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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. ”Yleiset 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: 

 investointipäätöksien tuen vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustannuksia 

 energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnittelua ja ylläpidon 

tavoiteseurantaa varten 

 suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen  

 laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehostamisen 

 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: 

 tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 

 sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin mallin avulla 

 havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 

 auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 

 nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 

 tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 

 parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 

 tukea hankkeen kustannus ja elinkaarianalyysejä 

 tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan. 

’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. 

Julkaisusarja ’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. 

javascript:AvaaLinkki2(1588124,%2013024,%20'1588108')
javascript:AvaaLinkki2(1588125,%2013024,%20'1588108')
javascript:AvaaLinkki2(1588126,%2013024,%20'1588108')
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2 Yleistä 
Tietomallinnusta ja visualisointia käytetään eri ratkaisujen analysointiin ja vertailuun. Investointi-

kustannusten ja toimivuuden lisäksi tarkasteluun pyritään yleensä sisällyttämään elinkaarikustannukset 

ja ympäristövaikutukset, koska näiden vertailu simulointeja hyödyntäen on yksi keskeisistä 

integroitujen tilamallien hyödyistä. Havainnollistamiseen liittyvien tehtävien laajuus määritellään 

suunnittelutarjouksessa ja -sopimuksissa. 

2.1 Tekninen ja visuaalinen havainnollistaminen 

Havainnollistaminen voidaan jakaa kahteen päämuotoon. Ensimmäinen on perinteinen esittävä, usein 

valokuvamainen visualisointi, joka kuvaa suunnittelijan näkemystä hankkeesta ja sen 

suunnitteluratkaisuista. Tällaisten kuvien laatuvaatimukset ovat usein hyvin korkealla, ja 

parhaimmillaan niitä on vaikea erottaa valokuvista. 

 

Hankkeen markkinointia varten tehty valokuvamainen havainnekuva 

Aitio Business Park / NCC Property Development Oy, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, kuva: Tietoa Visualisointi. 

Toinen havainnollistamisen muoto on tekninen havainnemateriaali. Se toimii kommunikaatiovälineenä 

suunnitteluryhmälle, tilaajalle, hankkeen johdolle ja työmaalle. Niiden esitystekniset laatuvaatimukset 

ovat visualisointeja alempana, ja esimerkiksi värit kuvaavat usein erilaisia järjestelmiä todellisten 

materiaalien sijasta. Näissä molemmissa käyttötapauksissa kuva voi olla myös liikkuvaa, tai mallissa 

voidaan liikkua tietokoneen ruudulla reaaliaikaisesti. Varsinkin tekninen havainnemateriaali tuotetaan 

käytännössä usein erilaisilla katselu- ja laadunvarmistusohjelmilla, joissa lähes poikkeuksitta mallissa 

liikkuminen on itsestään selvä perusominaisuus. 

Yhteyksissä, joissa on ollut tarpeen erotella nämä kaksi muotoa, on tässä ohjeessa käytetty termejä 

tekninen havainnollistaminen ja visualisointi. Ensimmäisellä tarkoitetaan suunnitelmien teknistä 

esittämistä ja jälkimmäisellä perinteistä renderöityä havainnemateriaalia. 

2.2 Havainnollistamisen monet käyttökohteet 

Tietomallien avulla havainnollistaminen tukee suunnittelijan ja projektinjohdon työtä ja parantaa 

kommunikointia suunnitteluryhmän, projektiosapuolien ja tilojen käyttäjien kesken. Havainnol-

listamisen käytön keskeisiä etuja ovat suunnitelman laadun optimointi, ratkaisuvaihtoehtojen vertailun 

helpottuminen ja eri osapuolten vuorovaikutuksen lisääminen sekä kiinteistökehitys- ja 

markkinointiprosessin tukeminen.  
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Talotekniikan suunnittelijan laatima havainnekuva rakenne- ja taloteknisistä malleista. 

Tapiolan pääkonttori, Insinööritoimisto Olof Granlund, rakennemalli Finnmap Consulting Oy. 

Mallia hyödynnetään projektin aikana tilaajan investointiprosessin tiedontarpeiden mukaan. Erityisesti 

malleja hyödynnetään ehdotussuunnittelun ja luonnossuunnittelun aikana investointi- ja elinkaari-

kustannusten sekä toiminnallisten ominaisuuksien vertailuun.  

Teknisten mahdollisuuksien ja suunnittelijoiden mallinnusosaamisen parantuessa simuloinnin ja 

havainnollistamisen käyttö lisääntyy projektin eri vaiheissa. Perinteisesti visualisointeja on pidetty 

arkkitehdin työsarkana, mutta mallipohjaisen suunnittelun lisääntyessä ja levitessä myös muut 

suunnittelualat ovat alkaneet tekemään teknisiä havainnekuvia ja jopa visualisointeja omista 

suunnitelmistaan. 

Tässä havainnollistamisosiossa kuvataan lyhyesti joidenkin talotekniikkaan liittyvien olosuhdeanalyysi- 

ja -simulointityökalujen tuottamien tietojen havainnollistamista. Pääosin ne on kuitenkin kuvattu 

tietomallivaatimusten osassa 9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissa. Etenkin valaistusta tutkivissa 

simuloinneissa voidaan saada aikaiseksi hyvinkin realistista ja näyttävää visualisointiaineistoa. 

3 Havainnollistamisen tavoitteet projektin kannalta 

3.1 Ratkaisujen havainnollistaminen päätöksentekoa varten 

 

Kuvakaappauksia hankkeen markkinointia varten tehdystä animaatiosta. 

Avia Tower / Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, kuva: Tietoa Visualisointi. 

Rakennuksen tietomallien mahdollistama nopea, havainnollinen ja interaktiivinen visualisointi ja 

malleista tehtävät analyysit tukevat kommunikointia ja päätöksentekoa. Havainnollistaminen tuottaa 

selkeämpää, ymmärrettävämpää ja laadukkaampaa tietoa suunnittelun tilanteesta.  

Rakennetun ympäristön laatutekijöitä voidaan havainnollistaa malleilla ja niiden pohjalta tehdyillä 

visualisoinneilla mm. kaavoitus- ja aluesuunnitteluhankkeissa sekä monen rakennuksen muodostamassa 

kokonaisuudessa, kuten yliopistojen campusalueilla. Havainnollistaminen voi palvella projektiryhmän 

ja käyttäjien lisäksi ulkopuolisia sidosryhmiä, kuten viranomaisia. Mikäli havainnollistamisen tarve on 

suuri, voidaan projektiryhmään liittää erillistä kommunikaatio- ja visualisointikonsultointia. 

3.2 Suunnitelman tehokkuuden arviointi 

Mallien avulla voidaan generoida tilamallista pinta-ala-, tilavuus- sekä tehokkuusraportteja. Näitä 

tietoja voidaan verrata referenssikohteiden vastaaviin tunnuslukuihin ja tilaohjelman tavoitteisiin. 
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Tarvittavat raportit tuotetaan CAD-ohjelmistojen raportointiominaisuuksia hyödyntäen. Tehokkuutta 

voidaan arvioida myös visuaalisesti erilaisilla tilakaavioilla ja kolmiulotteisilla tilamalleilla, jotka 

palvelevat niin suunnittelijoita kuin käyttäjiä ja muita tilaajaosapuolen edustajia. 

 

Kolmiulotteinen kerrostason tilamalli, jossa eri toimintoja on havainnollistettu väreillä. 

Micromedicum / Senaatti-kiinteistöt, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, kuva Gravicon Oy. 

3.3 Suunnitelman sisällöllisten ratkaisujen ymmärtäminen 

Mallin avulla voidaan tarkastella ratkaisuvaihtoehtoja visuaalisesti suoraan tilamallin, alustavan 

rakennusosamallin tai rakennusosamallin avulla tai näiden pohjalta erillisillä visualisointiohjelmilla 

tuotettujen visuaalisten simulaatioiden avulla. Ratkaisuvaihtoehtojen toimivuutta voidaan tutkia myös 

virtuaalisessa ympäristössä suunnittelun eri vaiheissa. 

3.4 Suunnittelun johtamisen ja ohjauksen tuki 

Ratkaisuvaihtoehtojen vertailujen pohjalta voidaan suorittaa kvantitatiivista (määrällistä) ja 

kvalitatiivista (laadullista) suunnitteluratkaisun arviointia. Havainnollistaminen toimii niin suunnittelun 

johtamisen (pääsuunnittelutehtävä) kuin suunnittelun ohjauksen (projektinjohtotehtävä) tukena. 

 

Arkkitehtisuunnitelman havainnekuva viranomaiskäsittelyä ja markkinointia varten. 

Merikartano / S-Asunnot Oy, Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy, kuva: Tietoa Visualisointi. 
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3.5 Mallien käyttö vaatimusten hallinnassa 

Mallien avulla voidaan havainnollistaa vaatimuksia esimerkiksi tyyppi-, moduuli- tai 

referenssiratkaisujen avulla. Mallien avulla voidaan havainnollistaa myös suunnitteluratkaisuja ja niille 

asetettuja vaatimuksia, kuten 

 tilojen käyttöä ja keskinäisiä yhteyksiä 

 esteettömyyttä 

 valaistusta 

 määräystenmukaisuutta 

 turvallisuutta (paloturvallisuus, poistumisreitit, valvontakameroiden kattavuus) 

 sisäilmaolosuhteita 

 ilmavirtoja (computational fluid dynamics). 

Rakennushankkeelle asetettujen yleisten laatuvaatimusten hallinta mallien avulla tähtää erityisesti 

 laajuus- ja määrätietojen hallintaan ja arviointiin 

 energiankulutuksen hallintaan ja arviointiin 

 ilojen toiminnallisuuden hallintaan ja arviointiin. 

Ratkaisun ja oikean median valintaan vaikuttaa projektiryhmän ja asiakkaiden medialukutaito ja 

tottumukset sekä kyseessä olevan ongelman tai suunnittelutilanteen luonne. Eri mediamuodot 

(paperidokumentti, 2D/3D/4D-digitaalinen rakennuksen tietomalli, virtuaaliympäristöt, lisätty 

todellisuus) tuovat tarvittavan informaation eri tavalla esille. Hankkeen johto tekee päätöksen 

käyttökelpoisimman median valinnasta. 

Vaatimusten hallinnan kannalta on oleellista että kaikki suunnittelun havainnollistamisessa käytettävä 

dokumenttimateriaali pohjautuu ajantasaiseen tietomalliin. 

4 Havainnollistaminen ja visualisointi 
Suunnitelmien toteuttaminen tietomallintamalla tuottaa aina automaattisesti jonkintasoista 

kolmiulotteista havainnollistamismateriaalia. Havainnollistamisessa vaadittua tietosisältöä ei voi 

kuitenkaan määritellä ennakkoon yleisellä tasolla, vaan siitä on päätettävä projektikohtaisesti. 

Suunnitteluratkaisun havainnollistaminen mallin avulla sekä tietomallin tietojen hyödyntäminen tarjoaa 

päätöksenteossa tarvittavaa informaatiota. Ratkaisun kannalta keskeiset ominaisuudet tulee kuvata 

mallissa riittävän havainnollisesti.  

Vaadittu havainnollistamisen määrä ja laatu projektin eri vaiheissa on määriteltävä tarjouspyynnössä ja 

tarvittaessa täsmennettävä suunnittelusopimuksia solmittaessa. Visuaaliset still-kuvat ja simulaatiot ovat 

käyttökelpoisi,a kun tiedon havainnollistamisessa kaivataan korkeaa laatutasoa. 

 

Kuvaruutukaappaus kauppakeskuksen markkinointianimaatiosta. 

Hämeenlinnakeskus / NCC, Arkkitehtityöhuone APRT Oy, kuva Tietoa Visualisointi. 

4.1 Suunnittelumallien soveltuvuus havainnollistamiseen 

Suunnitteluohjelmistot kehittyvät koko ajan, ja nykyisin on jo mahdollista tuottaa varsin laadukkaita 

visualisointeja suoraan suunnitteluohjelmista. Käytännössä suunnittelijan oma työskentelytapa 

ratkaisee, kuinka helposti visualisoinnit saadaan tehtyä. Ohjelmistokohtaisia eroja on kuitenkin mm. 

materiaalien ja valojen käsittelyssä ja määrittelyssä. Tyypillisesti lopputulosta täydennetään jossain 

valokuvankäsittelyohjelmassa. 
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Suoraan tietomallista tuotettu rakennuksen visualisointi, johon on valokuvankäsittelyohjelmistossa  lisätty ympäristöä 

havainnollistavaa kasvillisuutta yms. 

Kuopion Helmisimpukka / Skanska, Arkkitehtitoimisto Huvila Oy. 

Kunkin suunnittelualan tietomallien tulee täyttää ensisijaisesti osapuolikohtaisten ohjeiden vaatimukset. 

Jos havainnollistamisen tarpeiden ja osapuolikohtaisten ohjeiden välillä on ristiriita, noudatetaan 

osapuolikohtaisia vaatimuksia.   

Visualisointi pohjaa perinteisesti arkkitehdin tai rakennesuunnittelijan tuottamaan alkuperäismalliin; 

suunnittelumallit vaativat yleensä lisätöitä, jotta niistä saadaan korkeatasoisia visualisointeja. 

Avoimeen, IFC-pohjaiseen tiedonsiirtoon liittyy jonkin verran rajoituksia, mutta myös mahdollisuuksia. 

Sen avulla eri suunnittelualojen mallit voidaan yhdistää joko kokonaan tai osittain visualisointimallin 

pohjaksi.  

Visualisointiohjelmat tukevat suunnitteluprosessin dynaamista luonnetta ratkaisuvaihtoehtoja 

tarkastellessa. Ohjelmistoissa on mahdollista lukita esimerkiksi valaistus-, materiaali- ja sävytys- eli 

renderöintivalinnat. Näin visualisointikuvien tuottaminen on tehokasta, vaikka mallin geometria 

muuttuisi suunnitteluprosessin aikana. 
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4.2 Suunnitelman tekninen havainnollistaminen 

Suunnitelmia voidaan tietomallin avulla tarkkailla kolmiulotteisesti. Näkyvää informaatiota voidaan 

hallita säätämällä eri suunnittelualojen komponenttien näkyvyyttä. 

 

Esimerkki teknisestä havainnollistamisesta. Yhdistelmämallin leikkauksessa näkyvät taloteknisten järjestelmien sijainnit suhteessa 
rakenteisiin. Värit ja pintojen materiaalit ovat puhtaasti symbolisia ja palvelevat suunnitelman teknistä tarkastelua. 

Helsingin Musiikkitalo, LPR-Arkkitehdit Oy, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, 

Insinööritoimisto Lausamo Oy, kuva Gravicon oy. 

Mallintaessa tulee käyttää rakennusosille annettuja värikoodeja. Katselu- ja laadunvarmistusohjelmat 

tunnistavat mallista suunnittelijaosapuolen lisäksi mallinnusosien tyyppitiedot, muodon ja sijainnin. 

Mallinnusosien ominaisuuksissa tulee olla tieto, jolla saman suunnittelijaosapuolen mallinnusosaryhmät 

erottuvat toisistaan. Tämän tiedon tulee välittyä IFC-tiedostoon. Katselu- ja laadunvarmistusohjelmissa 

näkyvät värit perustuvat tähän informaatioon. 

Ohje 

Värien määrittely mallintaessa tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennusosat mallinnetaan niille 

tarkoitetuilla työkaluilla. Esimerkiksi seinä mallinnetaan seinätyökalulla ja pilari pilarityökalulla. 

Ohjelmistokohtaisesti mallinnusosille voidaan antaa tarkentavia tietoja. Seinän voi määritellä kantavaksi 

tai ei kantavaksi IFC:hen siirtyvällä ominaisuudella. 

Katselu- ja laadunvarmistusohjelmissa arkkitehdin mallinnusosat voidaan pääosin visuaalisesti tunnistaa 

muotonsa perusteella, ja ne ovat väriltään harmaan tai muun haalean värin eri sävyjä. Talotekniikan ja 

rakennesuunnittelijan malleissa käytetään havainnollisuuden vuoksi voimakkaita ja tunnistettavia värejä. 

Kaikki värit ovat symbolisia ja määräytyvät johdonmukaisesti mallinnusosaryhmien mukaan. 

Talotekniikan omassa ohjeessa, osa 4 Talotekninen suunnittelu, on kerrottu värikoodi kullekin 

rakennusosaryhmälle. Rakennesuunnittelijan mallissa mallinnusosien värit jakautuvat 

mallinnusosaryhmien mukaan taulukon 1 osoittamalla tavalla. 

Rakennusosaryhmä Väri  

Seinä Turkoosi  

Laatta Turkoosi tumma  

Pilari Punainen  

Aukko Violetti, vaalea (Läpinäkyvyys 

60%) 

 

Palkki Purppura, vaalea  

Kaide Sininen, vaalea  

Katto Violetti, vaalea  

Porras Turkoosi, vaalea  

Objekti Sinivihreä, vaalea  

Levy Violetti, tumma  

Paalu Sinivihreä, tumma  

Perustus Sinivihreä  

Rakenteen osa Purppura  

Esimerkki siitä, miten rakennesuunnittelijan mallinnusosaryhmien värit jakautuvat katselu- ja laadunvarmistusohjelmassa. 
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Muutamia esimerkkejä suunnittelijan mahdollisesti tuottamista havainnollistamisdokumenteista ja -

malleista ovat esimerkiksi: 

 perspektiivikuvat (3D-still-kuvat); karkeat massamallit, materiaalit ja varjot sisältävät 

valokuvamaiset visualisoinnit 

 kaupunkikuvatutkielmat, liittyminen ympäristöön (laajuus, tarkkuustaso) 

 mallin liittäminen ympäristön digitaalisiin kuviin 

 julkisivututkielmat  

 valaistustutkielmat sisä- ja ulkotiloista; sisäänkäynti, päätilat, kulkureitit rakennuksessa    

 animaatiot tai live3D-esitykset, jotka esittelevät suunnitelmaratkaisun pääasiat 

 3D-mallitilatutkielmat 

 4D-animaatiot aikataulutarkastelua varten 

 tuotannonohjausta tukevat dokumentit, kuten materiaalityyppien havainnollistaminen värikoodien 

avulla 

 asennustyön ohjausta työmaalla havainnollistavat 3D-kuvat ja –leikkaukset. 

 

Talotekniikan eri järjestelmät erottuvat yhdistelmämallissa väriensä perusteella toisistaan. 

 

 
Rakennedetaljin kolmiulotteinen havainnekuva. 
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4.3 Visualisointi 

Tietomalli on päälähtökohtaisesti tekninen asiakirja. Tietomallin hyödyntäminen visualisoinnissa tulee 

arvioida projektikohtaisesti. Mallista saatavan tietosisällön tarve määrittää mallintamisen tarkkuuden, 

joka ei aina vastaa realistisen visualisoinnin tarpeita. Jos esimerkiksi rakennuksen tietomalli tehdään 

simulointeja varten, ei kipsikoristeiden muodolla ole merkitystä. Visualisoinnin kannalta olennaiset 

asiat eivät taas ole välttämättä tarpeellisia muussa mallin hyötykäytössä vaan kuormittavat mallia 

turhaan. Esteettistä visualisointia varten mallinnettavat detaljit onkin hyvä kohdentaa vain niihin mallin 

osiin, joissa ne ovat tarpeellisia. 

 

 

Esimerkki esteettisestä visualisoinnista. Kuvassa on pyritty kuvaamaan mahdollisimman realistisesti valmiit materiaalit, valaistus 

ja tunnelma. Kuvaa hyödynnetään lopputuloksen havainnollistamiseen ja sen markkinointiin. 
Helsingin Musiikkitalo, LPR-Arkkitehdit Oy. 

Esteettisiä visualisointeja kaivataan hankkeen alkuvaiheessa arkkitehtonisten tavoitteiden määrittelyssä 

sekä myöhemmin suunnitelmien tarkentuessa markkinoinnissa ja esittelyissä. Tavoitteena on tuottaa 

realistinen kuva hankkeen lopputuloksesta. Tietomallin jatkuva ylläpito visualisesti realistisena ei ole 

tarpeellista, mikäli fotorealistisia visualisointeja ei tarvita hankkeen jokaisessa vaiheessa.  

Projektikohtaisesti voidaan myös päättää, että esittelyjä ja markkinointimateriaalia varten tehdään 

rinnalle oma erillinen visualisointimalli, jota on kevyempi päivittää tarpeen mukaan. Pelkästään 

visualisointia varten tehdyssä mallissa ei välttämättä ole muodon ja pintamateriaalitietojen lisäksi muuta 

tietosisältöä. Tietomallin hyödyntäminen visualisoinnissa on kuitenkin suotavaa.   

5 Havainnollistaminen hankkeen eri vaiheissa 
Havainnollistamisen tarpeet ovat aina hankekohtaisia, joten niistä ei ole laadittu samanlaisia 

vaatimuksia kuin esimerkiksi arkkitehtisuunnittelun tietomallintamisesta. Havainnollistaminen on 

kuitenkin olennainen osa minkä tahansa hankkeen päätöksentekoprosessia ja kommunikaatiota. 

Kolmiulotteinen tietomalli itsessään on jo havainnollinen suunnittelun apuväline, ja onkin perusteltua 

hyödyntää malleja myös erilaisiin havainnollistamis- ja visualisointitarpeisiin. 
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 Hankkeen tietomallirakenne. 
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Alla olevaan taulukkoon on koottu esimerkkejä havainnollistamistehtävistä päätöksenteon ja vaiheen 

näkökulmista. Lista ei suinkaan ole täydellinen ja toisaalta kaikki tehtävät eivät varmasti ole tarpeellisia 

kaikissa hankkeissa, mutta lista antaa niin tilaajalle kuin suunnittelijoillekin hieman osviittaa siitä, 

mihin kaikkeen havainnollistamista voidaan käyttää hankkeessa ja sen jälkeen. Osapuolten kannattaa 

myös muistaa, että tietomallien myötä havainnollistaminen ei ole enää vain arkkitehtien yksinoikeus ja 

velvollisuus. Yhtälailla rakenne- tai taloteknistä suunnittelijaa voidaan edellyttää havainnollistamaan 

rakenneratkaisuja, detaljeja, järjestelmiä ja simulointeja kolmiulotteisilla malleilla ja kuvilla. 
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Havainnollistaminen

Tilaohjelma x x x x

Tilojen erityisvaatimukset x x

Käyttäjäkaaviot x x x x x

Toimintakaaviot x x x x

Pinta-alakaaviot x x x x x

Varjotutkielmat tontilla ja rakennuksessa x x

Energiansimuloinnit x x x x x x x

Valaistusimulointi x x

Suunnitelmien visuaalinen tarkastelu x x x x x x x x x

Suunnitelmien yhteensovittaminen x x x x x x x

Törmäystarkastelut x x x x x x

Leikkaukset x

Detaljikuvat x

Mallista generoitujen kuvien hyödyntäminen 

työmaan ohjauksessa
x

Työmaan aikataulun ja logistiikan ohjaus 

(animointi)
x

Opastekartat x x x

Huollon ohjeistus x
Visualisointi

Kilpailun visualisoinnit tai tehtävänanto niistä x

Vaihtoehtoiset tilaratkaisut x x x

Tilaajan teettämät visualisoinnit x x x

Rendatut perspektiivikuvat (ulko- ja sisäkuvat) x x x

Julkisivut x

Aksonometriset kuvat

Liittyminen tonttiin ja ympäristöön massoittelun 

tasolla
x x

Valaistuksen visualisointi x

Sisustus

Visualisoidut kalustepohjat


