 

 Visuaalinen tarkastelu 

 Lähtötietona määrä- ja 
kustannuslaskennoille 

 Alustava runkoaikataulutus 

 Suunnitelmien yhteensovittaminen 

 Lähtötietona rakennesuunnittelijan 
lujuuslaskentamallille 

 Lähtötietona seuraavalle 
suunnitteluvaiheelle 

 Perustuksien mittapiirustus 

 Alapohjan mittapiirustus 

 Tasojen mittapiirustukset 

 Yleisleikkauspiirustukset 

(*) = GEO mallinnus ei ole vaatimuksena YTV2012 tietomallivaatimuksissa 
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Kuva 2: Esimerkki porrashuoneen mallitarkkuudesta yleissuunnitteluvaiheessa (Kuva: Finnmap 
Consulting Oy) 

5.4 Hankintoja palveleva suunnittelu  
Hankintoja palvelevassa suunnittelussa (TELU 08 – RAK C6) malli kehitetään 
hankintakyselyjen edellyttämälle tasolle ja laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat 
hankintakyselyjä varten. 

Vaatimus 
Mallissa esitetään kantavien ja ei-kantavien betonirakenteiden koko, laajuus, 
määrät sekä tarkka sijainti. Mallin sisältö on määritelty liitteessä 1. 

Ohje 
Tällöin se palvelee myös lähtötietona esimerkiksi TATE- suunnittelijan LVI-
suunnittelua varten. 



Sivu 12 / 19 
 

Versio 1.0     27.3.2012   © COBIM - hankkeen osapuolet 
 

 

 
Kuva 3: Malli on tarkennettu hankintoja palvelevaan suunnitteluvaiheen (Kuva: Finnmap 
Consulting Oy) 

 

 
Kuva 4: Edellisen kuvan mallin porrashuoneen mallitarkkuus ja mallielementti hankintoja 
palvelevassa suunnitteluvaiheessa (Kuva: Finnmap Consulting Oy) 
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Vaatimus 
Seuraavassa on esitetty hankintoja palvelevan suunnitteluvaiheen yleisiä vaatimuksia. 

Hankintoja palveleva suunnittelu 
Lähtötiedot rakennesuunnitteluun: 

ARK  IFC -malli osan 3 "Arkkitehtisuunnittelu" mukaisesti 

 Mallista tulostetut 2D-piirustukset sovitussa formaatissa 

TATE  IFC -malli osan 4 "Talotekninen suunnittelu" mukaisesti 

 IFC – varausmalli sovitussa laajuudessa, katso kohta 5.4.2 

Rakennesuunnittelijan tietomallivaatimukset 

 Mallinnus liitteen 1 ” Rakennemallin tietosisältö” mukaisesti tai hankkeessa muuten päätetyn 
määrittelyn mukaisesti 

 Laadunvarmistus kohdan 3 ja osan 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti 

 IFC -mallin julkaisu kohdan 3 ja osan 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti 

 Mallin julkaisu TATE suunnittelijalle varausmallinnusta varten kohdan 5.4.2 mukaisesti  

 Tietomalliselostuksen täyttö 

 Mallista tulostettavien piirustusten laadinta, tilaajan tai yleisten ohjeiden mukaisesti 

Mallista saatavat hyödyt: Tulosteet: 

 Suunnitelmien havainnollistaminen 

 Määrälaskenta 

 Suunnitelmien yhteensovittaminen 

 Työturvallisuuden ja rakennusalueen 
käytön suunnittelu 

 Rakentamisaikataulun suunnittelu ja 
havainnollistaminen 

 Asennus- ja työjärjestysten suunnittelu 

 Lähtötieto toteutussuunnittelulle 

 Paaluluettelo 

 Paalupiirustus 

 Perustuksien mittapiirustus 

 Anturoiden ja muiden perustuksien 
tyyppipiirustukset 

 Alapohjan mittapiirustus 

 Tasojen mittapiirustukset 

 Yleisleikkaus piirustukset 

 Elementtikaaviot 

 VSS -mittapiirustus 

 Mallielementtipiirustukset 

 Mallikokoonpanopiirustukset 

 Teräsrakenteiden määrä- ja massaluettelo 
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Kuva 5: Edellisen kuvan mallielementistä tuotettu piirustus hankintoja varten  (Kuva: Finnmap 
Consulting Oy) 

 
Kuva 6: Mallista tulostettu tasopiirustus hankintoja palvelevassa suunnittelun vaiheessa (Kuva: 
Finnmap Consulting Oy)  
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5.4.1 Tietomallipohjainen reikä- ja varaussuunnittelu 

Vaatimus 
Tietomallipohjaisen reikä- ja varaussuunnittelun käyttö sekä tietomallista 
tehtävien reikäpiirustuksien teko ja vastuut pitää sopia aina projektikohtaisesti. 

Ohje 
Yhdistämällä TATE -järjestelmämallit ja rakennesuunnittelijan malli sekä 
tarvittaessa myös arkkitehdin rakennusosamalli, voidaan 
tietomallipohjaisen törmäystarkastelumenettelyn avulla helpottaa läpivientien 
paikantamista ja suunnittelua. 
Tietomallipohjaisessa varaussuunnittelussa rakennesuunnittelija tuottaa mallin 
sovitussa formaatissa TATE -suunnittelijalle varaussuunnittelua varten. Mallin 
tulee olla kerroskohtainen, sisältäen yläpuolisen laataston ja siihen liittyvät 
kantavat seinät. 
TATE -suunnittelija tekee IFC -pohjaisen varausmallin, joka sisältää vain 
varausobjektit. Tämä varaus IFC -malli toimitetaan rakennesuunnittelijalle 
kerroskohtaisena.  

 
Kuva 7: TATE-suunnittelijan IFC-varausobjekti rakennesuunnittelijan mallissa. 
(Kuva: Finnmap Consulting Oy) 
Jokaisesta varausobjektista tulee ilmetä, kenen varaama se on. Varauksien koko 
ja tunnisteet liitetään attribuuttitietoina varausobjektiin. Varaukset 
mallinnetaan varausmalliin siten, että ne ovat kooltaan ja sijainniltaan oikeassa 
paikassa.  
Korkeusasemana käytetään absoluuttista korkeusasemaa. 
Visuaalisen tarkastelun ja rakennesuunnittelijan varauksen teon helpottamiseksi 
tulee varausobjektit mallintaa paksumpina kuin läpäistävät rakenteet. 
Reikävarausobjektien tietoja käyttäen rakennesuunnittelija tekee rakenteisiin 
rei’itykset ja muut varaukset, jos se on rakenteellisesti mahdollista. Jos reiän 
teko on rakenteellisesti mahdoton, rakennesuunnittelijan tulee informoida siitä 
TATE-suunnittelijaa, joka tekee rakennesuunnittelijan ehdotusten perusteella 
uuden version reikävarausobjekteista ja lähettää ne rakennesuunnittelijalle. 
Teknisesti on suositeltavaa, että tehtyjen reikävarausobjektien muuttamisessa ei 
varausobjektia poisteta ja lisätä uutta tilalle, vaan mallinnettua objektia 
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muutetaan (esim. kokoa tai sijaintia). Syynä on se, että näin ohjelmistot 
tunnistavat reikävarausobjektin muuttuneeksi reikävaraukseksi, eivätkä uudeksi. 
Tietomallipohjaista reikävaraussuunnittelua ei vaadita elementtien 
varauspiirustuksia tehtäessä sähkötekniikan putkitusten, rasioiden kolousten 
tms. elementissä kulkevien reittien osalta (TATE-sovellusohjelmien tuen puute 
elementtikolousten käsittelyssä). Elementin kokonaan lävistävät varaukset tulee 
kuitenkin toimittaa reikävarausobjekteina. TATE-suunnittelija esittää koloukset 
tms. varaukset rakennesuunnittelijalle perinteisin suunnittelumenetelmin. 

5.4.2 Reikäpiirustusten tekoprosessi 
Vaatimus 
Käytettäessä tietomallipohjaista reikä- ja varaussuunnittelua tulee 
reikäpiirustuksien teko, vastuualueet ja toimintatavat RAK ja TATE-suunnittelun 
välillä sopia projektikohtaisesti. 2D-reikäpiirustusdokumenttien laatija tulisi olla 
selvitettynä tilaajan puolelta jo suunnittelusopimusten teon yhteydessä. 

Projektikohtaisesti on varmistettava myös käytössä olevien sovellusohjelmistojen 
yhteensopivuus rakenne- ja TATE suunnittelijoiden välillä.  

Ohje 
Tietomallipohjaista reikä- ja varaussuunnittelua voidaan hyödyntää erilaisin 
tavoin 2D-reikäpiirustuksien teossa. 
Näitä toimintatapoja tai niiden variaatiota voidaan harkita käytettäväksi kun 
kohteessa tarvitaan 2D-reikäpiirustuksia. Kaikissa toimintatavoissa lähtökohtana 
on kohdan 5.4.1 mukainen toiminta. 

Vaihtoehto 1 

 Rakennesuunnittelija toimittaa TATE:lle 2D- ja 3D-reikäpiirustuspohjat. 

 TATE käyttää tekemiään reikävarausobjekteja hyödyksi ja tekee niiden 
perusteella 2D-reikäpiirustuksen, sisältäen mittaviivat. 

 Reikävaraukset mitoitetaan ensisijaisesti moduliverkkoon tai toisena 
vaihtoehtona saneerauskohteissa olemassa oleviin rakenteisiin. 

 2D-reikävaraustiedostot toimitetaan rakennesuunnittelijalle. 

 Rakennesuunnittelija tekee tulosteet ja toimittaa reikäkuvat jakeluun. 
 

Vaihtoehto 2 

 Rakennesuunnittelija toimittaa TATE:lle 3D-reikäpiirustuspohjat, 
kerroskohtaisena, absoluutisessa korkeusasemassa. 

 TATE tekee reikävarausobjektit toimitetun mallin korkeusasemaan sekä  
toimittaa tekemänsä reikävarausobjektit rakennesuunnittelijalle IFC-
formaattisena. 

 Rakennesuunnittelija tekee TATE:n toimittamien reikävarausobjektien 
perusteella 2D-reikäpiirustukset mittaviivoilla ja mitoituksilla 
varustettuna sekä tulostaa ja toimittaa ne jakeluun. 
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Vaihtoehto 3: 

 Rakennesuunnittelija toimittaa TATE:lle 3D-reikäpiirustuspohjat, 
kerroskohtaisena, absoluutisessa korossa. 

 TATE tekee reikävarausobjektit toimitetun mallin korkoasemaan sekä  
toimittaa tekemänsä reikävarausobjektit rakennesuunnittelijalle IFC-
formaattisena. 

 Rakennesuunnittelija tekee 2D-reikäkuvapohjat, joissa näkyvät TATE:n 
toimittamat reikävaraukset. 

 Rakennesuunnittelija laittaa kuviin reikävarausten tietojen mittaviivan 
(esim. ”IU, 300x200, KP=+25.3”). Tämä tieto on otettu TATE:n 
toimittamista reikävarausobjekteista.  

 Rakennesuunnittelija tekee tähän 2D –kuvaan mitoitusviivatason eri 
suunnittelualoille sillä värillä, jolla he haluavat mitoitusviivat tulostuvan 
(=viivan paksuus mustavalkotulosteeessa). 

 Rakennesuunnittelija toimittaa 2D–reikäkuvapohjat TATE:lle. 

 TATE – tekee mitoitusviivat rakennesuunnittelijan tekemälle tasolle 
käyttäen CAD-ohjelmiston normaaleja mittaviivatyökaluja. 

 Reikävaraukset mitoitetaan ensisijaisesti moduliverkkoon tai toisena  
vaihtoehtona saneerauskohteissa olemassa oleviin rakenteisiin. 

 Mittaviivoilla varustetut 2D-reikävaraustiedostot toimitetaan 
rakennesuunnittelijalle. 

 Rakennesuunnittelija tekee tulosteet ja toimittaa reikäkuvat jakeluun. 

5.5  Toteutussuunnittelu  
Rakennemallin sisältö ja tarkkuus toteutussuunnitteluvaiheessa (TELU 08 – RAK 
C7) määräytyy rakennesuunnittelijan tehtävien laajuudesta. Mallin sisältö on 
määritelty liitteessä 1. 

Vaatimus 
Kun rakennesuunnittelija on projektissa myös elementti- ja/tai 
konepajasuunnittelijana, eikä suunnittelusopimuksessa muuta ole sovittu, tulee 
kaikki elementit ja/tai kokoonpanot mallintaa samaan tarkkuuteen kuin edellisen 
suunnitteluvaiheen mallielementit ja/tai kokoonpanot.  

Jos elementti- ja/tai konepajasuunnittelu tapahtuu muiden kuin 
rakennesuunnittelijan toimesta, jatkaa rakennesuunnittelija mallin kehittämistä 
muiden rakenteiden osalta. Tässä tapauksessa tulee eri rakennesuunnittelijoiden 
yhteistyöstä, mallien jakamisesta ja yhteensovittamisesta sopia projektikohtaisesti. 
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Kuva8: Malli toteutussuunnitteluvaiheessa (Kuva: Finnmap Consulting Oy) 

Vaatimus 
Seuraavassa on esitetty toteutussuunnitteluvaiheen yleisiä vaatimuksia. 

Toteutussuunnittelu  
Lähtötiedot rakennesuunnitteluun: 

ARK  IFC -malli osan 3 "Arkkitehtisuunnittelu" mukaisesti 

 Mallista tulostetut 2D-piirustukset sovitussa tiedostomuodossa 

 Detaljit 

TATE  IFC -malli osan 4 "Talotekninen suunnittelu" mukaisesti 

 IFC -varausmalli, katso kohta 5.2.4 

Rakennesuunnittelijan tietomallivaatimukset 

 Mallinnus liitteen 1 ” Rakennemallin tietosisältö” mukaisesti tai hankkeessa muuten päätetyn 
määrittelyn mukaisesti 

 Laadunvarmistus kohdan 3 ja osan 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti 

 IFC tulostus kohdan 3 ja osan 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti 

 Tietomalliselostuksen täyttö 

 Mallista tulostettavien piirustuksien laadinta tilaajan tai yleisten ohjeiden mukaisesti 

 

Mallista saatavat hyödyt: Mallista saatavat tulosteet: 

 Suunnitelmien havainnollistaminen 

 Määrälaskenta 

 Suunnitelmien yhteensovittaminen 

 Työturvallisuuden ja rakennusalueen 
käytön suunnittelu 

 Rakentamisaikataulun ja 
toteutumatilanteen esittäminen ja 
havainnollistaminen 

 Asennus- ja työjärjestysten suunnittelu 

 

 Paalutuksen toteutumapiirustus 

 Perustuksen mittapiirustus                

 VSS mittapiirustus 

 Paikallavalujenrakenteiden 
mittapiirustukset 

Projektikohtaisesti päätettävät: 

 Perustuksen raudoituspiirustus 

 VSS raudoituspiirustus 

 Paikallavalurakenteiden 
raudoituspiirustukset 

 Paikallavalurakenteiden raudoitusluettelot 
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Kuva9: Porrashuoneen mallitarkkuus toteutussuunnitteluvaiheessa (Kuva: Finnmap Consulting 
Oy) 

6 Käyttöönotto ja ylläpito 
Rakennesuunnittelijan tekemä toteutussuunnitteluvaiheen rakennemalli ohjaa 
rakentamista. Rakennusaikaiset rakennemuutokset päivitetään malliin ajan tasalla 
olevien työkuvien tuottamiseksi. Yleensä rakennemalli on ajan tasalla hankkeen 
päätyttyä eikä tarvetta erillisen toteumamalliin (as built) tekoon ole.  

Ohje 
Jos rakennusaikana on tehty rakenteellisia muutoksia, joita ei ole päivitetty 
toteutuksen aikana rakennemalliin, päivitykset tehdään toteumamalliin. 
Reikien ja varauksien päivittäminen toteumamalliin sovitaan projektikohtaisesti. 
Valmisosasuunnittelun tietosisällön lisäämisestä yhteiseen toteumamalliin 
sovitaan erikseen. 
Toteumamalli voi toimia huoltokirjan rinnalla rakennuksen virtuaalimallina. 
Mallin ylläpidosta on sovittava erikseen. 
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Liite 1: Rakennemallin tietosisältö 
 

x = mallinnetaan, (x) = mallintamisesta on sovittava projektikohtaisesti 

Yleissuunnittelu  
 

Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Perustukset Paalutukset (x)  

Anturat x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Perusmuurit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Peruspilarit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Peruspalkit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Lämmöneristeet (x)  

Alapohjat Alapohjalaatta x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 

Alapohjakanaalit (x)  

Erityiset alapohjat (x)  

Lämmöneristeet (x)  

Runko VSS x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

 Kantavat seinät x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

 Pilarit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

 Palkit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

 Välipohjat x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 

 Yläpohja x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 

 Erityiset runkorakenteet (x)  

Julkisivut Ulkoseinät (x) Voidaan mallintaa esimerkiksi yhtenäisenä 
seinäobjektina määrien raportoinnin takia 

Erityiset 
julkisivurakenteet 

(x)  

Ulkotasot Parvekkeet x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Katokset (x)  

Erityiset ulkotasot (x)  

Vesikatot Vesikattorakenteet (x)  

Räystäsrakenteet (x)  

Lasikattorakenteet x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
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Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 

väliseinät 
(x)  

Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim  
palonsuojalevyt 

(x)    

Hoitotasot ja kulkureitit (x)  

 

 
Hankintoja palveleva suunnittelu 

 

Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Perustukset Paalutukset x Paalut mallinnetaan suunnittelun mukaisesti 

oikeaan paikkaan ja pituuteen 

Anturat x  Tyyppianturat mallinnetaan geometrian ja 
sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu anturat mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten ettei törmäyksiä synny ja 
rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 

Perusmuurit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Peruspilarit x  Tyyppiperuspilarit mallinnetaan 
geometrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja 
valutarvikkeineen.  

 Muu peruspilarit mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten ettei törmäyksiä synny ja 
rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 

Peruspalkit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Lämmöneristeet (x) Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 

Alapohjat Alapohjalaatta x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Alapohjakanaalit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Erityiset alapohjat x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Alapohjat Lämmöneristeet (x) Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 

oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 

Runko VSS x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

 Kantavat seinät x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

 Pilarit x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

 Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat 
mallikokoonpanot liitoksineen 
(liittopilareihin myös raudoitteet) 

 Palkit x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

 Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat 
mallikokoonpanot liitoksineen  

 Välipohjat x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Runko Yläpohja x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 

ja sijainnin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

 

 

 Erityiset runkorakenteet (x) Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Julkisivut Ulkoseinät x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

(x)  Kevyiden julkisivurakenteiden 
mallintaminen päätetään hankekohtaisesti 
- voidaan mallintaa esimerkiksi 
yhtenäisenä seinä objektina määrien takia 

 Julkisivuelementtien pintakäsittelyiden 
mallintamisesta sovitaan hankekohtaisesti 

Erityiset 
julkisivurakenteet 

(x)  

Ulkotasot Parvekkeet x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

Katokset x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 

Erityiset ulkotasot x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Vesikatot Vesikattorakenteet x Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 

mallista käytettävissä olevan tilan. 

Räystäsrakenteet (x)  

Lasikattorakenteet x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 

Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 

x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten että 
törmäyksiä ei synny ja tieto rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 

Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim  
palonsuojalevyt 

x  Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 

Hoitotasot ja kulkureitit (x)  

 
Toteutussuunnittelu  

 

Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Perustukset  Paalutukset x Paalutarkkeet siirretään malliin ja paalut 

mallinnetaan toteuman mukaan 

Anturat x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

(x) Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

Perusmuurit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

Peruspilarit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

Peruspalkit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

Lämmöneristeet (x) Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Alapohjat  Alapohjalaatta x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 

liittymineen ja valutarvikkeineen. 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

(x) Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

Alapohjakanaalit x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

Erityiset alapohjat x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

Lämmöneristeet (x) Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

Runko VSS x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

 Kantavat seinät x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen  

 (x) Paikallavaluraudoitteet 

 (x) Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

 Pilarit x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen ja valutarvikkeineen.  

 (x) Paikallavaluraudoitteet 

 (x) Elementit ja kokoonpanot mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen mukaisesti 

 Palkit x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

 (x) Paikallavaluraudoitteet 

 (x) Elementit ja kokoonpanot mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen mukaisesti 

 Välipohjat x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen  

 (x) Paikallavaluraudoitteet 

 (x) Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

 Yläpohja x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

 (x) Paikallavaluraudoitteet 

 (x) Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

 Erityiset runkorakenteet (x) Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
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Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
Julkisivut Ulkoseinät x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 

valutarvikkeineen 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

(x) Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

Erityiset 
julkisivurakenteet 

(x)   

Ulkotasot Parvekkeet x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

(x) Paikallavaluraudoitteet 

(x) Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

Katokset (x) Suunnittelusopimuksen mukaisesti 

Erityiset ulkotasot (x) Suunnittelusopimuksen mukaisesti 

Vesikatot Vesikattorakenteet (x) Suunnittelusopimuksen mukaisesti 

Räystäsrakenteet (x)   

Lasikattorakenteet (x) Suunnittelusopimuksen mukaisesti 

Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 

(x) Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti  

Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim. 
palonsuojalevyt 

x  Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 

Hoitotasot ja kulkureitit (x)   
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Yleiskuvaus mallinnusperiaatteista 
Nimikkeistöt/käytettävät 
kuvatasot 

Tarvittaessa erillisen, projektikohtaisen liitteen mukaisesti 

Mallinnuksen 
mittayksikkö 

mm 

Origo (x,y,z) ARK-mallin mukainen 
  

Mallin tarkkuus COBIM 2011 , Osan 5, Liitteen 1 mukainen 
Poikkeukset 
tarkkuustasosta: 

1.  

  
Mallin tietosisältö Kansallisen Tietomallivaatimukset Osan 5, Liitteen 1 mukainen 
Poikkeukset 
tietosisällöstä 

1.  

  
Valmiusaste 1.  

  
Muuta huomioitavaa 1. 

 
   

Tietomalliselostus RAK-BIM 
Havainnollistuskuva kohteesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tietomalliselostuksen päiväys  
Muutospäiväys  
Yritys  
Tietomalliyhteyshenkilö  
Yhteyshenkilön 
sähköpostiosoite 

 

Yhteyshenkilön puhelinnumero  
Kohteen vastuullinen 
suunnittelija 

 

Kohteen projektipäällikkö  
Suunnittelukohde  

  
Suunnitteluvaihe  
Käytettävät ohjelmistot  
Lisätietoja, huomioita yms.  



Osa 5: Rakennesuunnittelu 

Liite 3: Tarkastuslomake 

Versio 1.0     27.3.2012   © COBIM - hankkeen osapuolet 

 

 
 

Paikka:   
Aika:    
Tarkastaja:   
Kohde:   
Versio:   
Version päiväys:   
    

Rakennemallin tarkastuslomake 

K
un

no
ss

a

P
uu

tte
ita

E
i r

el
ev

an
tti

Kommentit 
          
Tietomalliselostus         
Mallit sovittuina tiedostoformaatteina (IFC ja muut sovitut tiedostot)         
Koordinaatisto on sovitun mukainen         
Mallia kohden on (pääsääntöisesti) yksi rakennus         
Kerrokset on määritetty          
Rakennusosat on määritelty kerroksittain         
Rakennusosat on numeroitu yksilöllisesti         
Sovitut/vaatimusten mukaiset rakennusosat on mallinnettu  (Osa 5 - 
liite1)         
Rakennusosat on mallinnettu oikeilla työkaluilla         
Rakenteet on nimetty sovitulla tavalla         
Mallissa ei ole ylimääräisiä rakennusosia          
Mallissa ei ole sisäkkäisiä tai tuplarakennusosia         
Mallissa ei ole merkittäviä rakennusosien välisiä leikkauksia         
Rakenne- ja arkkitehtimallin rakenteet vastaavat toisiaan         
Rakenne- ja arkkitehtimallin aukot ovat vastaavilla kohdilla         
Rakenteet ovat tuettuja         
Kantaviin rakenteisiin on siirretty TATE-suunnittelijoiden varaukset         

Allekirjoitus:         
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