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Alkusanat 
 

Julkaisusarja ”Yleiset 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. ”Yleisten 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 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. 
 

 



Sivu 5 / 24 
 

Versio 1.0 27.3.2012   © COBIM - hankkeen osapuolet 

 

2 Johdanto 
Rakennuksen tietomallien avulla määrälaskentaa on mahdollista tehostaa ja 
määrätietojen käyttöä hyödyntää erilaisissa päätöksentekotilanteissa huomat-
tavasti. Määrien manuaalinen mittaaminen piirustuksista korvataan määrien 
tietokoneavusteisella mittaamisella mallista. Määriä voidaan mitata niin 
arkkitehdin, rakenne- kuin talotekniikan tietomalleista sekä näiden 
yhdistelmämalleista. Rakennuttajilla, suunnittelijoilla, urakoitsijoilla ja 
tuoteosatoimittajilla on mahdollista hyödyntää määrälaskentaa aivan uudella 
tavalla ja uusista näkökulmista.  

 
Tietomalleihin perustuva toiminta muuttaa määrälaskijan työtä merkittävästi, 
rutiinityö vähenee ja samalla ammattitaidon vaatimus kasvaa. Määrälaskijasta 
tulee yhä vahvemmin määräasiantuntija.  

Rakennuksen tietomalli ei kuitenkaan ratkaise ”tyhjentävästi” määrälaskentaan 
liittyviä kysymyksiä, eikä mallista voida laskea kaikkia hankkeen aikana 
tarvittavia määrätietoja. Määräasiantuntijan ammattitaitoa tarvitaan edelleen 
laskennan lähtötietojen ja lähtömateriaalin arvioinnissa, laskennan kattavuuden 
varmistamisessa, vaihtoehtoehtojen esille tuomisessa ja tulosten jäsentämisessä. 
Tämä dokumentti ei sisällä ohjeistusta sille, miten rakennuksen tietomalleihin 
perustuva määrälaskenta tulee suorittaa. Ohjeen tavoitteena on antaa lukijalle 
käsitys siitä, mitä mallipohjaisella määrälaskennalla tarkoitetaan. Ohjeessa 
käsitellään ainoastaan määrien laskentaa rakennuksen tietomallista, ei näin 
tuotettujen määrien hyödyntämistä esim. investointi- ja elinkaarikustannusten 
laskennassa, ympäristövaikutusten arvioinnissa, aikataulutuksessa tai 
rakennusalan eri toimijoiden toiminnassa. Tässä dokumentissa ei oteta kantaa 
määrälaskennassa käytettäviin kaupallisiin ohjelmistoihin. 
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3 Määrälaskennan vaatimukset rakennuksen 
tietomalleille 

3.1 Mallintamisen johdonmukaisuus 
Vaatimus 
Määrälaskennan näkökulmasta mallin tärkein ominaisuus on johdonmukaisuus: 
kaikki rakennus- ja tekniikkaosat mallinnetaan projektikohtaisten vaatimusten 
mukaan, ja käytetty mallinnustapa dokumentoidaan tietomalliselostukseen.  

Ohje 
Hankaluuksia aiheuttavat tilanteet, joissa suunnitteluratkaisua ei ole 
mallinnettu vaatimusten mukaan ja se on mallinnettu vielä eri tavalla saman 
mallin eri osissa. 

Mallissa voi kuitenkin olla osia, jotka on mallinnettu eri tarkkuustasolle, 
esimerkiksi kun rakenneratkaisua ”kokeillaan” ensin vain yhdessä rakennuksen 
siivessä, tai mallissa on ainoastaan tyyppirakenteet mallinnettu 
yksityiskohtaiselle tasolle muiden rakenteiden sisältäessä ainoastaan rakenteen 
geometriatiedon. Suunnittelija kirjaa tällaiset tilanteet tietomalliselostukseen, ja 
määräasiantuntijan on otettava ne huomioon määrien laskennassa. 

3.2 Mallin tarkkuustaso 
Vaatimus 
Mallien tarkkuustaso määritellään mallintamisen tilauksen yhteydessä, ja 
tarkkuustasot on kuvattu suunnittelualoja käsittelevissä mallinnusvaatimuksissa. 

Ohje 
Mallin tarkkuustaso määrää mallista saatavien määrien tarkkuustason. Kun 
arkkitehti-, rakenne- tai talotekniikkamalli on mallinnettu samalle 
tarkkuustasolle koko rakennuksessa, määrämittaustilanne on selkeä, ja mallin 
määrätiedot voidaan arvioida yksiselitteisesti suhteessa mallin tarkkuustasoon. 

Suunnitteluvaihe, suunnittelun eteneminen ja esimerkiksi suunnittelu lohkoittain 
määrittelevät mallin tarkkuustasoa.  Tietomallin sisältö täydentyy 
suunnitteluvaiheittain. Määrälaskennassa yleisohjeena voidaan pitää 
periaatetta, että määrätiedot lasketaan vaiheittain siitä mallista, jossa 
tietosisältö on täsmällisin, tarkin ja kattavin.  
Joskus on järkevää mallintaa osa rakennuksesta muita osia tarkemmin tai viedä 
sovitut muutokset ensin vain osaan mallista. Tällöin määrälaskennassa voidaan 
käsitellä mallin tarkempaa tai päivitettyä osaa ja käyttää kertoimia koko raken-
nuksen määrien selvittämiseksi. Esimerkiksi viisikerroksisessa rakennuksessa 
voitaisiin mallintaa väliseinät aluksi vain yhteen kerrokseen ja käyttää 
kerrointa 5 väliseinien määrän laskennassa.  

Jos mallintaminen etenee lohkoittain eri tarkkuustasossa, on erittäin tärkeää, 
että tarkempi mallintaminen tai päivitys tehdään lohkorajoja noudattaen. Asia 
pitää myös kirjata selkeästi tietomalliselostukseen, jotta määräasiantuntija osaa 
hyödyntää mallia oikealla tavalla. 



Sivu 7 / 24 
 

Versio 1.0 27.3.2012   © COBIM - hankkeen osapuolet 

 

3.3 Mallinnustyökalujen käyttö 
Vaatimus 
Määrälaskennan kannalta on olennaista, että mallinnuksessa käytetään sellaisia 
mallinnustyökaluja, joiden avulla pystytään tuottamaan määrälaskennan tarvit-
sema mittatieto. Tämä vaatimus toteutuu parhaiten käytettäessä rakennusosan 
mallintamiseen siihen tarkoitettua työkalua, esimerkiksi seinät mallinnetaan 
seinätyökalulla. 

Ohje 
Jos jonkin rakennusosan mallintamiseen on käytetty määrälaskennan kannalta 
epäyhteensopivaa työkalua, ei kyseisen osan määriä voida laskea 
automaattisesti. Tällaisia tilanteita voi tulla vastaan, kun suunnittelijan 
ohjelmistossa ei ole erillistä työkalua mallinnettavalle rakennusosalle, 
esimerkiksi kun arkkitehti- tai rakennesuunnitteluohjelmistolla mallinnetaan 
piha-alueiden rakenteita.  Kohdassa 6 on käsitelty määrälaskennassa 
tyypillisesti ilmeneviä ongelmatilanteita. 

3.4 Rakennus- ja talotekniikkaosien tunnistaminen 
Vaatimus 
Määrälaskennan näkökulmasta tietomallissa olevat tilat, rakennus- ja 
tekniikkaosat tulee voida tunnistaa yksilöidysti. Esimerkiksi seinien 
rakennetyyppi tai ilmanvaihdon kanavatyyppi pitää tunnistaa, koska 
kokonaismäärät lasketaan summaamalla yksittäisistä määristä.  

Ohje 
Selkein tunnistetieto rakennusosissa on rakennetyyppi, mutta tunnistamiseen 
voidaan käyttää mitä tahansa rakennusosalla olevaa tietoa, kuten seinän 
korkeutta. Esimerkiksi erikorkuisilla puurakenteisilla seinillä, jotka arkkitehdin 
näkökulmasta ovat samaa tyyppiä, voi tuotannon näkökulmasta olla erilainen 
rakenne, jolloin ne ovat määrälaskennan näkökulmasta erityyppisiä. 

3.5 Keskeiset mittatiedot 
Ohje 
Perinteisessä määrälaskennassa käytetään mittauksen, esimerkiksi digitoinnin, 
nopeuttamiseksi usein yksinkertaistettuja mittoja, kuten projektiopinta-alaa 
todellisen pinta-alan sijasta. Tietomallista saadaan rakennusosien määrätietoja 
mallinnusperiaatteita vastaavan tilanteen mukaan.  
Määrälaskennassa käytetään yleisesti seuraavia mittatietoja: 

 Kappalemäärä 
 Pituusmitta 

 pituus 
 piiri 

 korkeus 
 Pinta-ala 

 nettopinta-ala 
 bruttopinta-ala 
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 Tilavuus 
 nettotilavuus 

 bruttotilavuus 
 Paino 

 nettopaino 
 bruttopaino 

 

3.6 Ohjelmistojen käyttö ja tiedonsiirto 
Ohje 
Hankkeessa käytössä oleva tiedonsiirron toteutus ja määrälaskennassa käytetty 
ohjelmisto vaikuttavat laskijan käytettävissä oleviin määrä- ja mittatietoihin ja 
niiden luotettavuuteen. Määrälaskennassa voidaan käyttää sekä 
suunnitteluohjelmiston alkuperäisessä tiedostomuodossa ja IFC -  
tiedostomuodossa olevaa tietomallia. Mallin tietosisältö on täydellisimpänä 
alkuperäisessä tiedostomuodossa olevassa mallissa, ja on suositeltavaa käyttää 
suunnittelijan tekemää alkuperäistä mallia, mikäli se on saatavissa 
määrälaskennan suorittamista varten.  
IFC-tyyppistä tiedostomuotoa käytettäessä määrälaskennassa, laskijan on 
varmistuttava siitä, mitkä rakennusosat on luettu mukaan IFC-tiedostoon 
natiivitiedostosta ja miten määrälaskennassa käytettävä ohjelmisto pystyy 
käsittelemään IFC-tiedostossa olevia rakennusosia. Mallin mukaan on aina 
liitettävä tietomalliselostus, jossa kerrotaan keskeisesti mallin tietosisällön 
kattavuus ja mallin käyttötarkoitus. 
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4 Mallipohjaisen määrälaskennan menetelmät ja 
liittyminen hankkeen ohjaukseen, 
päätöksentekoon ja mallinnusvaiheisiin 

Mallipohjainen määrälaskenta antaa tehokkuutensa vuoksi mahdollisuuden tehdä 
laskenta perinteistä useammin ja tutkia enemmän vaihtoehtoja. Suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheen aikaiset määrämuutokset voidaan myös analysoida, 
havainnollistaa ja raportoida luotettavalla tavalla. Siitä, kuinka usein laskenta 
suoritetaan ja kuinka paljon vaihtoehtoja tutkitaan, päätetään luonnollisesti 
hankkeen tarpeiden mukaan. 
Määrälaskennassa käytettävä mallidokumentaatio sisältää rakennuksen 
tietomallit, tietomalliselostuksen ja usein rakennusselostuksen. 
Mallidokumentaatiota voidaan täydentää muilla määrälaskennan kannalta 
olennaisilla dokumenteilla (esimerkiksi piirustukset ja luettelot) ja tiedoilla. 

Vaatimus 
Määrälaskentaan toimitettavat mallit tarkastetaan mallin laadun osalta ennen 
niiden luovuttamista määrälaskentaan. Niissä ei saa olla päällekkäisiä 
rakennusosia. Mallin tarkastusraportti liitetään mukaan tietomalliselostukseen.  

4.1 Määrälaskennan avainkäsitteitä 
Vaatimus 
Nimikkeistöjen käytöstä on sovittava projektikohtaisesti. 
Rakennus- ja tekniikkaosatyypit täsmennetään nimikkeistöä käytettäessä 
julkisella tyyppitunnuksella, hankekohtaisella tyyppitunnuksella tai 
yrityskohtaisella tyyppitunnuksella, esimerkiksi Talo 2000 hankenimikkeistöä 
käytettäessä, seuraavasti: 

Rakennusosa Tyyppi Kuvaus 

1232 VS401 Teräsbetoniseinä 180 mm 

1241 US409 Betonielementtiseinä, 

klinkkerilaattapinta 320 mm 

 
Ohje 

Rakennusosat ja tekniikkaosat kuvaavat rakennusta fyysisenä kokonaisuutena. 
Rakennusosa on valmiina kokonaisuutena tarkasteltavan rakennuksen 
käsitteellisesti itsenäinen osa. Rakennusosat koostuvat rakennustuotteista. 
Tekniikkaosa on valmiina kokonaisuutena tarkasteltavan rakennuksen 
talotekniseen laitejärjestelmään kuuluva käsitteellisesti itsenäinen aineellinen 
osa. Tekniikkaosat koostuvat taloteknisistä tuotteista. Rakennustuote on 
rakentamiseen käytettävä hyödyke, joka jää rakennuksen pysyväksi osaksi tai 
käytetään loppuun rakentamisen aikana. Määrälaskennassa rakennus- ja 
tekniikkaosat jaetaan tuoteosiin (tuotenimike), joille määrät mitataan. 
Rakennus- ja tekniikkaosat eritellään ja mitataan rakennusosittain nimikkeistön 
mukaan. Nimikkeistöä käytetään, mikäli näin on projektikohtaisesti sovittu. 
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Keskeiset talonrakennuksessa käytettävät nimikkeistöt ovat: 

Talo 2000 Hankenimikkeistö 
Talo 2000 Tuotantonimikkeistö 

Talo 2000 Rakennustuotenimikkeistö 
LVI 2010-nimikkeistö 

S2010-nimikkeistö 
 

Määrälaskennan keskeisiä avainkäsitteitä ovat myös luettelo ja rakenne. 
Luettelo erittelee rakennuksen suunnitelman mukaisia yksityiskohtia, 
esimerkiksi tiloja, rakennusosia ja rakennustuotteita tai tehtäviä ja hankintoja. 
Luettelo, jossa on esitetty määrät, on määräluettelo. Yleistettynä rakenne 
vallitsee kahden nimikkeen välillä ja kuvaa ylemmän nimikkeen yhden yksikön 
menekit alisteisella nimikkeellä. Käytännössä tällainen on rakennusosan 
tuoterakenne, joka koostuu siihen sisältyvistä rakennustuotteista.  
Mallipohjaisessa määrälaskennassa luettelon ja rakenteen tiedot periytyvät 
tietomalleista ja tarkentuvat hankkeen edistyessä. Usein luettelon ja rakenteen 
tietoja joudutaan täydentämään määrälaskennan aikana mm. suunnitelmista ja 
selostuksista. 

4.2 Mallitiedon hyödyntämisen päätasot määrälaskennassa 
Ohje 
Mallin tietosisältö voidaan määrälaskentamielessä jakaa rakennus- ja 
tekniikkaosiin, nimikemääriin ja tuote- ja tuoterakennemääriin. Rakennus- ja 
tekniikkaosia laskettaessa mallista raportoidaan osat suunnittelijan 
määrittämillä ominaisuuksilla, esimerkiksi rakennetyypeittäin jäsenneltynä. 
Raportti tuotetaan määräluettelona suunnitteluohjelmistojen 
perusominaisuuksia käyttäen tai esimerkiksi siirtämällä IFC-tiedostossa oleva 
tieto Exceliin.  
Nimikemääriin perustuvassa laskennassa rakennus- ja tekniikkaosat lasketaan 
nimikkeiden mukaan. Tällöin esimerkiksi suunnittelijan ”US409” seinätyypin 
määrät osoitetaan nimikkeelle 1241 Ulkoseinät. Useasta mallissa olevasta 
tyypistä voidaan yhdistää yksi nimike, tai mallissa olevan yhden tyypin 
perusteella voidaan muodostaa useita määrälaskennan nimikkeitä. 

Tuoterakennemääriin perustuvassa laskennassa rakennusosaa kuvaavan 
nimikkeen takaa löytyy tuoterakenne, joka kuvaa yksilöidysti rakennusosan. 
Tuoterakennetta käytetään esimerkiksi laskettaessa suorite- tai panospohjainen 
kustannusarvio. Tuoterakennetta käytetään myös 
tuotantoaikataulusuunnittelussa tehtävien keston mitoittamiseksi. 
Tuoterakenteiden perustella voidaan myös muodostaa erilaisia 
hankintapaketteja.  
Jos kustannuslaskennassa ja aikataulusuunnittelussa käytettävien 
panosrakenteiden kaavat on ”viritetty korjaamaan” määrämittauksen 
yksinkertaistuksia, on tuoterakenteiden laskentasääntöjä kehitettävä malli-
pohjaiseen laskentaan sopivaksi määrälaskijan omassa toiminnassa. 
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4.3 Laskenta suunnitteluvaiheen aikana 

4.3.1 Tunnuslukujen laskenta 
Vaatimus 
Mallista lasketaan perustunnuslukuja kuten rakennuksen bruttoala, tilavuus ja 
julkisivun pinta-ala.  

Ohje 
Perustunnuslukujen avulla muodostetaan johdettuja tunnuslukuja, esimerkiksi 
tilavuuden ja julkisivun pinta-alan suhde. Johdettujen tunnuslukujen perusteella 
tutkitaan esimerkiksi suunnitteluratkaisun tehokkuutta. Perustunnuslukujen 
laskentaan tarvitaan arkkitehtisuunnittelun tilamalli tai rakennusosamalli 
Tunnuslukuja voidaan laskea myös rakennusosakohtaisesti esimerkiksi 
runkorakenne- tai taloteknisistä järjestelmistä. Voidaan arvioida esimerkiksi 
alustavia runkoelementtimääriä tai vesi- ja viemäripisteiden lukumääriä. 
Tällöin laskennassa käytetään suunnittelualakohtaisia tietomalleja. 

4.3.2 Tilapohjainen laskenta 
Vaatimus 
Mallista lasketaan tilaohjelmaan kuuluvien ja tarpeen mukaan myös tilaohjelmaan 
kuulumattomien tilojen pinta-alat tilatyypeittäin laajuuslaskelmana. 

Ohje 
 Laajuuslaskelmaa ja tilaluetteloa voidaan verrata tilaohjelmaan, käyttää 
tavoitehinnan arvioinnissa ja asetannassa sekä suunnittelun ohjauksessa 
rakennuttajan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilapohjaista laskentaa 
käytetään myös arvioitaessa vuokrattavien ja/tai omistettavien tilojen pinta-
aloja. 

Tilapohjaiseen laskentaan tarvitaan arkkitehtisuunnittelun tilamalli. 

4.3.3 Alustava rakennusosalaskenta 
Vaatimus 

 
Mallista lasketaan määriä mallissa olevien rakennus- ja tekniikkaosien 
perusteella, esimerkiksi kantavien seinien ja erilaisten välipohjien määrät tai 
ilmanvaihdon palvelualueiden mukaiset keskusosat kuten tulo- ja 
poistoilmakoneet  

Ohje 
Lasketut määrät muodostavat perinteisen rakennusosamääräluettelon. 
Määräluetteloa voidaan hyödyntää määrämuutosten selvittämiseen ja kustan-
nusarviointiin suunnittelun ohjaamiseksi sekä alustavan rakennusaikataulun ja 
tuotantoratkaisujen arviointiin.  

Alustavaan rakennusosalaskentaan tarvitaan vähintään arkkitehtisuunnittelun 
alustava rakennusosamalli ja taloteknisen suunnittelun mallialueet sekä 
palvelualuekaaviot. Alustavassa rakennusosamallissa laskija tekee mallissa 
olevien rakennusosien ja tyyppirakenteiden perusteella oletuksia rakennusosien 
tarkemmista tyypeistä ja määristä. Mallin objektit ovat rakennusosia, 
esimerkiksi seinä mallinnetaan yhtenä objektina eikä seinän jokaista 
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rakennekerrosta erikseen. Rakennusosamallissa tarkemmat tyyppitiedot löytyvät 
mallista, joten laskija tekee vähemmän oletuksia. 

4.3.4 Tarkennettu rakennusosalaskenta 
Vaatimus 
Mallista lasketaan rakennusosien määrä mallissa olevien rakennus- ja 
tekniikkaosien perusteella.  

Ohje 
Tässä vaiheessa on käytettävissä yleensä arkkitehtisuunnittelun 
rakennusosamalli, rakennesuunnittelun yleissuunnitteluvaiheen tai hankintoja 
palveleva rakennemalli ja mahdollisesti talotekniikkasuunnittelun 
järjestelmämalli. Alustavaan rakennusosalaskentaan verrattuna rakennus- ja 
tekniikkaosien määriä täsmennetään mallissa olevilla tuoterakenteilla ja 
tuotetiedoilla. Arkkitehdin mallissa rakennusosien rakennekerrokset ovat 
eriteltävissä. Rakennemallissa rakennetyypit ovat yksilöity. 

Mallin tietosisältö on rakennusosien, tuoterakenteiden ja talotekniikan 
järjestelmien osalta täydentynyt alustavasta rakennusosamallitasosta.  

4.4 Laskenta tarjous- ja rakentamisvaiheen aikana 

4.4.1 Suoritelaskenta 
Vaatimus 
Suoritelaskenta perustuu täydellisiin tuoterakenteisiin.  

Ohje 
Käytettävissä ovat arkkitehtisuunnittelun rakennusosamalli, taloteknisen 
suunnittelun järjestelmämalli ja rakennesuunnittelun hankintoja palveleva 
rakennemalli sekä toteutussuunnittelun rakennemalli. Mallista lasketaan hanke- 
tai tuotantonimikkeistön mukaan rakennus- ja taloteknisten osien määrät 
tuoterakenteineen työsuoritteiden määrittämistä varten. Esimerkiksi anturan 
raudoituksen määrä voidaan johtaa joko anturaa esittävän objektin 
tilavuudesta (kg/m3) tai laskea mallissa olevista raudoitusobjekteista. 

Mallille asetettavat vaatimukset ovat samat kuin tarkennetussa 
rakennusosalaskennassa, mutta suoritelaskentaa käytetään yleensä  hankinta- 
ja rakentamisvaiheessa erilaisten tarjousten ja tilausten muodostamiseksi sekä 
tuotannon tehtävien ja aikataulun suunnittelemiseksi. 

Eri suunnittelualojen malleissa esitettävät tuoterakenteet, ks. liite 1. 

4.4.2 Laskenta sijainneittain 
Vaatimus 
Mallista lasketaan määrät käyttäen jotain edellä luetelluista menetelmistä ja 
määrät jäsennetään sijainneittain.  

Ohje 
Usein käytettyjä sijainteja ovat osaprojekti, lohko, kerros, tilaryhmä ja tila. 
Sijainneittain laskettuja määriä käytetään tyypillisesti hankinnoissa ja 
rakentamisen aikataulun suunnittelussa. 
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Mallille asetettavat vaatimukset ovat samat kuin rakennusosalaskennassa, 
lisäksi pitää mallintaa sijainnit. Rakennusosien liittäminen edellä mainittuihin 
sijaintiryhmiin voi käytettävästä ohjelmasta riippuen vaatia erilaisia 
lisätoimenpiteitä, vaikka kaikilla mallin objekteilla onkin geometrinen sijainti 
mallissa. 
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5 Määrälaskennan prosessi 
Rakennuksen tietomalleista tehtävän määrälaskennan prosessi eroaa monin osin 
perinteisestä suunnitteludokumentteihin perustuvasta määrälaskennan prosessista. 
Seuraavassa on esitetty prosessi, joka luo edellytykset mallipohjaisen 
määrälaskennan onnistumiselle. 

 

 
5.1 Kohteeseen tutustuminen 

Varsinainen kohteeseen tutustuminen tehdään kerran ennen ensimmäistä lasken-
taa. Mallin avulla kohteen laajuus ja muut ominaispiirteet on helpompi sisäistää. 
Mallin lisäksi on syytä tutustua kohteen muuhun materiaaliin, esimerkiksi raken-
nusselostukseen, sekä keskustella suunnittelijoiden kanssa. 

5.2 Lähdeaineiston kokoaminen 
Vaatimus 
Ennen jokaista laskentaa on koottava laskennan lähdeaineisto ja varmistuttava 
siitä, että kaikista aineiston sisältämistä tiedostoista on käytössä oikea versio. 

Projektikohtaisesti sovittavia selvitettäviä asioita:  

 On selvitettävä, käytetäänkö laskennassa yhden vai useamman suunnit-
telualan malleja. Jos käytetään useamman suunnittelualan malleja, pitää 
selvittää, mitä määriä lasketaan kustakin mallista. Esimerkiksi lasketaanko 
kantavat rakenteet rakennesuunnittelijan mallista ja ovet sekä ikkunat 
arkkitehdin mallista. 

 On selvitettävä, jakautuuko jokin suunnittelualan malli useampaan osa-
malliin. 

 On selvitettävä, käytetäänkö laskennassa suunnittelijan alkuperäistä mallia 
vai siitä tuotettua IFC-mallia. 

 Mikäli laskennassa käytetään suunnittelijan alkuperäistä mallia, pitää 
varmistua siitä, että aineistosta löytyvät kaikki tarvittavat kirjasto-osat ja 
ulkoiset viitteet ja että malli avautuu ongelmitta laskijan ohjelmistoilla.  
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 On selvitettävä mallista laskettavan määrätiedon kattavuus, siis mitkä 
nimikkeet ovat laskettavissa mallista ja mitkä on laskettava muilla mene-
telmillä 

 On selvitettävä, onko koko malli mallinnettu samalle tarkkuustasolle ja 
lasketaanko määriä koko mallista vai ainoastaan osasta mallia. Malli saat-
taa sisältää esimerkiksi määrälaskennan ulkopuolelle jääviä rakennus- ja 
tekniikkaosia, tiloja, varusteita ja kalusteita. Tässä tapauksessa on 
selvitettävä, voidaanko laskentaan sisällytettävät ja sen ulkopuolelle jäävät 
tietomallin osat tunnistaa esimerkiksi nimeämissääntöjen, visualisointien 
ja/tai kuvatasoyhdistelmän avulla. Tietoa mallinnustavasta löytyy mallin 
tekijän laatimasta tietomalliselostuksesta. 

 Rakennusselostuksen osalta on selvitettävä, onko se yhtenevä mallissa 
olevien tietojen kanssa, esimerkiksi onko mallissa ja rakennusselostuk-
sessa käytetty samoja rakennetyyppejä. Rakennusselostukseen pitää viedä 
kaikki sovitut muutokset, koska ei voida olettaa määräasiantuntijan 
selvittävän muutoksia esimerkiksi suunnittelukokousten pöytäkirjoista. 

 On selvitettävä pääpiirteissään mallien ja rakennusselostuksen muutokset 
verrattuna edellisiin laskennassa käytettyihin versioihin. 

Ohje 
Mallien ja muun materiaalin mahdolliset puutteet selvitetään pääosin laadun-
varmistuksessa ja kirjataan mallin tarkastusraporttiin, johon laskijan on syytä 
tutustua huolellisesti. Lähdeaineiston mahdollisten sisäisten ristiriitojen 
selvittäminen ja niistä tiedottaminen on pääsuunnittelijan tai muun tilaajan 
nimeämän henkilön vastuulla. Puutteita voidaan hyväksyä, kunhan ne ovat 
laskijan tiedossa ennen laskennan aloittamista. Laskija voi lisäksi antaa oman 
mielipiteensä siitä, onko laskenta aiotussa laajuudessa mielekästä suorittaa 
toimitetun lähdeaineiston pohjalta. Jos puutteita on liikaa, voidaan harkita 
laskennan siirtämistä myöhempään ajankohtaan. 
Määrälaskennan lähdeaineiston versionhallinta projektissa on suunnittelijoiden 
ja pääsuunnittelijan vastuulla. Laskijan on voitava luottaa siihen, että 
laskentaan toimitettu aineisto sisältää oikeat versiot kaikista tiedostoista. Tämä 
varmistetaan siten, että kukin suunnittelija vastaa omien tiedostojensa 
versioinnista ja pääsuunnittelija tai muu tilaajan nimeämä vastuuhenkilö 
laskentaan lähetettävän tiedostopaketin kokoamisesta, versioinnista ja 
julkaisusta. Laskijan pitää kuitenkin aina kertoa tilaajan edustajalle, jos epäilee 
saaneensa väärän version jostain tiedostosta. 

5.3 Määrälaskenta ja laskennan suorittaminen 
Vaatimus 
Mallipohjainen laskenta suoritetaan siihen soveltuvalla tietokoneohjelmistolla.  

Ohje 
Käytetyn ohjelmiston ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten 
luotettavaa ja tehokasta laskenta on esimerkiksi, kun laskentaan tulee uusi 
versio mallista tai laskijan tehtävänä on tehdä useita vaihtoehtoisia laskelmia 
saman mallin pohjalta. 
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5.3.1 Ohjattu ohjelmallinen tunnistus ja laskenta 
Ohje 
Mallin tietosisältö ja rakennusosat voidaan tunnistaa ja ryhmitellä 
ohjelmallisesti ja niistä saadaan luettua määrälaskennan tarvitsema mittatieto. 
Tämä vaihtoehto hyödyntää tietomallia parhaalla mahdollisella tavalla. Määrät 
voidaan laskea nopeasti ja luotettavasti sekä havainnollistaa mallin avulla. 
Määräasiantuntijan ei tarvitse muuttaa mallia, joten määrien päivittäminen 
mallin uuden version avulla on tehokasta. 

5.3.2 Määrien johtaminen ja ruutumittaus 
Ohje 
Mallissa ei ole suoraan määrälaskentaan tarvittua tietoa, mutta tieto voidaan 
johtaa mallissa olevista muista rakennusosista. Esimerkiksi anturoiden pituus 
voidaan suhteellisen tarkasti laskea alimman kerroksen kantavien seinien 
pituuden perusteella. Määräasiantuntijan ei tarvitse muuttaa mallia, joten 
määrien päivittäminen mallin uuden version avulla on tehokasta. 

5.3.3 Mallin täydentäminen 
Ohje  
Mallissa ei ole suoraan määrälaskennan vaatimaa tietoa, jolloin 
määräasiantuntija mallintaa puuttuvan tiedon käyttäen hyväksi mallissa olevia 
muita rakennusosia. Esimerkiksi vesikaton reunaan voidaan mallintaa räystäs 
seinätyökalulla. Tämän jälkeen räystäsrakenteeseen liittyvät määrät voidaan 
laskea melko luotettavasti ja melko nopeasti. Määrät voidaan myös havain-
nollistaa mallin avulla. Menettelyyn liittyy mm. seuraava ongelma: muutoksen 
tekemisessä käytetään väärää työkalua, jolloin määrälaskija menettää 
tekemänsä mallimuutokset päivittäessään uuden suunnittelumallin 
määrälaskentaan, ellei suunnittelija ole tehnyt vastaavia muutoksia 
suunnittelumalliin. 

5.4 Laadunvarmistus ja määrien toimittaminen 
Ohje 
Määrälaskennan suorittamisen jälkeen laskentatulokset analysoidaan 
kattavuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden osalta. Laskentatulosten 
kattavuuden osalta tarkistetaan, että kaikki määrälaskennassa mukana olevat 
nimikkeet ovat laskettu. Laskennassa mukana olevat rakennus- ja talotekniset 
osat visualisoidaan malliin laskennan kattavuuden arvioimiseksi. Visualisointia 
verrataan esimerkiksi mallin piirustuksiin.  

Laskentatarkkuuden arvioimiseksi nimikekohtaisesti tarkistetaan laskennassa 
saadut määrät esimerkiksi tunnuslukuvertailulla mahdolliseen 
referenssikohteeseen. Tarvittaessa suoritetaan nimikkeen vertailulaskelma myös 
toisessa tiedostoformaatissa olevasta mallista tai piirustuksista. Laskelman 
luotettavuus arvioidaan suhteessa lähtötietoihin ja käytettäviin 
laskentamenetelmiin sekä laskelmassa tehtyihin oletuksiin ja täydennyksiin 
muiden laskenta-aineistojen perusteella. 
Määrälaskennan lopputuloksena syntyy määräluettelo, joka toimitetaan 
edelleen kustannuslaskentaan ja muuhun käyttöön tilaajan edellyttämällä 
tavalla jäsenneltynä. Luettelo voidaan tallettaa useissa erilaisissa 
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tiedostomuodoissa.  Mallipohjainen laskenta antaa mahdollisuuden 
havainnollistaa määriä uusilla tavoilla. Suunnitteluohjelmassa tai 
suunnitteluohjelman ja määrälaskentaohjelman välillä määrät linkitetään 
laskennassa käytettyyn malliin dynaamisesti, jolloin määräluettelon kautta 
voidaan tarpeen mukaan visualisoida määrärivien laskennassa käytetyt mallin 
osat. 

On tärkeää huomata, että kaikki laskennan tulokset liittyvät määrälaskennassa 
käytettyyn lähdeaineiston ”tiedostopakettiin”. Kaikki määräluettelot ja niistä 
edelleen johdetut tiedot on syytä selkeästi liittää tähän pakettiin, koska yksinään 
tai jonkin muun paketin yhteydessä ne eivät enää tarjoa oikeaa tietoa suunni-
telmasta. 
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6 Mallipohjaisen määrälaskennan ongelmakohtia  
Tässä kappaleessa luetellaan mallipohjaiseen määrälaskentaan liittyviä tyypillisiä 
ongelmakohtia. Listaus ei ole kattava, mutta sen avulla saa käsityksen siitä, minkä 
tyyppisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota, kun määriä lasketaan 
suunnittelijoiden tekemistä malleista. Kaikissa tapauksissa minimivaatimus 
mallille on mahdollisuus erottaa toisistaan laskennan kannalta luotettavat ja 
epäluotettavat kohdat. Kun ongelmatapaukset on havaittu, ne voidaan selvittää; 
vain havaitsematta jääneet ongelmat aiheuttavat virheitä laskennan 
lopputulokseen. 

6.1 Laskenta usean suunnittelualan malleista 
Eri suunnittelualojen malleissa (arkkitehti, rakenne, talotekniikka jne.) on myös 
oikein toteutettuna päällekkäisyyttä. Arkkitehdin mallista löytyy samoja kantavia 
rakenteita kuin rakennesuunnittelijan mallista ja arkkitehdin mallissa on usein 
mallinnettuna taloteknisten järjestelmien päätelaitteita (lavuaarit, valaisimet jne.). 
Käytettäessä usean suunnittelualan malleja määrälaskennan lähtötietona, on 
päällekkäisyydet tiedostettava ja päätettävä, mistä mallista määrät lasketaan. 
Pääsääntöisesti rakennesuunnittelijan ja talotekniikan malleissa on tarkempaa 
tietoa niihin kuuluvista rakennus- ja järjestelmäosista ja päätelaitteista  kuin 
arkkitehdin mallissa, jossa kyseiset osat ovat esitetty lähinnä tilavarauksina. 

6.2 Tilojen pinnat 
Koska arkkitehtisuunnitteluohjelmistoissa on usein puutteelliset työkalut tilojen 
pintojen mallintamiseen, niitä ei pääosin mallinneta erikseen, vaan ne lasketaan 
tilaobjektin pinnoista. Aikaisessa suunnitteluvaiheessa tämä tuottaa riittävän 
tarkkuuden, mutta suunnittelun tarkentuessa etenkin eri pintamateriaalein esitetyt 
osapinnat tuottavat ongelmia. Suunnitteluohjelmistoissa on myös suuria eroja sen 
suhteen, miten ne tunnistavat tilaa rajaavat rakennusosat. Esimerkiksi kun kaksi 
tilaa liittyy suoraan toisiinsa (ei seinää välissä) jotkin ohjelmistot tuottavat 
tilapinnan myös tilojen välille. Tilojen lattiapintojen laskenta voi myös olla 
ongelmallista, jos ohjelmisto tarjoaa tilan huonetilaohjelman mukaisen pinta-alan, 
eikä tilan todellista pinta-alaa. 

6.3 Katot 
Suunnitteluohjelmistot sisältävät työkaluja, joilla monimuotoisia kattoja voidaan 
mallintaa yhtenä kokonaisuutena. Tämä tarjoaa suunnittelun näkökulmasta 
ylivoimaiset mahdollisuudet kattomuotojen hallintaan ja muokkaamiseen. 
Määrälaskennan näkökulmasta tilanne on kuitenkin ongelmallinen, koska näin 
mallinnetuista kattorakenteista ei saada käytännössä mitään määrälaskennan 
tarvitsemia mittatietoja.  

6.4 Portaat 
Kun portaat lasketaan kappalemääränä, nykyiset mallit ovat riittäviä. Ongelmia 
voi tuottaa portaiden komponenttien, kuten kaiteiden, tasanteiden, askelmien yms. 
laskenta. Komponenttien siirtyminen laskentaan on varmistettava ennen 
laskentaan ryhtymistä.  



Sivu 19 / 24 
 

Versio 1.0 27.3.2012   © COBIM - hankkeen osapuolet 

 

6.5 Verhoseinät 
Suunnitteluohjelmistot sisältävät työkaluja, joilla verhoseiniä (kevyt, ei-kantava 
ulkoseinä, curtain wall) voidaan mallintaa kokonaisuutena. Verhoseinän 
komponenttien laskenta määrälaskennan edellyttämällä tavalla voi kuitenkin olla 
mahdotonta, koska mallinnusohjelmistot keskittyvät lähinnä verhoseinien 
geometriaan eivätkä tietosisältöön. Verhoseinän mallintaminen seinä-, ikkuna- ja 
ovityökaluilla on määrälaskennan kannalta parempi vaihtoehto. 

6.6 Parametriset malliosat 
Useimmat suunnitteluohjelmistot antavat käyttäjälle mahdollisuuden kehittää 
omia malliosia, joiden laajuutta ja sisältöä ohjelmisto ei määrittele tai rajoita. 
Nämä osat ovat parametrisiä eli ne sisältävät numeerisesti määriteltäviä 
ominaisuuksia, joiden avulla samasta osasta saadaan monta erilaista ilmentymää 
(instanssia). Esimerkiksi pöytää esittävässä osassa voi olla säädöt pöydän 
pituudelle ja pöydänjalkojen lukumäärälle. Tällöin sama osa voidaan säätää 
esittämään 120cm pitkää pöytää neljällä jalalla tai 200cm pitkää pöytää kuudella 
jalalla. Parametriset osat voivat esittää myös laajoja kokonaisuuksia, kuten 
kylpyhuoneita tai jopa kokonaisia rakennuksia 

Määrälaskennan kannalta parametriset osat ovat kuitenkin ongelmallisia usealla 
tasolla. Yksinkertaistenkin tyypin tunnistaminen on hankalaa, koska nimi ei kerro 
sen tarkkaa sisältöä, esimerkiksi pöydän dimensioita tai muita ominaisuuksia. 
Tarkemmat ominaisuudet löytyvät osan instanssikohtaisista ominaisuuksista. 

Määrälaskennan kannalta vaikeimpia tapauksia ovat suuria kokonaisuuksia 
esittävät parametriset osat. Esimerkiksi parveketornia esittävästä parametrisestä 
osasta voi olla mahdotonta laskea parvekkeiden ja yksittäisten rakennusosien 
määriä. Tällöin vaihtoehdoksi jää laskea osan esittämä kokonaisuus käsin 
tuoterakenteen kautta.  
Määrälaskennan kannalta jokainen parametrinen osa on tutkittava erikseen. Kun 
parametrinen osa on tunnistettu, voidaan laskea osien, esimerkiksi 
parveketornissa olevien pilareiden ja laattojen kappalemääriä. Usein 
kappalemäärä ei kuitenkaan ole riittävä, vaan määrätietona on käytettävä 
esimerkiksi pilarien pituuksia ja poikkileikkauskokoja sekä laattojen pinta-alaa. 
Parametriset osat voi rakentaa siten, että ne pystyvät raportoimaan pituuksia, 
pinta-aloja, tilavuuksia, painoja jne., mutta näiden tietojen luotettavuus riippuu 
täysin osan tekijästä. 

6.7 Geometriset erikoistapaukset 
Rakennusten erikoiset muodot tai ratkaisut ovat usein määrä- ja 
kustannuslaskennan kannalta olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi kaarevat, 
kaltevat sekä erikoisia aukkoja, geometrisia lisäyksiä ja poistoja sisältävät 
rakennusosat. Koska suunnitteluohjelmistoilla on usein vaikeuksia tuottaa 
tällaisissa tapauksissa luotettavia määriä, näihin erikoistapauksiin on kiinnitettävä 
määrälaskennassa erityistä huomiota.  
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Liite 1: Eri suunnittelualojen malleissa esitettävät tuoterakenteet 
Tuoterakenteen ja tiedon lähde: x = ensisijainen  (x) = toissijainen 

 
Nimikkeet/ 

rakennusosat (Talo 2000 
Hankenimikkeistö) 

Arkkitehdin 
tietomalli 

Rakenne-
suunnit-
telijan 
tietomalli 

Tate-
järjestelmä-
malli(t) 

Huom! 

1.1 Alueosat     
1.1.1 Maaosat (x) (x) (x)  

1.1.2 Tuennat ja vahvistukset  x   

1.1.3 Päällysteet x    

1.1.4 Aluevarusteet x    

1.1.5 Aluerakenteet x (x)   

     

1.2 Talo-osat     
1.2.1 Perustukset  x   

1.2.2 Alapohjat (x) x   

1.2.3 Runko (x) x   

1.2.3.1 Väestönsuojat (x) x   

1.2.3.2 Kantavat seinät (x) x   

1.2.3.3 Pilarit (x) x   

1.2.3.4 Palkit (x) x   

1.2.3.5 Välipohjat (x) x   

1.2.3.6 Yläpohjat (x) x   

1.2.3.7 Runkoportaat (x) x   

1.2.3.8 Erityiset runkorakenteet  x   

1.2.4 Julkisivut x    

1.2.4.1 Ulkoseinät (x) x   

1.2.4.2 Ikkunat x    

1.2.4.3 Ulko-ovet x    

1.2.4.4 Julkisivuvarusteet x    

1.2.4.5 Erityiset julkisivuvarusteet x    

1.2.6 Vesikatot x    

1.2.6.1 Vesikattorakenteet (x) x   

1.2.6.2 Räystäsrakenteet (x) (x)   

1.2.6.3 Vesikatteet x    

1.2.6.4 Vesikattovarusteet x    

1.2.6.5 Lasikattorakenteet x    

1.2.6.6 Kattoikkunat ja luukut x    

1.2.6.7 Erityiset 
vesikattovarusteet 

x    
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1.3 Tilaosat     
1.3.0 Tilaobjektit x    

1.3.1 Tilan jako-osat x    

1.3.1.1 Väliseinät x    

1.3.1.2 Lasiväliseinät x    

1.3.1.3 Erityisväliseinät x    

1.3.1.4 Kaiteet x    

1.3.1.5 Väliovet x    

1.3.1.6 Erityisovet x    

1.3.1.7 Tilaportaat x    

1.3.1.8 Erityiset tilajako-osat x    

1.3.2 Tilapinnat x    

1.3.2.1 Lattioiden pintarakenteet x    

1.3.2.2 Lattiapinnat (x)    

1.3.2.3 Sisäkattorakenteet x    

1.3.2.4 Sisäkattopinnat (x)    

1.3.2.5 Seinien pintarakenteet x    

1.3.2.6 Seinäpinnat (x)    

1.3.2.7 Erityiset tilapinnat (x)    

1.3.3 Tilavarusteet (x)    

1.3.3.1 ja 2 Kiintokalusteet x    

1.3.4 Muut tilaosat x    

1.3.4.1 Hoitotaso ja 
kulkurakenteet 

x    

1.3.4.2 Tulisijat ja savuhormit (x) (x) (x)  

1.3.4.3 Muut erityiset tilaosat (x)    

 
Nimikkeet/ 

tekniikkaosat (LVI2010-
nimikkeistö) 

Arkkitehdin 
tietomalli 

Rakenne-
suunnit-
telijan 
tietomalli 

Tate-
järjestelmä-
malli 

Huom! 

21 LVI-perusjärjestelmät    Järjestelmä mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen ja 
mallintamisen 
tarkkuustasovaatimuksen 
edellyttämässä laajuudessa 

21.1 Lämmitys-järjestelmät   x  

21.11 Lämmityksen keskusosat   x  

21.12 Lämmityksen siirto-osat   x  

21.13 Lämmityksen pääteosat   x  

21.14 Lämmityksen alueosat   (x)  

21.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät   x  

21.21 Vesi- ja viemäri-
järjestelmien keskusosat 

  x  
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21.22 Vesi- ja viemäri-
järjestelmien siirto-osat 

  x  

21.23 Vesi- ja viemäri-
järjestelmien pääteosat 

(x)  x  

21.24 Vesi- ja viemäri-
järjestelmien alueosat 

 (x) x  

21.3 Ilmastointi-järjestelmät   x  

21.31 Ilmastoinnin keskusosat   x  

21.32 Ilmastoinnin siirto-osat   x  

21.33 Ilmastoinnin pääteosat (x)  x  

21.34 Ilmastoinnin alueosat   x  

21.4 Jäähdytys-järjestelmät   x  

21.41 Jäähdytyksen keskusosat   x  

21.42 Jäähdytyksen siirto-osat   x  

21.43 Jäähdytyksen pääteosat (x)  x  

21.44 Jäähdytyksen alueosat   x  

21.5 Palontorjunta-järjestelmät   x  

21.51 Palontorjunnan keskusosat   x  

21.52 Palontorjunnan siirto-osat   x  

21.53 Palontorjunnan pääteosat   (x)  

21.54 Palontorjunnan alueosat (x)  x  

21.6 Väestönsuojien LVI-
järjestelmät 

  x  

21.61 Väestönsuojien LVI-
järjestelmien keskusosat 

  x  

21.62 Väestönsuojien LVI-
järjestelmien siirto-osat 

  x  

21.63 Väestönsuojien LVI-
järjestelmien pääteosat 

(x) (x) (x)  

21.64 Väestönsuojien LVI-
järjestelmien alueosat 

(x) (x) (x)  

     

22 LVI-erityisjärjestelmät    Suunnittelusopimuksen ja 
mallintamisen 
tarkkuustasovaatimuksen 
edellyttämässä laajuudessa. 

22.1 Paineilmajärjestelmät   x  

22.2 Kaasujärjestelmät   x  

22.3 Höyryjärjestelmät   x  

22.4 Nestejärjestelmät   x  

22.5 Uima-altaiden 
vedenkäsittelyjärjestelmät 

  x  

22.6 Ilmatekniset järjestelmät   x  

22.7 Pottomoottorien LVI-
järjestelmät 

  x  
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Sähköjärjestelmät     
Muuntajat   x  

Kojeistot   x  

Pääkeskukset   x  

Virtakiskot   x  

Kompensointiparistot   x  

Akustot   x  

Jakokeskukset   x  

Ristikytkentätelineet   x  

Telejärjestelmien keskuslaitteet   x  

Turvajärjestelmien keskuslaitteet   x  

Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot   x  

Johtokourut   x  

Lattiakanavat ja rasiat   x  

Pystynousut   x  

Valaisimet   x  

Poistumistievalaisimet   x  

Vara- ja turvavalaisimet   x  

Kaiuttimet   x  

Oviohjauskeskukset   x  

RAU-keskukset   x  

 

 


