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1 Tietomallinnuksen 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. 

1 Johdanto 
Laadunvarmistuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennuksen suunnitelmien laadun 

parantamista siinä määrin kuin se on tietomallipohjaisten suunnitelmien avulla 

tehtävissä.  On huomattava, että suunnittelussa on suunnittelualasta riippuen muitakin 

laadunvarmistamiseen liittyviä tehtäviä.  

Laadunvarmistuksen keskeiset tavoitteet ovat ensinnäkin kunkin suunnittelijan omien 

suunnitelmien laadun parantaminen ja ylläpito ja toiseksi osapuolien välisen 

tiedonsiirron parantaminen sekä sitä kautta koko suunnitteluprosessin tehostaminen. 

Tietomallipohjaisten suunnitelmien laadun parantaminen on suunnittelijoiden ja tilaajan 

yhteistyötä, jonka tarkoituksena on parantaa suunnitelmien tasoa, niiden vastaavuutta 

tilaajan tarpeisiin, parantaa rakentamisen aikataulun ja kustannusten ennustettavuutta, 

helpottaa rakentamisvaihetta, vähentää työmaan aikana tapahtuvaa muutossuunnittelua 

ja muutostöitä sekä saada lopputuloksena toimiva ja tavoitteiden mukainen laadukas 

rakennus. 

Tässä yhteydessä tietomallilla tarkoitetaan sekä suunnittelijan ohjelmiston 

alkuperäisformaatissa olevaa ns. alkuperäismallia että IFC-mallia, joka tuotetaan 

alkuperäismallista. 

javascript:AvaaLinkki2(1588124,%2013024,%20'1588108')
javascript:AvaaLinkki2(1588125,%2013024,%20'1588108')
javascript:AvaaLinkki2(1588126,%2013024,%20'1588108')
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Kuva. Tietomallilla tarkoitetaan sekä alkuperäis- että IFC-mallia. 

Tietomallin tai mallien laadunvarmistus parantaa myös tietomallista tuotettujen 

suunnitelmadokumenttien laatua. 

Tässä dokumentissa keskitytään tietomallien laadunvarmistusmenetelmään ja 

kuvaamaan, minkälaisia ongelmia tietomallipohjaisissa suunnitelmissa tyypillisesti on, 

miten ne voisi löytää ja miten ongelmien korjaaminen olisi mahdollisimman helppoa. 

Tarkemmat ohjeet kullekin suunnittelualalle löytyvät alakohtaisista vaatimuksista.  

Vaatimus 

Suunnittelualakohtaisissa vaatimuksissa on määritelty, mitä tietoa tietomallissa tulee 

olla ja miten tieto on esitetty tai määritelty mahdollisimman yksiselitteisesti. 

Tietomallien laadunvarmistuksella on tarkoitus varmistaa, että tietomalli on näiden 

vaatimusten mukaisesti rakennettu ja siten käyttötarkoitukseensa sopivaa. 

Ohje 

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä IFC-mallin tarkastusta, 

joskin vaatimuksissa viitataan muihinkin tarkistusvaiheisiin, joiden suorittaminen hel-

pottaa työtä ja säästää lopulta kaikkien osapuolien aikaa.  

Perinteinen suunnitteluprosessi tarkastaa systemaattisesti arviolta 5-10 % 

suunnitelmatiedoista, kun IFC-mallin avulla on mahdollisuus tarkastaa ja analysoida 

systemaattisesti suuruusluokkaa 40-60 % esim. arkkitehtisuunnitelman sisältämästä 

tiedosta. Lisäksi tulee huomioida, että tällä menetelmällä ei voida tarkastaa 

suunnitelmien toimivuutta tai tarkoituksenmukaisuutta, kuten esim. rakenteellista 

mitoitusta tai arkkitehtisuunnitelman toimivuutta. 

IFC-tietomalleja ja niiden sisältöä voidaan tarkastella kolmesta lähtökohdasta: 

 Tekninen tietomallisisältö; onko tietomalli muodostettu oikein 

suunnitteluohjelmasta 

 Tietomallin tietosisältö; onko suunnittelualakohtaise,t ko. vaiheeseen kuuluvat 

tiedot mallissa 

 Suunnitelman sisällön ja laadun arviointi tietomallin avulla; tutkitaan 

suunnitelmaa vertaamalla tietomallien komponentteja toisiinsa (esim. 

törmäystarkastelu, yhdenmukaisuus) tai tiedossa oleviin vaatimuksiin (esim. tila 

yms. vaatimukset, puutetarkastelut). 

IFC-mallien laadunvarmistuksessa ei puututa suunnitteluohjelmien tuottaman IFC-

tiedoston muodostamiseen tai ko. tiedoston rakenteellisiin asioihin, vaan 

suunnitelman tietosisältöön ja laatuun. Mikäli käytetyissä IFC-standardia tukevissa 

ohjelmissa esiintyy ongelmia tuottaa tarkoituksen mukainen IFC-tiedosto, tulee ensin 
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miettiä mahdollisia vaihtoehtoisia tapoja asian käsittelemiseen. Mikäli tämä ei auta, 

asia tulee käsitellä ohjelmistoteknisenä ongelmana. Kts. myös kohta 2.2. Mikäli 

rakenteellisia ongelmia ilmaantuu, projektissa on syytä olla yhteydessä 

ohjelmistotoimittajaan ja kysyä toimintaohjeita. Samalla on syytä tiedottaa viipymättä 

projektissa tietomallien laadunvarmistuksesta vastaavia tahoja ja edelleen tiedon 

hyödyntäjiä sekä kirjauttaa tarvittavat toimenpiteet.  

1.1 Laadunvarmistusprosessi tilaajan näkökulmasta  

Tilaajan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää pystyä seuraamaan hankkeen etenemistä 

ja vastaavuutta asetettuihin tavoiteisiin.  

Laadunvarmistus sinänsä ei ole uusi asia ja sen tulisi olla käytössä perinteisessä 

dokumenttipohjaisessa suunnittelussakin. Käytännössä tämä on ollut varsin työlästä ja 

vaatinut suurta huolellisuutta etenkin muutostilanteissa. Tämä on johtanut usein 

tilanteeseen, jossa ongelmat löytyvät ja ratkaistaan vasta kun on pakko eli usein 

työmaalla. Tästä seuraa lisäsuunnittelua tilanteen korjaamiseksi pakon edessä ja usein 

kriittisessä aikataulussa, mistä syntyy merkittäviä lisäkustannuksia kaikille osapuolille 

ja usein myös aikatauluviiveitä 

Ohje 

Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa eräs keskeisistä tavoitteista on havaita 

ongelmat mahdollisimman aikaisin ja korjata ristiriidat ja puutteet, ennen kuin ne 

muodostuvat ongelmiksi. 

Tietomallipohjainen laadunvarmistusprosessi, tietomallin tarkastukset ja analysoinnit, 

antavat rakennuksen tiedoista paremman kokonaiskuvan jo varhaisessa vaiheessa. Jo 

pelkästään tietomallin visuaalinen tarkastelu helpottaa kokonaiskuvan saamista 

hankkeesta, tarkemmista analyyseistä puhumattakaan.  

1.2 Laadunvarmistusprosessi suunnittelijan näkökulmasta  

Suunnittelijan näkökulmasta tärkeintä on mieltää tietomallinnus osaksi normaalia 

suunnitteluprosessia. Suunnittelija on vastuussa suunnitelmiensa laadusta ja siten myös 

käytännössä tietomallien tietosisällöstä.  

Ohje 

Perinteisessä dokumenttipohjaisessa suunnittelussa suunnitelmatietoa tulkitaan 

dokumenteista. Dokumentteihin tehtävät merkinnät eivät myöskään yleensä välity 

ohjelmien kesken. Tästä poiketen tietomalliin syötettyä tietoa tullaan käyttämään 

sellaisenaan muissa ohjelmissa. On myös syytä huomata, että tietomalli on väline 

suunnitelmatietojen välittämiseen, mutta sen tarkoitus ei ole, ainakaan lähiaikoina, 

korvata suunnitelmadokumentteja.   
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Tulee ehdottomasti välttää ns. tuplatiimityötä, jossa suunnittelu tehdään perinteisin 

menetelmin dokumenttien tuottamiseksi ja tietomallinnus erikseen toisella ryhmällä 

”koska tilaaja sitä vaatii”. Tämä käytännössä kaksinkertaistaa 

suunnittelukustannukset ja tietomallien avulla suunnitelmien laatua ei juuri pystytä 

parantamaan. 

Suunnittelijoiden tulee käyttää viimeisimpiä buildingSMART sertifioituja  IFC-tiedon-

siirtomoduleita. Mikäli ohjelmiston IFC-tiedonsiirtovaiheessa tai ohjelmistossa 

itsessään tapahtuu virheitä, suunnittelija ei välttämättä pysty tilanteeseen 

vaikuttamaan. Näissä tilanteissa suunnittelija on kuitenkin velvollinen hakemaan 

mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia ratkaisutapoja. Lisäksi suunnittelija on 

velvollinen raportoimaan kaikki havaitsemansa virhetilanteet, jolloin projektikoh-

taisesti tehdään päätös tilanteen hoitamiseksi.  

1.3 Laadunvarmistusprosessi suunnitteluryhmän näkökulmasta  

Suunnitteluryhmä ei varsinaisesti ole kollektiivisesti vastuussa suunnitelmien laadusta, 

mutta toimiessaan tehokkaasti kaikkien suunnittelijoiden suunnitelmien laatu paranee ja 

etenkin suunnitelmien muodostama kokonaisuus tulee toimivammaksi.  

Ohje 

Kun tietomallin sisältämään tietoon kiinnitetään alusta pitäen huomiota, on 

tietomallien avulla helpompi kommunikoida koko projektin ajan. Koska käytännössä 

osa suunnitelmasta (tiedosta) on aluksi vasta hahmottumassa, tulee tietomallien tila, 

eli keskeneräisyys tietyiltä osin, saattaa muille osapuolille tiedoksi. Keskeneräinenkin 

tieto auttaa muita suunnittelijoita ja mahdolliset pulmakohdat voidaan nostaa esille. 

Ennen varsinaisen suunnittelun alkua tulee varmistaa, että työskentely tapahtuu 

samassa koordinaatistossa kaikkien suunnittelijoiden osalta. Yhdistämällä nämä 

mallit keskenään voidaan todeta, onko koordinaatistot, mukaan lukien korkeusasema, 

asetettu oikein.  

Suunnittelijaryhmän tulee projektin alkaessa selvittää ja kirjata 

suunnittelijaosapuolien projektissa käytettävät tietomalliohjelmistot. Tämä helpottaa 

jatkossa mahdollisten ongelmakohtien selvittelyä. 

1.3.1 Suositeltava suunnittelukokouskäytäntö 

Ohje 

On suositeltavaa järjestää suunnittelijakokouksia, joissa tietomallien avulla 

selvitetään suunnitelmien tilanne ja mahdolliset huomiota vaativat kohdat. 

Suunnittelijakokoukset ehdotetaan pidettäviksi ennen suunnittelukokouksia.  

Käytettävät menetelmät sovitaan projektikohtaisesti. Suunnittelijakokouksia varten 

suunnitelmien tietomallit toimitetaan etukäteen siinä vaiheessa kuin ne sillä hetkellä 

ovat ja IFC-muodossa tietomallien yhdistämisestä vastaavalle taholle. Tietomallit 

yhdistetään  ja tehdään alustavat huomiot suunnitelmien tilasta suunnittelijakokousta 

varten. Kukin osapuoli liittää tietomallitoimitukseen lyhyen selvityksen tietomallien 

tilasta ja valmiusasteesta.  



Osan 6 laatija Solibri Oy  Sivu 6 / 26 

Heikki Kulusjärvi 

Versio 1.0 27.03.2012 © COBIM - hankkeen osapuolet 

 

Kuva. Tietomallien yhdistäminen. 

 

Suunnittelijoiden on suositeltavaa tarkastaa itse ainakin seuraavia seikkoja ennen 

suunnittelijakokousta: 

 Arkkitehti tarkistaa tilat tilaluettelon mukaisiksi ja että ne on mallinnettu oikein 

ympäröivien seinien mukaisesti ennen mallin toimitusta lähtötiedoiksi muille. 

 Rakennesuunnittelija tarkistaa, että kantavat rakenteet ja niissä olevat aukot 

vastaavat arkkitehtimallin vastaavia rakenteita.  

 Taloteknisten järjestelmien suunnittelijat tarkistavat oman alueensa sopivuuden 

niille varattuihin tiloihin sekä oman alueensa erilaisten järjestelmien 

törmäystarkastelun. 

 Pääsuunnittelija varmistaa eri suunnittelualojen välisen tilankäytön sekä johtaa 

törmäystarkastusta ja sen tuottamien tulosten käsittelyä. 

1.3.2 Muutosten hallinta 

Ohje 

Yleinen periaate on, että suunnittelija tiedottaa muille suunnittelijoille tekemistään 

muutoksista. Suunnittelun edetessä siten, että suunnitelmat alkavat lähestyä lopullista 

muotoaan, on suositeltavaa, että kukin suunnittelija osaltaan tarkistaa muilta 

suunnittelijoilta saamansa tietomallit selvittääkseen tarkemmin niissä tapahtuneet 

muutokset.  

Näin suunnittelussa voidaan keskittyä seuraamaan oleellisimpia muutoksia ja niiden 

vaikutusta omiin suunnitelmiinsa. Lisäksi tulee tarkastaa omat tietomallit niihin 

tehtyjen muutosten osalta ennen lähettämistä eteenpäin muille suunnittelijoille. Näin 

varmistutaan, ettei lähetetä epähuomiossa syntyneitä muutoksia eteenpäin. 
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Kuva.  Muutoksien havainnointi tietomalleissa 

1.3.3 Suunnittelijoiden välisen tiedonsiirron parantaminen 

IFC-mallien avulla voidaan välittää merkittävästi enemmän ja laadukkaampaa tietoa 

osapuolien välillä kuin perinteisillä dokumenteilla. Tietoja hyödyntämällä 

suunnitteluprosessi tehostuu ja väärien tulkintojen mahdollisuudet pienenevät. Toisaalta 

myös vaatimukset tiedon oikeellisuudelle samanaikaisesti kasvavat. 

1.4 Prosessin läpinäkyvyys kaikille osapuolille 

Suunnitelmatietojen tarkastaminen ja analysointi IFC- mallin avulla antaa mahdol-

lisuuden nähdä konkreettisemmin suunnittelun eteneminen sekä vastaavuus tilaajan ja 

käyttäjän tarpeisiin. Samalla saadaan useampia henkilöitä seuraamaan suunnittelun 

kulkua ja havainnoimaan mahdollisia ongelmia. Tällainen suunnittelun läpinäkyvyys 

johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja lopputulokseen.  

2 Laadunvarmistus 

2.1 Suunnitelmien laadun hallinta ja ylläpito  

Hyvälaatuisten suunnitelmien tekeminen on helpompaa, kun laatuun kiinnitetään 

huomiota jatkuvasti.  

Vaatimus 

Kunkin suunnittelijan tulee tehdä laadunvarmistusta säännöllisesti suunnitelmiensa 

osalta oman laatujärjestelmänsä mukaisesti  

Ohje 

Käytännössä on koettu haastavaksi saada suunnitelmien laatu oleellisesti paranemaan 

suunnitteluvaiheen loppupuolella tehtävillä ”törmäystarkastus”-tyyppisellä 

tarkastuksella. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa suunnitelmien yhteensovitus 

hoidetaan ”myöhemmin” ja mielellään ”joku muu” on siitä vastuussa. Tällöin 

suunnitelmissa on lopulta yllättävän paljon korjattavaa ja  aikataulupaineissa on 

lähes mahdotonta saada kaikkea korjattua. Näin käy etenkin, kun muutokset yhden 

tahon suunnitelmissa helposti heijastuvat muutostarpeisiin muussa suunnittelussa.  
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Ylläkuvatun lisäksi tulee huomioida, että suunnitteluun ja sen laatuun  on asetettu 

erityisiä suunnittelualakohtaisia ohjeita, määräyksiä ja lakeja, joihin ei näissä 

vaatimuksissa oteta kantaa. 

2.2 Tarkastuspisteet ja niiden sisältö 

Laadunvarmistusprosessi tarkastuspisteissä on monivaiheinen tehtävä sisältäen 

suunnittelijan oman laadunvarmistuksen, suunnitteluryhmän keskinäisen 

laadunvarmistuksen sekä tilaajan tai tilaajan edustajan toimesta tehtävän laadunvarmis-

tuksen. Näillä on kuitenkin kaikilla oma erityinen tarkoituksensa. 

Ohje 

Tarkastusprosessi koostuu kolmesta päätehtävästä, jotka jakautuvat suunnittelijan, 

suunnitteluryhmän  ja tilaajan kesken. 

 

 

Kuva 1. Suunnittelun periaatteelliset laadunvarmistuspisteet  

Suunnittelijan oma sisäinen tietomallien laadunvarmistusprosessi on suunnittelijan 

vastuulla, ja tässä dokumentissa jäljempänä on tarkoitus vain suositella hyviksi 

havaittuja toimintatapoja siihen osaan, mitä tietomallipohjaisten suunnitelmien osalta 

voidaan tehdä. Jos suunnittelija käyttää oleellisesti toisenlaista tietomallien  

laadunvarmistusprosessia, tulee tämä toimintatapa kuvata tilaajalle ja 

projektiryhmälle ja saada sen käyttöön tilaajan hyväksyntä.  

Tarkastuspisteet sovitaan projektikohtaisesti. Kattavampi tarkastus tehdään 

projektissa sovituissa tarkastuspisteissä esimerkiksi luonnossuunnitteluvaiheen 

loppupuolella, ennen pääpiirustusten tuottamista ja ennen työpiirustusten tuottamista.  

Tarkastuspiste tulee myös, kun suunnitelmia (tuloksia) ollaan luovuttamassa esim. 

lähtotietomallin valmistuttua. Varsinaiset tarkastuspisteet on syytä sopia osana 

normaalia suunnitelmien aikataulutusta ja varata siihen riittävästi aikaa huomioiden 

myös mahdolliset korjauskierrokset. 

2.2.1 Suunnittelijan tehtävät tarkastuspisteissä 

Suunnittelija on avainroolissa, sillä hänen tehtävänsä on saattaa suunnitelmien laatu, ja 

tässä yhteydessä erityisesti tietomallit, suunnittelualakohtaisten vaatimusten mukaisiksi. 

Suunnittelija on tästä yksin vastuussa ja kukaan muu ei sitä hänen puolestaan tee.  

Vaatimus 

Vaatimuksien sisältö määritetään projektikohtaisesti esim. seuraavassa esitetyn ohjeen 

mukaisesti. 

Ohje 

Tehtävät periaatteellisella tasolla ovat: 

 Suunnittelijan tehtävänä on suorittaa ensin alkuperäismallin tarkistus ohjelmiston 

omilla välineillä. Mahdolliset ongelmat korjataan alkuperäismalliin. Näin toimien 

  Säännöllisesti Suunnittelukokouksiin Tarkastuspisteet 

Suunnittelija (oma läpikäynti) X X X 

Suunnitteluryhmän laadunvarmistus 
 

X X 

Tilaajan laadunvarmistus     X 
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saadaan usein suuri osa perusongelmista ratkaistua ja säästytään todennäköisesti 

yhdeltä IFC-mallin tarkastuskierrokselta. 

 Seuraavassa vaiheessa tehdään alkuperäismallista IFC-malli, joka tarkastetaan. 

IFC-malli tulee olla tehtynä projektissa sovitulla IFC-versiolla.  Tulee varmistaa, 

että mallissa on vaaditut komponentit mukana. Samalla tulee tarkistaa, ettei 

mallissa ole ylimääräisiä ko. vaiheeseen kuulumattomia komponentteja.  

 Suunnittelijan tai suunnittelua tekevän ryhmän tulee tarkistaa alkuperäismalli ja 

myös IFC-malli (omatarkastus). On suositeltavaa, että toinen suunnittelija tai 

toinen mahdollisesti laadunvarmistukseen erikoistunut henkilö 

suunnittelutoimistossa tarkastaa IFC-mallin (toisen henkilön tekemä tarkastus). 

Tämän tehtävän organisointi on kuitenkin suunnittelutoimiston sisäinen 

asia.Mikäli tarkastuksessa löytyy ongelmia, tulee korjaukset tehdä 

alkuperäismalliin. 

 IFC-mallin tarkastuksesta laaditaan liitteenä olevan mallin mukainen raportti, 

joka toimitetaan projektissa sovittuun tallennuspaikkaan esim. projektipankkiin 

yhdessä tarkastetun mallin kanssa.  

 Lisäksi tehdään tietomalliselostus, jossa kuvataan tarkastuksessa havaittuja 

asioita tai esim. valmiusasteeseen liittyviä selventäviä seikkoja. 

Selkeyden vuoksi mainittakoon, että yllämainittujen tehtävien lisäksi tulee huomioida 

suunnittelualakohtaiset tehtäväluettelot, määräykset ja lait. 

2.2.2 Suunnitteluryhmän tehtävät 

Suunnitteluryhmässä laadunvarmistuksen luonne on sovittaa suunnittelijoiden 

läpikäymät tietomallit yhteen ja raportoida muutoksia vaativat kohdat. Tätä ryhmää voi 

johtaa esimerkiksi pääsuunnittelija.  

Ohje 

On huomattavaa, että ryhmän tehtävä ei ole korjata yksittäisen suunnittelijan 

suunnitelmaa, vaan hakea mahdollisiin pulmapaikkoihin ratkaisu ja osoittaa se 

yksittäisen suunnittelijan tai suunnittelijoiden korjattavaksi. 

Tyypillisiä tehtäviä ovat mm: 

 Koota suunnittelijoiden IFC-tietomallit yhteen tai useampaan yhdistettyyn 

tietomalliin esim. liitteessä 2 mainituin ohjelmin. 

 Varmistaa, että eri suunnittelijoiden mallit ovat ”samaa versiota ja vaihetta” ja 

siten keskenään vertailukelpoisia. Käytetyt tiedostot ja niiden päiväykset tulee 

kirjata ylös. 

 Suunnittelijoiden tietomalliselostusten läpikäynti. 

 Varmistaa mallien keskinäinen oikea sijoittelu. 

 Suorittaa arkkitehti- ja rakennemallien keskinäinen vertailu, jossa todetaan, että 

esim. kantavat rakenteet ja aukot on sijoiteltu toisiaan vastaavasti. 

 Suorittaa TATE –suunnittelijoiden mallien ja arkkitehtimallin keskinäiset 

törmäystarkastelut. Tässä pääpaino on tilankäytön suunnittelussa. 
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 Suorittaa TATE suunnittelijoiden mallien ja rakennemallin keskinäiset 

törmäystarkastelut. Tässä pääpaino on rakenteiden ja TATE-komponenttien 

törmäilyt ja mahdollisesti tarvittavat läpiviennit. 

 Mahdolliset korjaukset on tehtävä suunnittelijoiden toimesta alkuperäismalleihin 

ja sen jälkeen toistettava laadunvarmistusprosessin aikaisemmin esitetyt vaiheet. 

 Viimeisenä toimenpiteenä tarkastetaan tietomallien pohjalta tehdyt 

suunnitelmadokumentit aina silloin, kun myös ne on tarpeen toimittaa 

projektipankkiin. Mikäli dokumenteissa on korjattavaa, tehdään vastaavat 

korjaukset myös alkuperäiseen tietomalliin siltä osin kuin tieto on siitä peräisin tai 

vaikuttaa siihen.  

 

Kuva. TörmäystarkasteluTATE ja rakennemallien kesken. 

2.2.3 Tilaajan tehtävät 

Tilaajan tulee saada hyvälaatuiset suunnitelmat. Mahdolliset huonosta laadusta 

aiheutuvat kustannukset koituvat lopulta pääsääntöisesti tilaajan hoidettaviksi 

poislukien selkeät suunnitteluvirheet, jotka suunnittelija sopimuksensa mukaisesti 

joutuu korvaamaan. Lisäksi mahdolliset huomaamatta jäävät ongelmat voivat aiheuttaa 

viivästystä aikatauluihin tai pahimmillaan kasvavat käyttökustannukset vuosiksi 

eteenpäin.  

Edelläesitetyn perusteella on usein järkevää varmistaa tietomallien oikeellisuus myös 

tilaajan toimesta.  

Ohje 

Tilaaja voi tehdä tietomallien laadunvarmistuksen itse, tai tilaaja voi palkata asiaan 

perehtyneen konsultin, jolla on asianmukainen tietotaito ja välineet tehtävään.  

Tilaajan tekemässä tietomallien tarkastuksessa ei korjata löydettyjä ongelmia, vaan 

ne raportoidaan suunnitteluryhmälle tai selkeissä tapauksissa suoraan 

suunnittelijalle.  

Laadunvarmistus on tehokkainta käytettäessä esim. liitteen 2 mukaisia ohjelmistoja. 

Ko. ohjelmistoja käytettäessä on ensiarvoisen tärkeää tarkastella ohjelmien tuottamia 

virheraportteja ja käyttää rakennusalan asiantuntemusta siten, että rakennushankkeen 

luonteen ja kyseisen suunnitteluvaiheen kannalta oleelliset ongelmakohdat 

raportoidaan ja vaaditaan korjattaviksi. 
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Vasta tietomallien laadunvarmistuksen ja tilaajan tai hänen edustajansa hyväksynnän 

jälkeen julkaistaan tietomallit sovitussa laajuudessa.  

Kaikissa tilanteissa suunnittelija on vastuussa toimittamiensa tietomallien laadusta. 

Tilaajan tai tietomallien laadunvarmistajan hyväksyntä ei poista tai vähennä suunnit-

telijan vastuuta. Vastuu on siis virheen tekijällä eikä sillä, joka ei virhettä 

huomannut. 

 

2.3 Tarkastusmenetelmät 

Tietomallien laadunvarmistamisessa käytetään kahta päämenetelmää. 

Menetelmät luokitellaan karkeasti tarkastamiseen ja analyysiin. 

2.3.1 Tarkastaminen 

Tarkastaminen on menetelmä, jossa tietomallissa olevan tiedon oikeellisuus 

tarkastetaan sellaisenaan. Jotta tiedon oikeellisuus voidaan selvittää, on ”tietoa” voitava 

verrata tai mitata johonkin referenssitietoon.  

Ohje 

Esimerkiksi huonetilan pinta-alan oikeellisuutta ei voida todeta, jollei sitä verrata 

tilaohjelmaan. Vastaavasti tilojen oikea mallinnus voidaan todentaa varsin 

luotettavasti vertaamalla tilaobjektia ympäröivin seiniin.  

Tarkastaminen tapahtuu ohjelmallisesti ns. sääntöjen avulla käymällä systemaattisesti 

läpi kokonaisia tietomalleja tai niiden osia. ”Törmäystarkastelu” on yksi tyypillinen 

esimerkki tästä, muita sääntöesimerkejä ovat esim. ”Puutetarkastelu”, 

”Esteettömyyssäännöt”, ”Suunnitelmaversoiden vertailu” jne. 

 

Kuva. Puutetarkastelu osoittaa etteivät pilarit yllä anturoille asti 

Tarkastamisen yksi muoto on visuaalinen tarkastus. Tämä suoritetaan vertaamalla 

tietomallissa näkyviä, yleensä geometrisia, kappaleita katsojan käsitykseen 

”oikeasta”. Tässä on tehokkainta käyttää osan 8 mukaista ”teknistä 

havainnollistamista”,  jossa pääpaino on erilaisten komponenttien tunnistamisessa, 

eikä niiden todenmukaisessa ulkonäössä. Tämä tarkastusmuoto on toisaalta helposti 
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omaksuttava ja usein tehokas, mutta altis inhimillisille virheille ja edellyttää 

huolellisuutta kattavan tarkastuksen tekemiseksi. Lisäksi menetelmällä on vaikea 

käsitellä numerotietoja tai suurempia tietomääriä.  

Tarkastamisessa ei aina päästä selkeään ehdottomuuteen, koska rakentamisessa on 

usein poikkeuksellisia tilanteita. Näissä tilanteissa on syytä kirjata potentiaalisen 

ongelman laatu ja sopia jatkotoimet osapuolien kesken.  

 

Kuva. Visuaalinen tarkastelu  

2.3.2 Analyysi 

Analyysi tuottaa tietomallista jalostettua tietoa, jota on helpompi tulkita ja sitä kautta 

arvioida tiedon laatua ja oikeellisuutta.  

Ohje 

Laajuuslaskelma on hyvä esimerkki arkkitehtisuunnitelman analysoinnista, koska sen 

avulla saa käsityksen miten suunnitelman nykytilanne suhteutuu tavoitteeseen.  

Oleelliset poikkeamat ja niiden syyt on syytä selvittää ja todeta, onko kyseessä 

toimenpiteitä edellyttävä ongelma. Tässä dokumentissa ei puututa energia- 

analyyseihin tai kustannusanalyyseihin, koska ne on kuvattu muissa dokumenteissa ja 

suoritetaan tässä vaiheessa tehtävien tarkastusten ja analyysien jälkeen.  

Analyysi on yleensä järkevää tehdä, kun tarkastustehtävät on ensin käyty läpi. Näin 

analyysi antaa luotettavammat tulokset.  

Analyysissä pyritään usein hahmottamaan kokonaisuuksia ja käsitellään raken-

nuksen tietoja tietystä näkökulmasta kokonaisuudessaan.  

Analyysissä ei yleensä synny ”oikein tai väärin” ratkaisua, vaan sen avulla paljastuu 

suuruusluokka-ongelmia, joiden syyt tulee selvittää tapauskohtaisesti tarkemmin.  
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Kuva. Ylemmässä kuvassa kerätyt tietomallin pinta-alatiedot on siirretty alla olevaan 

taulukkolaskentaohjelman laajuuslaskelmaan 

 

3 Tarkastettavat mallit 
Tietomallien laadunvarmistuksessa on viisi laajuudeltaan ja tarkoitukseltaan erilaista 

tasoa: 

IFC-malleina tarkastetaan (jos ko. tietomallit tehdään): 

 lähtötietomalli 

 tilamalli 

 rakennusosamalli (arkkitehti- ja rakennemallit) 

 järjestelmämalli (talotekniikka) 

 yhdistetty malli. 

Ohje 

IFC-tiedostomuoto on keskeinen laadunvarmistuksen kannalta, koska se voidaan 

tarkastaa ja analysoida suunnitteluohjelmasta riippumatta ja toisaalta juuri IFC-

mallia hyödynnetään useissa eri käyttötarkoituksissa. 

Lähtökohtaisesti laadunvarmistuksen kohteena ovat suunnittelualakohtaiset tieto-

mallinnusvaatimukset ja niiden noudattaminen. Kyseisissä dokumenteissa on kerrottu 

vaadittava tarkkuustaso ja tietosisältö tarkemmin.  

3.1 Lähtötietomalli 

Ohje 

Lähtötietomallista tarkastetaan vähintään:  
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 Tilat vastaavat nimiltään ja pinta-aloiltaan (suuruusluokka) mittadokumentteja 

 Tilat tarkastetaan myös visuaalisesti. Suositeltava tapa on käyttää eri tilaluokille 

visualisointivärejä. Näin on helpompi tunnistaa tilojen ryhmittely ja esim. 

portaiden tai nousukuilujen sijoittelu kerroksesta toiseen.  

 Tilat eivät saa leikata toisia tiloja vaaka- eikä pystysuunnassa.  

Lähtötietomallin tarkastuslista on liitteessä 1. 

3.2 Tilamalli 

Ohje 

Tilamallista tarkastetaan vähintään:  

 Tilat vastaavat nimiltään ja pinta-aloiltaan (suuruusluokka) tilaohjelmaa 

 Tilamallin kerroskohtaista bruttoala-komponenttia verrataan ko. kerroksen tilojen 

yhteenlaskettuun pinta-alaan, ja mikäli näissä on seinä- ja muiden rakenteiden 

tavanomaista pinta-alaa oleellisesti suurempi poikkeama, tarkastetaan 

poikkeaman syy. 

 Tilat tarkastetaan myös visuaalisesti. Suositeltava tapa on käyttää eri tilaluokille 

visualisointivärejä. Näin on helpompi tunnistaa tilojen ryhmittely ja esim. 

portaiden tai nousukuilujen sijoittelu kerroksesta toiseen.  

 Tilat eivät saa leikata toisia tiloja vaaka- eikä pystysuunnassa.  

Erityistä huomiota tulee kiinnittää talotekniikan järjestelmien tilavarausten, kuten 

nousukuilujen ja vaakareittien (yleensä käytävätilojen laskettujen kattojen yläpuoliset 

tilat) visuaaliseen tarkastamiseen.  

Tilamallin tarkastuslista on liitteessä 1. 

3.3 Rakennusosamalli 

Ohje 

Rakennusosamallissa määritellyt rakennusosat pitää pystyä luotettavasti tunnista-

maan. Tämä on ensiarvoisen tärkeää lähes kaikissa tietomallin hyödyntämistarkoituk-

sissa. 

Dokumenttipohjaisessa suunnittelussa kuvatasojärjestelmää käytetään rakennusosien 

luokitteluun. IFC-mallissa komponenttien tunnistaminen perustuu objektin luomiseen 

käytettyyn työkaluun (komponenttiluokka) ja rakennetyyppimääritykseen.  

Mikäli on tarpeen käyttää rakenteita tai objekteja, joita ei voida tuottaa loogisesti 

oikealla työkalulla, tulee näistä sopia projektikohtaisesti siten, että poikkeukset ovat 

projektin osapuolien tiedossa. 

Tyyppitietojen yhdenmukaisuuden voi tarkastaa esim. määrittelemällä erityyppiset 

seinät eri värein ja tutkimalla visuaalisesti, missä kohdin seinien väri (eli tyyppi) 

vaihtuu. 

Rakennusosamalleja ovat: 

 arkkitehtimalli 

 rakennemalli 
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3.3.1 Arkkitehdin rakennusosamalli 

Ohje 

Tilat 

Tilojen tulee olla rajautuneena toisiin tilakomponentteihin, ympäröiviin seiniin ja 

alapuolelta laattaan (väli- tai alapohja). Näiden komponenttien avulla voidaan 

päätellä luotettavasti, vastaako tilan pinta-ala ja tilavuus ympäröiviä rakenteita. 

Päällekkäisyyksiä ei saa olla eikä komponenttien välissä saa olla tyhjää.  

Alkuperäismallissa tarkastaminen suoritetaan ohjelmasta riippuen esimerkiksi 

valitsemalla tilat 3D-näkymään, jolloin myös tilojen korkeuksista ja korkeusasemista 

saadaan parempi käsitys. Eri kategorioihin kuuluvien tilojen näyttö eri väreillä 

helpottaa tarkastamista. 

Ongelmien havaitsemiseen auttaa tilojen analysointi verrattuna kerroksen bruttoala-

komponenttiin. Lisäksi tulee verrata kerroksien pinta-aloja toisiinsa.  Yksittäisten 

tilojen pinta-alojen sekä seinien ja pilareiden pohjapinta-alojen summan tulee olla 

lähellä bruttoala-komponentin pinta-alaa. 

Tiloja verrataan myös tilaohjelmaan aivan kuten tilamallin tarkastamisen yhteydessä. 

Tilojen tunnusten ja nimien tulee vastata huoneohjelmaa, koska muuten on hankalaa 

verrata suunnitelmaa asetettuihin tilavaatimuksiin. 

Rakenneosien nimeäminen tulee tehdä johdonmukaisesti. Tämä tulee varmentaa 

tarkastelemalla suunnitteluohjelmasta tuotettua IFC-mallia. 

Komponenttien päällekkäisyydet 

Rakennusosien päällekkäisyydet aiheuttavat virheellisiä tuloksia määrä- ja kustan-

nuslaskennassa sekä todennäköisesti ongelmia energialaskennassa. Seinät ja laatat 

sekä niiden väliset päällekkäisyydet aiheuttavat tyypillisesti eniten ongelmia. 

Mikäli suunnitteluohjelmassa on käytettävissä törmäystarkastuspiirteitä tai päällek-

käisyyksien poistoa, niitä kannattaa ehdottomasti käyttää.  

Tehtäessä ohjelmallista tarkastusta saadaan usein suuri joukko pienehköjä rakennus-

osien päällekkäisyyksiä. Nämä johtuvat usein suunnitteluohjelmistojen puutteellisesta 

kyvystä siivota seinien, laattojen jne. liitoskohdat. Esimerkiksi arkkitehtimallin osalta  

tästä ei käytännössä synny ongelmia määrälaskennassa tai energialaskelmissa.   

Käytettäessä ohjelmallista analyysiä voidaan kaikkien komponenttien päällekkäi-

syyksien tilavuusmäärä selvittää ja saada tyyppikohtainen raportti, jonka avulla 

saadaan suuruusluokkakäsitys päällekkäisyyksien määrästä. Tämän avulla voi 

määrälaskija tehdä alkuvaiheen määrälaskennassa vastaavan korjauksen harkintansa 

mukaan. 

Pienehköt seinien päällekkäisyydet, esimerkiksi arkkitehtimallin seinien nurkissa, 

voidaan sallia, mikäli niiden vaikutus seinämääriin ei ole suuri. 

Arkkitehtimallin tarkastuslista on liitteessä 1. 

3.3.2 Rakennemalli 

Rakennemallien osalta laadunvarmistamisprosessi keskittyy ns. suunnittelumallin 

tarkastamiseen.  

Ohje 
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Rakennesuunnittelun analyysimalli voidaan tarkastaa vain ko. suunnitteluohjelman 

avulla.  

Ohjelmallinen ja visuaalinen tarkastaminen tehdään rakennemallille sellaisenaan 

sekä vertaamalla kantavia rakenteita ja niiden aukkoja vastaaviin arkkitehtimallin 

rakenteisiin ja aukkoihin. Kaikki oleelliset poikkeamat on raportoitava ja käsiteltävä 

arkkitehdin kanssa. Samalla tulee tarkastettua, että arkkitehti- ja rakennemallien 

koordinaatisto ja mahdolliset kiertokulmat vastaavat toisiaan. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennekomponenttien perusrakennusosien, kuten  

laatan, pilarin, palkin ja seinän oikeaan määrittelyyn. Vastaavasti on tärkeää, että 

näiden rakenteiden nimeäminen on johdonmukaisesti määritetty. Nämä seikat tulee 

varmentaa tarkastelemalla suunnitteluohjelmasta tuotettua IFC-mallia. 

Rakennemallin tarkastuslista on liitteessä 1. 

3.4 Järjestelmämalli 

Talotekniikan mallien laadunvarmistuksessa käytetään apuna lähtötietona saatua arkki-

tehtimallia sekä rakennemallia.  

Suunnittelun edetessä, yhdistämällä järjestelmämallit arkkitehdin rakennusosamallin 

ja/tai rakennemallin kanssa, päästään näkemään tarkemmin komponenttien sijoittelu ja 

pääreittien risteilyt. 

Ohje 

Taloteknisten järjestelmien sisäiset törmäystarkastelut on tehtävä jo suunnittelu-

ohjelman keinoin aina kun se on mahdollista. Tämän lisäksi tarkastaminen on syytä 

tehdä suunnitteluohjelman ulkopuolella tietomallien yhdistämis- tai 

tarkastusohjelmiston avulla. 

Järjestelmämallien osajärjestelmät mallinnetaan kerroskohtaisesti omina 

kokonaisuuksinaan. Järjestelmämallien  nimeämisen tulee olla johdonmukaista. 

Taloteknisen suunnittelun tietomallille asetetut vaatimukset on määritelty tarkemmin 

tietomallivaatimusten osassa 4. ”Talotekninen suunnittelu”.  

3.4.1 LVI-järjestelmämalli 

Ohje 

Tietomallissa viemärit ja vastaavat järjestelmät, joille suunnitellaan kaato, tulee 

esittää tietomallissa osan 4 mukaisesti. Kaadon esittäminen on tärkeää, kun tarkastel-

laan eri suunnittelualojen malleja yhdessä ja tarkastetaan järjestelmien ja raken-

nusosien välisiä törmäilyjä. Vastaavasti, kun kyseisiä tietoja hyödynnetään 

varaussuunnitteluun, saadaan varaukset oikeisiin paikkoihin.  

LVI-järjestelmämallin tarkastuslista on liitteessä 1. 

3.4.2 Sähköjärjestelmämalli 

Ohje 

Sähköjärjestelmämallin osalta oleellisia tarkastettavia asioita ovat järjestelmien jako 

kerroksiin ja kaapelihyllyjen ja muiden johtoteiden risteämät verrattuna muuhun 

talotekniikkaan ja rakennusosiin.  

Sähköjärjestelmämallin tarkastuslista on liitteessä 1. 
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3.5 Yhdistetty malli 

3.5.1 Tavoite 

Tietomallien yhdistäminen on tarpeen, jotta voidaan tarkastella eri suunnittelualojen 

malleja samassa ohjelmistossa ja tutkia mallien yhteensopivuutta. Tästä on suurta apua 

suunnittelun ohjauksessa sekä esittelyissä tilaajalle.  

Useat, perinteisesti vasta työmaalla havaittavat, pulmat voidaan löytää jo suunnittelu-

vaiheessa. Yhdistetyistä malleista on apua työmaalla, kun mallin avulla voidaan 

havainnollistaa hankalat paikat ja tehdyt suunnitteluratkaisut. 

Vaatimus 

Kenen vastuulla/johdolla 

Tietomallien yhdistäminen ja tarkastaminen tapahtuu pääsuunnittelijan tai sopimuksissa 

määritellyn muun vastuuhenkilön johdolla ja vastuulla yhdessä suunnitteluryhmän 

kanssa. Kukin suunnittelija vastaa omien tietomalliensa päivittämisestä, jos muutoksia 

yhteistarkastelussa ilmenee. 

Yhdistäminen 

Mallien yhdistäminen  tehdään pääsääntöisesti IFC-muotoisten tiedostojen avulla.  

Eri suunnittelualojen malleista tehdään IFC-mallit, jotka tarkastetaan kohdassa 2 

esitetyn laadunvarmistusprosessin mukaisesti. 

HUOM: Tarvittavat korjaukset tulee aina tehdä alkuperäismalleihin. 

3.5.2 Talotekniikan törmäys- ja reittitarkastelu 

Vaatimus 

Talotekniikan järjestelmien, kuten putkistojen, kanavien ja johtoteiden, keskinäiset tör-

mäystarkastelut tulee tehdä suunnitteluohjelmissa siltä osin kuin se on mahdollista 

käytetyissä ohjelmistoissa. Osassa 4 on esitetty tarkemmat vaatimukset. 

Ohje 

Laadunvarmistajan tulee käyttää asiantuntemusta ja harkintaa virhetilanteiden 

raportoinnissa. Muutamia tyypillisiä kohtia ovat mm: 

 Ohjelmallinen törmäystarkastelu antaa usein paljon ilmoituksia väliseinien ja put-

kien törmäyksistä, joista osa ei vaadi lainkaan toimenpiteitä. Esimerkiksi ilman-

vaihtokanavan törmäys kohtisuorassa kipsilevyväliseinään ei ole juuri koskaan 

ongelma, koska reiät syntyvät työmaalla tarvittaessa helposti oikeaan paikkaan. 

 Törmäys arkkitehtimallin kantavaan seinään on periaatteessa ongelma, mutta 

koska arkkitehtisuunnitelmassa ei yleensä esitetä reikävarauksia, näissäkin tulee 

turhia ilmoituksia.  

 Törmäystilanne, jossa putki törmää seinän kanssa samansuuntaisesti on yleensä 

ongelma sekä arkkitehti että rakennemallissa, ellei putken nimenomaisesti ole 

tarkoitus kulkea kokonaisuudessaan seinän sisällä. 

Edellä mainituista syistä on tarkoituksenmukaisempaa tehdä ohjelmallinen törmäys-

tarkastelu sekä rakenne- että arkkitehtimallin kanssa.  
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3.6 Suunnitelmadokumenttien tarkastaminen 

Suunnitelmadokumentit tarkastetaan kuten ennenkin. Niiden tarkastamiseen ei tässä 

dokumentissa oteta kantaa muuten kuin toteamalla, että tietomallin laadunvarmistuksen 

kautta myös suunnitelmadokumenttien laatu ja toteutuskelpoisuus paranee.  

3.7 Tietomallien tarkastuksen mahdollisuudet lähitulevaisuudessa 

3.7.1 Esteettömyys ja poistumisreitit 

Tietomallien avulla on mahdollista tarkastaa soveltuvin osin myös rakennuksen esteet-

tömyys ja poistumisreittien määräystenmukaisuus. Voidaan ennakoida, että myös tämän 

tyyppiset tarkastukset tulevat jossain vaiheessa osaksi laadunvarmistusprosessia. 

 

 

Kuva. Esteettömyystarkastelu, tässä portaan nousu ylittää määräykset 

4 Vastuut  
Suunnittelijat ovat vastuussa tietomalliensa laadusta ja vastaavat niiden kuntoon 

saattamisesta. Tietomallit tarkastetaan korjausten jälkeen sopimusten mukaisesti, ja 

varmistetaan, että havaitut virheet tai puutteet on korjattu.  

4.1 Nimettävä vastuuhenkilö tarkastamiseen 

Ohje 

Suunnitteluryhmän laadunvarmistukseen tulee olla nimetty vastuuhenkilö ja hänen 

ollessaan estyneenä varahenkilö. Vastuuhenkilö voi olla esimerkiksi pääsuunnittelija, 

rakennuttajakonsultti tai muu tilaajan valtuuttama asiantuntija.  

Myös jokaisen suunnittelutoimiston on nimettävä toimiston sisäisestä tietomallien 

laadunvarmistuksesta vastaava henkilö. 

4.1.1 Tarkastuksen raportointi 

Vaatimus 

Suunnittelijan tarkastuksesta täytetään liitteen 1 mukainen tarkastuslomake. Vähim-

mäisvaatimuksena on lomakkeen kohtien läpikäynti ja niiden osalta tilanteen 
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toteaminen. Kunkin suunnittelualan yksityiskohtaiset vaatimukset ovat ensimmäisenä 

pätevyysjärjestyksessä. Mahdolliset muut huomiot tulee kirjata.  

Suunnitteluryhmän laadunvarmistus raportoidaan suunnittelukokoukselle ryhmän 

valitsemassa muodossa. 

Tarkastus tehdään projektikohtaisesti sovitussa virallisessa tarkastuspisteessä, ja siitä 

laaditaan raportti, joka kuvaa oleellisimmat korjausta tai tarkennusta vaativat seikat. 

Tarkastuslomakkeiden sisältämät asiat ovat minimitaso. Raportti tulee laatia siten, että 

ongelmakohdan löytäminen olisi mahdollisimman helppoa suunnittelijalle tai 

suunnitteluryhmälle, ja sitä kautta tilanteen korjaaminen olisi mahdollisimman 

suoraviivaista. 
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Liite 1: Tarkastuslomakkeet 

 

Paikka:

Aika: 

Tarkastaja:

Kohde:

Versio:

Version päiväys:

Lähtötietomallin tarkastuslomake K
u
n
n
o
s
s
a

P
u
u
tt

e
it
a

E
i 
re

le
v
a
n
tt

i

Kommentit

Tietomalliselostus

Mallit sovittuina tiedostoformaatteina (IFC ja muut sovitut tiedostot)

Mittaustulokset vastaavat mitattua rakennusta

Malli vastaa mittausdokumentteja (pistokoe)

Koordinaatisto on sovitun mukainen

Sovittuja kuvatasoja on käytetty 

Kerrokset on määritetty 

Rakennusosat ja tilat on määritelty kerroksittain

Sovitut/vaatimusten mukaiset tilat ja rakennusosat on mallinnettu 

(Osa 2, Liite X)

Rakennusosat on mallinnettu oikeilla työkaluilla

Sovittuja rakennusosatyyppejä on käytetty

Mallissa ei ole ylimääräisiä rakennusosia

Mallissa ei ole sisäkkäisiä tai tuplarakennusosia

Mallissa ei ole merkittäviä komponenttien välisiä leikkauksia

Huonetilat seinät ja pilarit kattavat kerroksittain bruttoalan

Tilojen korkeus on mallinnusvaatimusten mukainen

Tilat kohtaavat ympäröivät seinät ja muut objektit

Tiloja ei ole päällekkäin

Sovitunmukaisia tilatunnisteita on käytetty

Allekirjoitus:
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Paikka:

Aika: 

Tarkastaja:

Kohde:

Versio:

Version päiväys:

Arkkitehtimallin tarkastuslomake K
u
n
n
o
s
s
a

P
u
u
tt

e
it
a

E
i 
re

le
v
a
n
tt

i

Kommentit

Tietomalliselostus

Mallit sovittuina tiedostoformaatteina (IFC ja muut sovitut tiedostot)

Sovittuja kuvatasoja on käytetty 

Koordinaatisto on sovitun mukainen

Kerrokset on määritetty 

Rakennusosat ja tilat on määritelty kerroksittain

Sovitut/vaatimusten mukaiset tilat ja rakennusosat on mallinnettu 

Rakennusosat on mallinnettu oikeilla työkaluilla

Sovittuja rakennusosatyyppejä on käytetty

Mallissa ei ole ylimääräisiä rakennusosia

Mallissa ei ole sisäkkäisiä tai tuplarakennusosia

Mallissa ei ole merkittäviä rakennusosien välisiä leikkauksia

Bruttoala- ja muut laajuutta kuvaavat komponentit on mallinnettu

Laajuutta kuvaavien komponenttien nimet ja tyypit ovat sovitun mukaiset

Sovitunmukaisia tilatunnisteita on käytetty

Huonetilat vastaavat tilaohjelmaa

Huonetilat, seinät ja pilarit kattavat kerroksittain bruttoalan

Tilavaraukset talotekniikalle on tehty

Tilojen korkeus on mallinnusvaatimusten mukainen

Tilat kohtaavat ympäröivät seinät ja muut komponentit

Tiloja ei ole päällekkäin

Allekirjoitus:
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Paikka:

Aika: 

Tarkastaja:

Kohde:

Versiot:

Versioiden päiväykset:

LVI-mallin tarkastuslomake K
u
n
n
o
s
s
a

P
u
u
tt

e
it
a

E
i 
re

le
v
a
n
tt

i

Kommentit

Tietomalliselostus

Mallit sovittuina tiedostoformaatteina (IFC ja muut sovitut tiedostot)

Kerrokset on määritetty 

Komponentit on määritelty kerroksittain

Sovitut/vaatimusten mukaiset komponentit on mallinnettu

Komponentit on mallinnettu oikeilla työkaluilla

Komponenteille on määritelty järjestelmät

Järjestelmien nimet ovat sovitunmukaiset

Järjestelmien värit ovat sovitunmukaiset

Mallissa ei ole ylimääräisiä komponentteja 

Mallissa ei ole sisäkkäisiä tai tuplakomponentteja

Mallissa ei ole merkittäviä komponenttien välisiä leikkauksia

IV-koneet on mallinnettu

Komponentit eivät leikkaa merkittävästi sähkömallin komponenttien kanssa

Komponentit eivät törmää merkittävästi rakenteiden kanssa

Komponenteilla on vain sovitunlaisia törmäyksiä arkkitehtirakenneosien kanssa 

Järjestelmissä on laskentatietoa (vähintäään tilavuusvirta ja painetasotieto)

Komponenteilla on tunnustiedot osa 4/liite 1 mukaisesti 

Allekirjoitus:



Osan 6 laatija Solibri Oy  Sivu 23 / 26 

Heikki Kulusjärvi 

Versio 1.0 27.03.2012 © COBIM - hankkeen osapuolet 

 
  

Paikka:

Aika: 

Tarkastaja:

Kohde:

Versio:

Version päiväys:

Sähkömallin tarkastuslomake K
u
n
n
o
s
s
a

P
u
u
tt

e
it
a

E
i 
re

le
v
a
n
tt

i

Kommentit

Tietomalliselostus

Malli(t) sovittuina tiedostoformaatteina (IFC ja muut sovitut tiedostot)

Kerrokset on määritetty 

Komponentit on määritelty kerroksittain

Sovitut/vaatimusten mukaiset komponentit on mallinnettu

Komponentit on mallinnettu oikeilla työkaluilla

Mallissa ei ole ylimääräisiä komponentteja

Mallissa ei ole sisäkkäisiä tai tuplakomponentteja

Mallissa ei ole merkittäviä komponenttien välisiä leikkauksia

Komponentit eivät leikkaa merkittävästi LVI-mallin komponenttien kanssa

Komponentit eivät törmää merkittävästi rakenteiden kanssa

Komponenteilla on vain sovitunlaisia törmäyksiä arkkitehtirakenneosien kanssa 

Komponenteilla on positio- ja tunnustiedot osa 4/liite 1 mukaisesti

Allekirjoitus:
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Paikka:

Aika: 

Tarkastaja:

Kohde:

Versio:

Version päiväys:

Rakennemallin tarkastuslomake K
u
n
n
o
s
s
a

P
u
u
tt

e
it
a

E
i 
re

le
v
a
n
tt

i

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 - 

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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Paikka:

Aika: 

Tarkastaja:

Kohde:

Versiot:

Versioiden päiväykset:

Yhdistetyn mallin tarkastuslomake K
u
n
n
o
s
s
a

P
u
u
tt

e
it
a

E
i 
re

le
v
a
n
tt

i

Kommentit

Sovitut tietomallit ovat käytettävissä

Malleista on toisiaan vastaavat versiot

Mallit ovat kohdistettu oikein keskenään

TATE mahtuu pystykuiluihin ilman törmäyksiä

TATE mahtuu vaakareiteille ilman törmäyksiä

TATE-järjestelmillä ei ole keskinäisiä leikkauksia

Alaslasketut katot suhteessa TATE:an ovat kunnossa

TATE ei törmää pilareiden kanssa

TATE ei törmää palkkien kanssa

TATE ei törmää muiden rakenteiden kanssa

Laatoissa on aukot pystykuilujen kohdalla

Rakenne- ja arkkitehtimallin rakenteet vastaavat toisiaan

Rakenne- ja arkkitehtimallin aukot ovat vastaavilla kohdilla

Allekirjoitus:



Osan 6 laatija Solibri Oy  Sivu 26 / 26 

Heikki Kulusjärvi 

Versio 1.0 27.03.2012 © COBIM - hankkeen osapuolet 

Liite 2: Tarkastusohjelmat 
Laadunvarmistukseen on käytettävissä monenlaisia välineitä:  suunnitteluohjelmia, 

katseluohjelmia ja sääntöpohjaisia tarkastusohjelmia. Lisäksi on joitakin apuohjelmia, 

joilla voidaan tutkia tai käsitellä tietomalleja. 

L2.1 Tarkastaminen suunnitteluohjelmistojen toiminnallisuuksin 

Suunnitteluohjelmistoilla tarkoitetaan ohjelmistoja, joilla suunnitelmat alun perin tehdään. 

Usein järjestelmissä on toimintoja, joilla voidaan tutkia komponenttien päällekkäisyyksiä, 

tehdä törmäystarkastelua ja raportoida tilojen tai rakennusosien määriä. Käytössä olevan 

suunnitteluohjelmiston mahdollisuuksia kannattaa aina käyttää ensisijaisesti, koska niiden 

avulla löytyneiden ongelmien korjaaminen on helpointa ja voidaan tehdä suunnittelijan 

itsensä toimesta välittömästi. Myös suunnitteluohjelmistojen 3D-katseluominaisuuksia 

kannattaa käyttää samasta syystä. 

Tässä yhteydessä tulee tarkastaa, että alkuperäismallissa on looginen tietomalliin kuuluva 

kuvatasoryhmittely (tai muu looginen tapa), jolla kuvataan mitä kuvatasoja ja/tai 

komponentteja tietomalliin kuuluu ja mitä ei. Toimitettaessa alkuperäismalli poistetaan 

tarpeettomat varsinaiseen suunnitelmaan kuulumattomat kuvatasot, ryhmittelyt ja 

komponentit mallista. 

Alkuperäisohjelman avulla tehtävien määrälistauksien tms. raporttien avulla voidaan 

tutkia esimerkiksi, onko kaikille rakennusosille määritelty rakennetyyppi.  

L2.2 Tietomallien katseluohjelmat 

Katseluohjelmat helpottavat tietomallin visuaalista tarkastelua. Niiden avulla nähdään, 

ovatko kaikki tarvittavat rakennusosat mukana IFC-mallissa ja ovatko oleellisimmat 

rakennusosat kohdallaan. Katseluohjelmia on olemassa sekä alkuperäistiedostojen että 

IFC-tiedostojen katseluun. IFC-tiedostojen katselemiseen on useita ohjelmia tarjolla. 

Internetin IFCwiki sivustolla on joukko ilmaiseksi ladattavia ohjelmistoja: 

http://www.ifcwiki.org/ifcwiki/index.php/Free_Software  

L2.3 Tietomallien yhdistämis- ja katseluohjelmat 

Kehittyneemmät katseluohjelmat pystyvät yhdistämään useita eri suunnittelualojen IFC-

tietomalleja. Tämä mahdollistaa tietomallien keskinäisen visuaalisen tarkastelun. 

Ohjelmissa on myös törmäystarkastuspiirteitä, joilla voi tutkia rakennusosien välisiä 

törmäyksiä. Näitä ohjelmia löytyy sekä ilmaisina, että maksullisina. 

L2.4 Tarkastus- ja analyysiohjelmat 

Tietomallien tarkastamiseen ja analysoimiseen erikoistuneita ohjelmistoja käytetään 

varsinaiseen laadunvarmistukseen. Niillä voidaan edellisten toimintojen lisäksi etsiä 

suunnitelmien heikkouksia, puutteita ja muita ongelmakohtia.  

Tarkastaminen sääntöpohjaisilla tarkastusohjelmilla tapahtuu läpikäymällä tietomalli-

vaatimusten mukaiset säännöt ohjelmiston ajamana. Mahdolliset ongelmat ilmoitetaan ja 

havainnoidaan tarkastajalle, ja tarkastaja tai suunnittelija tekee lopulliset päätökset siitä, 

mihin toimenpiteisiin ryhdytään. Ohjelmistot voivat laskea myös rakennuksen 

tunnuslukuja, joiden avulla voidaan edelleen analysoida mallin ja suunnitelman laatua. 

Nykyisin on tarjolla jopa rakentamismääräysten tarkastuspiirteitäkin. Näillä ohjelmilla 

voidaan myös yhdistellä tietomalleja ja tehdä törmäystarkastelua.  




