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Alkusanat
Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa Tuotemallitieto rakennusprosessissa – ProIT –
kehityshankkeessa kehitetään tuotemallipohjaista suunnittelu - toteutus - ylläpitoprosessia ja sen
menettelyjä siten, että rakennuksen kolmiulotteinen tuotemalli palvelee tietolähteenä
mahdollisimman hyvin prosessin eri osapuolia. Testaus ja pilotointi on kehityshankkeen yksi
osa-alue ja siitä vastaavat rakennushankkeissa ProIT:ssä mukana olevat rakennusliikkeet.
Tähän ProIT:n puolesta tehtyyn yhteenvetoraporttiin on koottu kolmen pilottikohteen
kokemuksia. Pilottikohteet ovat As Oy Vantaan Mamselli (päätoteuttaja Skanska), As Oy
Lumikukka (päätoteuttaja NCC) ja Kauppakeskus Jumbon laajennuskohde (Jumbo 2,
päätoteuttaja Lemcon). Pilottikohteissa on testattu kehitteillä olevaa Pro IT
tuoterakennekirjastoa ja arkkitehdin tuotemallisuunnitteluohjeita, testattu ja kehitetty eri
osapuolten
välistä
tiedonsiirtoa
arkkitehtisuunnittelun,
rakennesuunnittelun
ja
talotekniikkasuunnittelun osalta sekä suunnittelutiedon hyödyntämistä päätoteuttajan
tuotannonsuunnittelussa. Pilottikohteita on käytetty myös kehitteillä olleen Tuotemallinnus
rakennesuunnittelussa -ohjeen valmistelussa ja eri osapuolten välistä tuotemallitietoa
hyödyntävää prosessia on kehitetty pilottien yhteydessä. Yhteenvetoraportin materiaali on
peräisin pilottihankkeisiin osallistuneiden henkilöiden kanssa käydyistä keskusteluista,
haastatteluista ja pilottihankkeiden kokouksista sekä projektien suunnitelmista ja monien eri
henkilöiden henkilökohtaisista muistiinpanoista. Pilotteihin osallistuneet henkilöt ovat tässä
yhteydessä esittäneet myös usean vuoden kehitystyön tuloksena esiin nousseita keskeisiä
mallintamiseen liittyviä kysymyksiä.
As Oy Vantaan Mamsellin osalta yhteenvetoraportti sisältää seuraavien henkilöiden kokemuksia
ja ajatuksia: Pekka Eurasto, Sami Heikkilä ja Ilkka Vainiola (Skanska), Heidi Antikainen ja
Niklas Sucksdorff (Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy), Pasi Partanen ja Markku Varis
(Finnmap Consulting Oy), Sture Karlsson (LVIS-Insinööritoimisto Karlson, Karves & Co Oy),
Kenth Manninen (Skanska Teklog Oy), Jari Sääksi (Fenestra Oy), Veijo Artoma, Pentti Jalonen,
Hemmo Sumkin (Parma) ja Lassi Lifländer (Tekla). ProIT:n puolesta pilottiin ovat osallistuneet
allekirjoittaneiden lisäksi Seppo Niemioja (Arkkitehtitoimisto Innovarch), Lauri Melvasalo
(Laurimark Oy) ja Kari Karstila (Eurostep). As Oy Lumikukka - pilottiin ja raportointiin ovat
puolestaan osallistuneet NCC Rakennus Oy:stä Juhani Laakso, Ari Törrönen ja Kimmo Sani ja
Optiplan Oy:stä seuraavat suunnittelijat: Maria Lennox, Kirsi Rantanen, Outi Jääskeläinen,
Mika Reima, Antti Alvoittu ja Jari Muunoja. Kauppakeskus Jumbon laajennuskohteen
pilotointiin ovat osallistuneet Juha Höyhtyä, Matti Partanen ja Janne Töytäri (Lemcon), Jukka
Suomi (Tekla), Juha Valjus (Finnmap Consulting), Juha Valtari (Rautaruukki/Ruukki
Construction) ja Panu Jaakonaho (PPTH).
Raportti pyrkii antamaan konkreettisen kuvan tämänhetkisestä toimintavasta ja ohjeistamaan
myös uusia toimijoita ottamaan käyttöön tuotemallipohjaista menettelyä. ProIT projekti tulee
jatkamaan pilotointia vielä vuonna 2005 ja kehittämään sen pohjalta toimintatapaa ja
ohjeistusta.
Lämpimät kiitokset kaikille pilottihankkeisiin osallistuneille ja raportin teossa avustaneille!
Syyskuussa 2004
Ilkka Romo
Rakennusteollisuus RT ry
Helsinki

Kristiina Sulankivi,
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tampere
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Käytetyt termit
Seuraavassa on määritelmät raportissa esiintyville tuotemallintamiseen liittyville termeille.
Lähteenä on käytetty ProIT:ssä laadittua Rakennusten tuotemallintamisen sanastoa (Karstila, K.,
projektin sisäinen luonnos kesäkuu 2004).
4D: 4D = 3D + aika, eli aika-aspektin linkittämistä 3D-mallin rakennusosa- ja tilaolioihin. Aikaaspekti voi kuvata esim. rakennusosien asennuksen ajankohtaa, joilloin 4D-simuloinnilla
voidaan visualisoida rakentamisen etenemistä ajassa.
Attribuutti: Attribuutit kuvaavat olioiden ominaisuuksia. EXPRESSissä, luokan attribuutilla on
nimi ja tietotyyppi, ja attribuutit kuvaavat sekä luokan ominaisuudet että luokkien väliset
relaatiot. Esim. Rakennusosa-olioiden luokan määrittelemiä attribuutteja (ominaisuuksia) voivat
olla Nimi, Pituus, Paino, Hinta, jne. Tietyn rakennuksen, tietyllä rakennusosa-instanssilla
(oliolla) voi olla attribuuttien arvot Nimi = "Seinä-123", Pituus = 6500.0, Paino = 7300.0, jne.
IFC (Industry Foundation Classes): Kansainvälinen tiedonsiirtostandardi rakentamisen ja
kiinteistönpidon tuotetietojen tiedonsiirtoon ja yhteiskäyttöön. IFC määrittelee
tietokonesovellusten tiedonsiirron yhteensopivuuden perustan. IFC:n osajoukko on hyväksytty
ISOn standardiksi ISO/PAS 16739.
Rakennuksen tuotemalli: Rakennuksen tuotetietojen kokonaisuus. Rakennuksen ja
rakennusprosessin elinkaaren aikaisten tuotetietojen kokonaisuus. Huomautus: Viime aikoina
rakennuksen tuotemallille on myös alettu käyttämään englanninkielistä termiä Building
Information Model (BIM)
Rakennuksen tuotemallin vaiheistus: Rakennuksen tuotemallin tietosisällön kehittymisen ja
tuotetiedon kumuloitumisen karkeaksi kuvaamiseksi määritelty vaiheistus. Ks. vaatimus-,
rakennusosa-, tuoteosa-, toteutus-, toteuma- ja ylläpitomalli.
Vaatimusmalli: Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko (vaiheistus), joka kattaa
(asiakas)vaatimukset.
Alustava rakennusosamalli: Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko (vaiheistus),
joka kattaa tiloja rajaavat rakennusosat, alustavasti ilman rakennusosien tarkempaa
tuoterakennetta.
Rakennusosamalli: Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko (vaiheistus), joka kattaa
rakennusosat ja niiden tuoterakenteen; kuitenkin niin, että lopullisia rakennustuotteita ei ole
vielä valittu.
Tuoteosamalli: Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko (vaiheistus), joka kattaa
rakennusosia vastaavat rakennustuotteet. So. rakennusosille on valittu millä rakennustuotteilla
ne toteutetaan.
Toteutusmalli: Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko (vaiheistus), joka kattaa
toteutuksen näkökulman. So. rakentamisen tehtävät, resurssit, ajoituksen jne.
Toteumamalli (eng. As Built – malli): Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko
(vaiheistus), joka kattaa rakennuksen suunnitelmien ja toteutuksen lopullisen toteuman.
Tuoteosa: Rakennusosaa vastaava kuvaus, jossa on määritelty sen toteutus kaupallisia
rakennustuotteita käyttäen.
Rakennusosa: Yhtenä kokonaisuutena käsiteltävä rakennuksen fyysinen osa. Erotuksena
tuoteosasta, rakennusosan kuvaus on yleinen, jossa ei vielä ole määritelty sen toteutusta
kaupallisilla tuotteilla.
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1. Case 1, As Oy Vantaan Mamselli
1.1 Perustiedot
Pilotoinnin kannalta keskeisimmät rakennuskohteen taustatiedot sekä testaus- ja kehitystyön
tavoitteet on esitetty taulukossa 1. Kehitystyön tärkeimmiksi kohteiksi asetettiin hankkeen
alussa Arkkitehdeille tarkoitetun ProIT tuotemalliohjeen ja tuotekirjastojen hyödyntämisen
testaaminen arkkitehtisuunnittelussa sekä tiedonsiirto arkkitehtisuunnittelusta rakennusliikkeen
määrä- ja kustannuslaskentaan. Näiden lisäksi tuotemallin hyödyntämismahdollisuuksia
käsiteltiin pilotin aikana kuitenkin merkittävästi laajemmin.

Taulukko 1. Rakennuskohteen ja kehityshankkeen perustiedot.
PILOTTI:

As Oy Vantaan Mamselli

RAKENNUSKOHDE:

Asuntokohde käsittäen pienkerrostalon ja 2 rivitaloa, laajuus 1540 kem2.
Suunnittelu 2/2004 – 9/2004, rakentamisen aloitus 9/2004

TOTEUTUSMUOTO:

Perustajarakentaminen

OSAPUOLET
JA KÄYTETYT
OHJELMISTOT:

Päätoteuttaja: Skanska Talonrakennus Oy, tuotemallitietoa hyödyntäviä sovelluksia
tuotemallin tarkistusohjelma Solibri Model Checker räätälöitynä sekä
tuotannonsuunnittelu- ja kustannuslaskentajärjestelmä RASTI
Arkkitehti- ja pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy,
mallinnusohjelma ArchiCAD, visualisointiin Artlandis
LVI-suunnittelu: LVIS-Insinööritoimisto Karlson, Karves & Co Oy,
mallinnusohjelma MagiCAD
Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy, mallinnusohjelma Tekla Structures,
laataston suunnittelussa ScaleCAD
Tuoteosatoimittajia
Betonielementit: Parma, digitaalista tuotetietoa hyödyntävä sovellus ScaleCAD ja
tehtaan tuotannonohjausjärjestelmä
Ikkunat: Fenestra, jolla tuotemallipohjainen ikkunakirjasto
Lisäksi pilotissa käytettiin useita muitakin tuotemallipohjaisia tuotekirjastoja sekä
osamallien yhdistämiseen NavisWorks-ohjelmaa. Yhteisen tiedon jakelun ja hallinnan
tukena oli Internet-pohjainen hanketietokeskus Raksanet.

PILOTOINTI JA
KEHITTÄMINEN:

ProIT Arkkitehtisuunnitteluohjeen ja tuotekirjastojen käyttöperiaatteen testaus
(esimerkiksi Fenestran ikkunakirjasto)
Mitta- ja määrätiedon siirto rakennussuunnittelusta rakennusliikkeen määrä- ja
kustannuslaskentaan ja tässä yhteydessä IFC-tiedonsiirron testaus
LVI – mallista tuotettujen määrälistojen testaus
ProIT Rakennemallinnusohjeen sekä ProIT rakennetyyppikirjaston testaus ja
kehittäminen
Betonielementtitiedonsiirron testaus ja kehittäminen päärakennesuunnittelijan ja
tuoteosatoimittajan välillä
Eri suunnittelijoiden mallien yhdistäminen (testaus)
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1.2 Tuotemallia hyödyntävä prosessi esimerkkihankkeessa
Mallintaminen ja tuotemallin hyödyntäminen
ProIT:ssä määritellyn mallintamisen vaiheistuksen mukaan suunnittelijoiden tuotemallin
tietosisältö voisi tarkentua seuraavasti: Vaatimusmalli, Tilamalli, Alustava rakennusosamalli,
Rakennusosamalli, Tuoteosamalli sekä rakentamisen aikana täydentyvä Toteumamalli, josta
tietoa siirretään kiinteistönpitoon Ylläpitomallina. Näiden lisäksi voisi olla toteutusmalli, jolloin
rakennuksen suunnitelmiin on liitetty rakentamisen suunnitelmia, esimerkiksi aikataulu.
Pilotissa arkkitehti mallinsi ArchiCAD - ohjelmalla ensin L2 – tasoiset luonnokset ja tuloksena
oli Alustava Rakennusosamalli, jossa on pääosa pysty- ja vaakarakenteista.
Pääpiirustusvaiheessa malli tarkentui Rakennusosamalliksi, josta saatiin lupapiirustussarja
rakennusluvan hakemiseen. Työpiirustusvaiheessa arkkitehti tuotti osittaisen Tuoteosamallin eli
suunnitelma edelleen tarkentui, mutta kaikkia tuotteita ei nimetty suunnittelussa, vaan osa jää
rakentamisvaiheeseen urakoitsijan ja tulevien asukkaiden päätettäväksi. Osittaisen
Tuoteosamallin perusteella on tehty erillinen visualisointimalli Artlandis-ohjelmalla.
Markkinointimateriaalia varten mallinnettiin myös tontti jälkikäteen. Dwg- muotoisia
suunnitelmia lähtötietoina käyttäen rakennesuunnittelija teki Rakennemallin ja LVI-suunnittelija
LVI-mallin. Rakennesuunnittelussa käytettiin Tekla Structures ohjelmaa. Laataston
suunnittelussa käytettiin ScaleCAD – ohjelmaa, jolloin elementtivalmistaja voi hyödyntää
digitaalista tuotetietoa suoraan omassa tuotannonsuunnittelussaan. LVI – mallinnus tapahtui
MagiCAD – ohjelmalla. Päätoteuttaja on hyödyntänyt arkkitehdin Rakennusosamallia omassa
määrälaskennassaan ja tuotannonsuunnittelussaan oman RASTI - järjestelmänsä tuella. Sitä
ennen sekä arkkitehti että urakoitsija on tarkastanut mallin Solibrin Model Checker- ohjelmalla.
Pilotin tuotemallia hyödyntävä prosessi eteni pelkistetysti kuvassa 1 esitetyllä tavalla.

LUONNOSSUUNNITTELU

TARKENTUVA SUUNNITTELU JA
MUUTOSTEN HALLINTA

Rasti

MALLIEN YHDISTÄMINEN JA
MUUTOSTEN HALLINTA

Artlandis
MarkkinointiMarkkinointimateriaalin
materiaalin
tuottaminen ->
tuottaminen ->
VISUALISOINTIVISUALISOINTIMALLI
MALLI

Urakoitsijan
Urakoitsijan
määrä- ja
määrä- ja
kustannuskustannuslaskenta
laskenta

ArchiCAD
L2 – luonnoksien
L2 – luonnoksien
mallinnus ->
mallinnus ->
ALUSTAVA
ALUSTAVA
RAKENNUSRAKENNUSOSAMALLI
OSAMALLI

Pääpiirustusvaihe
Pääpiirustusvaihe
mallintaen ->
mallintaen ->
RAKENNUSRAKENNUSOSAMALLI
OSAMALLI

Muutoksien
Muutoksien
päivitys malliin
päivitys malliin
->
->
TOTEUMAMALLI
TOTEUMAMALLI
(AS-BUILT)
(AS-BUILT)

Työpiirustusvaihe
Työpiirustusvaihe
mallintaen ->
mallintaen ->
TUOTEOSATUOTEOSAMALLI
MALLI

Tekla Structures
ja ScaleCAD
Rakennesuunn.
Rakennesuunn.
mallintaen
mallintaen
->RAKENNE->RAKENNEMALLI
MALLI
MagiCAD
LVI-suunnittelu
LVI-suunnittelu
mallintaen ->
mallintaen ->
LVI-MALLI
LVI-MALLI

Kuva 1. Esimerkkihankkeen tuotemallia hyödyntävä prosessi.
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NavisWorks
Eri suunnitteliEri suunnittelijoiden mallien
joiden mallien
yhdistäminen ->
yhdistäminen ->
YHDISTETTY
YHDISTETTY
TUOTEMALLI
TUOTEMALLI

Eri suunnittelijoiden mallit yhdistettiin osasuunnitelmien valmistuttua testausmielessä
NavisWorks-ohjelmalla eri suunnittelualojen yhdistelmämalliksi, jonka avulla voidaan
esimerkiksi tarkastella suunnitelmien yhteensopivuutta, tehdä törmäystarkasteluja, tarkastella
malleja erilaisina leikkauksina, liikkua mallissa, aikatauluttaa mallin osia ja simuloida
rakentamisen vaiheita. Kuvassa 2 on esitetty arkkitehti- ja LVI – suunnitelman päällekkäinen
tarkastelu. Ohjelma ei sovellu varsinaiseen suunnitteluun. Lisätietoja ohjelmasta saa osoitteesta
http://www.navisworks.com/.

Kuva 2. Pilotin arkkitehtimallin ja LVI – mallin tarkastelu päällekkäin.
Rakentamisvaiheessa Arkkitehti tekee vielä Toteumamallin (As Built) päivittämällä ja
mahdollisesti myös täydentämällä osittaista Tuoteosamallia.

Mallin tietosisältö mallintamisen eri vaiheissa
ProIT:ssä määritelty mallintamisen vaiheistus perustuu tietosisällön ”puhtaaseen”
tarkentumiseen, eli oletuksena on, että suunnitelmassa kaikki rakennusosat täsmentyvät likimain
samassa tahdissa. Esimerkkihankkeen suunnitteluprosessissa rakennusosien tiedot olivat
mallintamisen alkuvaiheessa hyvin eritasoisia, koska päätoteuttajan käyttämien
tyyppirakenteiden ja tuotteiden osalta ratkaisut valittiin ennen kuin arkkitehti aloitti
mallintamisen ja malliin vietiin suoraan täsmällistä tietoa. Esimerkiksi ikkunaobjekteina
käytettiin suoraan tietyn valmistajan objekteja. Periaatteessa ensimmäisen mallinnusvaiheen
tuloksena olikin arkkitehdin malli, jonka tietosisällön tarkkuus vastasi osittain Alustavaa
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rakennusosamallia, osittain Rakennusosamallia ja osittain Tuoteosamallia. Suunnittelun
edetessä mallia tarkennettiin ja korjattiin ja rakennusaikana arkkitehtimallia täydennetään vielä
As Built -malliksi. Arkkitehdin tuotemallin tietosisällön kehittyminen esimerkkihankkeessa on
esitetty tarkemmin seuraavassa taulukossa (taulukko 2).

Taulukko 2. Pilotin mallinnusvaiheet ja kussakin vaiheessa mallinnetut rakennusosat.
MALLINTAMISEN VAIHE

ARKKITEHTISUUNNITTELUSSA MALLINNETUT OSAT

Alustava Rakennusosamalli

Peruspalkit
Sokkelit
Ulkoseinät (kantavat ja ei kantavat)
Väliseinät (kantavat ja ei kantavat)
Ikkunat
Ulko- ja väliovet
Pilarit
Ala- ,väli- ja yläpohjat
Vesikattorakenteet ja vesikate
Parvekelaatat
Sisä- ja ulkoportaat
Palkit
Yläpohjan varusteet
Julkisivupinnat ja julkisivun varusteet
Sadeveden poistojärjestelmä
Parveke- ja porraskaiteet
Porrastasot
Hormit
Alaslasketut katot
Kiintokalusteet osittain
Keittiölaitteet osittain
Pesulalaitteet osittain
Kiintokalusteet osittain
Keittiölaitteet osittain
Pesulalaitteet osittain
Rakennuksen geometria toteumaa vastaavasti
Rakennusosat toteumaa vastaavasti (rakentamisvaiheessa muutokset
päivitetään malliin)

Rakennusosamalli

Tuoteosamalli (osittain)

Toteumamalli (As Built)

Rakennesuunnittelussa mallinnettiin paikalla tehtävät betonirakenteet, betonielementit,
puurakenteiset kattoristikot ja julkisivut, verhoilut pois rajattuina. Talotekniikkasuunnittelussa
mallinnettiin kaikki LVI – komponentit.
Tässä esimerkkihankkeessa asunnot myydään yksityisille omistajille. Tästä seuraa kysymys,
kenelle tuotetaan tietoa ja onko tuotemallille käyttöä luovutuksen jälkeen. Jos tuotemallille ei
ole luovutuksen jälkeen aktiivista käyttötarvetta, As Built-mallin tarkoituksenmukainen
tietosisältö ja tarkkuus määräytyvät päätoteuttajan omien tarpeiden perusteella.
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Tiedonsiirrot
Seuraavassa kuvassa on esitetty suunnittelutiedon digitaalinen siirto ja testaukset eri osapuolien
sovellusten välillä.

LVIsuunnittelu

LVItoteutus
(määrälaskenta)

MagiCAD
2d- ja 3d-dwg

dwg

ScaleCAD
3d-dwg

ARKsuunnittelu
ArchiCAD

• xls
• dwg -testaus

MagiCAD

dwg

RAK
• 2d- ja 3d-dwg
• IFC-testaus

Excel

Tekla
Structures

OL – toimittaja
• dwg
• MDB

(punos- ja tuotannonsuunnittelu)

dwg

ScaleCAD

pla

ScaleCAD

URAKOITSIJA
Rajapintasovellus
•Mallin sisäänluku
•Mallin tarkistus

Rasti
Määrälaskenta
/tuoterakenteet

Muut ohjelmat
• Kustannuslaskenta
• Aikataulu
• Elinkaari

Kuva 3. Eri osapuolien ohjelmistojen väliset tiedonsiirrot pilotissa.
Digitaalinen tiedonsiirto eri suunnittelualojen välillä tapahtui dwg – muodossa. Arkkitehdin
suunnitelmia hyödynnettiin rakenne- ja LVI – suunnittelussa 2d –dwg ja 3d – dwg -muodoissa.
Urakoitsija hyödynsi arkkitehtimallia mallinnusohjelman omassa pla -muodossa oman
rajapintasovelluksensa avulla.
Rakennesuunnittelija vei malliinsa LVI-suunnittelijan varaustiedot digitaalisesti ja toimitti
ontelolaatastosuunnitelmat reikätietoineen digitaalisesti elementtitoimittajalle, joka hyödynsi
tiedot suoraan omassa tuotannonsuunnittelussaan.
LVI – suunnittelija tuotti mallistaan määrätietoja, jotka voidaan toimittaa Excel -taulukkona
tarjouskilpailuun osallistuville potentiaalisille toteuttajille. Pilotissa testattiin myös LVI-mallin
siirtoa LVI – toteuttajalle niin, että toteuttaja tuottaa määrätiedon suoraan mallista. Testaukseen
osallistui LVI-urakoitsijan ominaisuudessa Skanska Teklog Oy. Määrätiedon saaminen
tarjouslaskentaan onnistui hyvin molemmissa tapauksissa.
Kun kohteen suunnittelu oli aktiivisesti käynnissä, mallinnusohjelmien välisissä IFC –
tiedonsiirtovalmiuksissa oli vielä puutteita, joidenka vuoksi pilotissa ei ollut edellytyksiä
tukeutua IFC – muotoiseen tiedonsiirtoon. Arkkitehdin käyttämässä mallinnusohjelmassa oli
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IFC – valmiudet. Lisäksi MagiCADistä olisi voitu tulostaa LVI-verkostot suoraan arkkitehdin
IFC-tiedostoon.
Kirjoittamishetkellä
myös
rakennesuunnittelijan
käyttämästä
mallinnusohjelmasta on testauksessa beeta-versio, joka pystyy sekä lukemaan että kirjoittamaan
IFC – tietoa. IFC – tiedonsiirron toimivuus tällä uudella ohjelmaversiolla testattiin arkkitehti- ja
rakennesuunnittelun välillä pilotin suunnitelmilla jälkikäteen ja todettiin toimivan kohtuullisen
hyvin.

Toteutusmuodon vaikutus
Tuotemallia hyödyntävä prosessi voi edetä eri tavoin eri hankemuodoissa. Verrattaessa
esimerkiksi hanketta, jossa ammattimainen kiinteistönomistaja toimii tilaajana,
urakoitsijavetoiseen hankkeeseen, tuotemallin tietosisällön kehittymisessä voi olla merkittäviä
eroja. Perinteisessä tilaajavetoisessa hankkeessa, jossa urakoitsijat valitaan tilaajan hankkimiin
suunnitelmiin perustuvalla tarjouskilpailulla, toteuttajat tulevat myöhään mukaan hankkeeseen.
Tästä seuraa, että mallin sisältämä tuotetieto on ensin geneeristä ja valmistajien tuotetieto
voidaan täydentää suunnitelmiin vasta urakoitsijan hankintatoimen valittua tiettyjen valmistajien
tuotteet. Toteuttajavetoisessa hankkeessa puolestaan monet tuotevalinnat ja suunnitteluratkaisut
kuten rakennetyypit saatetaan valita jo suunnittelun alkaessa. Tämä heijastuu suoraan
tuotemallin tietosisältöön mallintavassa suunnittelussa. Tuotemallipohjaisen prosessin
erityispiirteitä, joiden taustalla on hankkeen toteutusmuoto eli perustajarakentaminen, olivat
esimerkkihankkeessa seuraavanlaisia:
- Rakenne- ja talotekniikkajärjestelmien vaihtoehto-ratkaisujen ideointi ja kehittäminen on
tehty yritystasolla. Ratkaisujen valinta tehtiin projektitasolla.
- Rakentamismenetelmät valittiin aikaisessa vaiheessa.
- Urakoitsijalla oli tarvetta tarkalle tiedolle aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi mahdollisimman
täsmällisien määräarvioiden tekemiseen.
- Suunnittelu tapahtui osittain urakoitsijan käyttämillä rakennetyypeillä ja – ratkaisuilla sekä
tietyillä tuotevalikoimilla (nimettyjen tuotevalmistajien kirjastoja hyödyntäen)
- Rakennesuunnittelija tuli mukaan hankkeeseen ennen kun arkkitehti aloitti mallintamisen,
koska ennen mallintamisen aloitusta pyrittiin määrittämään kaikki kohteessa käytettävät
rakennetyypit, minkä jälkeen arkkitehti voi mallintaa esimerkiksi seinät suoraan näillä
rakennetyypeillä.
- Suuret päätökset tehtiin ennen tarkentuvaa suunnittelua. Ennakkomarkkinoinnin jälkeen
arkkitehtisuunnitelmiin on vaikea tehdä muutoksia, koska asiakkaalle on myyty tietynlaiset
tilat ja tietty määrä neliöitä.
- Toteumamallin (As Built - mallin) tietosisältö määräytyi päätoteuttajan omien tarpeiden
mukaan, koska kohdetta ei luovuteta ammattimaiselle kiinteistönomistajalle, jolla olisi
luovutuksen jälkeen käyttöä ja tarpeita rakennuksen tuotemallille.
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1.3 Arkkitehtisuunnittelu
Tuotemallipohjainen arkkitehtisuunnittelu

Kuva 4. Aksonometriakuva arkkitehdin3D - mallista esimerkkikohteessa.
Arkkitehtisuunnittelun kannalta mallintavan suunnittelun keskeisimmät tavoitteet ovat:
-

Hyödyntää suunnitelman kolmiulotteisuutta, joka on arkkitehtonisessa suunnittelussa
tärkeää alusta lähtien sekä mahdollisuutta visualisoida ja tarkastella suunnitelmaa ulkoa ja
sisältä hyvän ratkaisun löytämiseksi

-

Suunnittelutyön ristiriitaisuuksien vähentäminen hyödyntämällä tuotemallia, jossa tieto on
vain yhdessä paikassa

-

Tehostaa suunnitelmadokumenttien tuottamista ja vähentää suunnitelmien jakelua
paperitulosteina

Arkkitehtisuunnittelu alkoi vaihtoehtoratkaisujen kehittämisellä ja analysoinnilla. Lähtötietona
käytettiin päätoteuttajan laatimaa tilaohjelmaa. Arkkitehti teki ensimmäiset L1-tasoiset
luonnokset käsin. Päätoteuttajan sekä rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoiden arvioitua
ratkaisuehdotusta, siitä tehtiin käsin vielä täsmennetyt pohja- ja julkisivupiirustukset. Tuloksena
oli tarkkuudeltaan L1-tasoinen luonnos. L2 – tasoiset luonnokset tehtiin mallintaen
ArchiCADillä. Lähtötietoja olivat L1-luonnokset sekä urakoitsijan käyttämät ratkaisut ja
tuotteet, esimerkiksi ikkuna- ja kalustevaihtoehdot. Lisäksi arkkitehti sai rakennesuunnittelijalta
urakoitsijan tyyppiratkaisuista valitsemia rakennetyyppejä, joiden osalta rakenteiden mallinnus
tapahtui jo arkkitehtisuunnittelussa. Tuloksena oli alustava rakennusosamalli, eli
kolmiulotteinen L2 – tasoinen arkkitehtiluonnos. Alustavalle rakennusosamallille tehtiin
koneellinen tarkistus ja tarkentuvan suunnittelun pohjaksi saatiin korjattu malli.
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Tarkentuva suunnittelu tapahtui tarkentamalla ja täydentämällä alustavaa rakennusosamallia.
Tuloksena oli Rakennusosamalli, jonka arkkitehti tarkisti jälleen koneellisesti tuotemallin
tarkistusohjelmalla (Solibri Model Checker). Rakennusosamallista arkkitehti sai perinteiset
rakennuslupasuunnitelmat. Rakennusosamalli sisälsi myös lähtötietoja muille suunnittelijoille ja
päätoteuttajalle. Rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijat saivat arkkitehdin mallista tuotetuista
suunnitelmista geometriatiedon. Päätoteuttaja sai rakennusosat pääosin suoraan
rakennusosamallista.
Seuraavassa vaiheessa arkkitehti täydensi tuotemallia mm. kalustetiedoilla käyttäen valmistajien
tuotekirjastoja. Tuloksena oli osittainen tuoteosamalli, josta tuotettiin perinteiset työpiirustukset,
täydentävät suunnitelmat sekä perinteiset ovi-, ikkuna-, ja kalustekaaviot.
Perinteistä havainnollisemman markkinointimateriaalin tuottamiseksi osittaisen Tuoteosamallin
pohjalta tehtiin vielä Visualisointimalli käyttäen Artlandis – ohjelmaa. Visualisointimallista
saadaan päätoteuttajalle kohteen aksonometrisia visualisointikuvia ja animaatio eli liikkuvaa
kuvaa. Visualisointimallista tuotettavia kuvaotoksia on mahdollista hyödyntää myöhemmin
esimerkiksi tulevien asukkaiden tekemien materiaalivalintojen tukena. Toteumamalliin (As
Built – malli) arkkitehti vie geometriamuutokset. Kohteen valmistuessa Toteumamallista
saadaan luovutuspiirustukset. Arkkitehdin päätehtävät, tarvittavat lähtötiedot ja tulokset
pilottihankkeen tuotemallia hyödyntävässä prosessissa on esitetty seuraavassa kuvassa.

---- LUONNOSSUUNNITTELU ---Æ

Päätoteuttajalta
Tilaohjelma

--- TARKENTUVA SUUNNITTELU JA MUUTOSTEN HALLINTA---Æ

• Alustava rakennusosamalli
• Tuotekirjastot

• Toteuttajan ja muiden
suunnittelijoiden kommentit
• Valitut rakennetyypit
• Tuotekirjastot, Ikkunat
valmistajan tuotekirjastosta

• Rakennusosamalli
• Kalusteet ja laitteet
tuotevalmistajien
kirjastoista

• Geometriapäivitykset

Lähtötiedot

ArchiCAD
RATKAISURATKAISUVAIHTOEHTOJEN
VAIHTOEHTOJEN
KEHITTÄMINEN JA
KEHITTÄMINEN JA
ANALYSOINTI
ANALYSOINTI

3D – LUONNOS3D – LUONNOSSUUNNITTELU
SUUNNITTELU

TÄYDENTÄVÄ/
TÄYDENTÄVÄ/
ERIKOISERIKOISSUUNNITTELU
SUUNNITTELU

MUUTOSTEN
MUUTOSTEN
HALLINTA
HALLINTA

Tehtävät
ALUSTAVAN
ALUSTAVAN
RAKENNUSOSARAKENNUSOSAMALLIN KONEELLIMALLIN KONEELLINEN TARKISTUS
NEN TARKISTUS

Ratkaisuehdotus:
L1 tasoinen luonnos
käsinpiirrettynä

TARKENTUVA
TARKENTUVA
3D- ARKKITEHTI3D- ARKKITEHTISUUNNITTELU
SUUNNITTELU

• Alustava rakennusosamalli (L2- tasoinen
3D - luonnos)

MARKKINOINTIMARKKINOINTIMATERIAALIN
MATERIAALIN
TUOTTAMINEN
TUOTTAMINEN
(VISUALISOINTI-

RAKENNUSOSARAKENNUSOSAMALLIN
MALLIN
KONEELLINEN
KONEELLINEN
TARKISTUS
TARKISTUS

(VISUALISOINTIMALLI)
MALLI)

• Rakennusosamalli
• Geometria ja rakennusosat muille osapuolille
• Rakennuslupasuunnitelmat
• Markkinointikuvia

• Tuoteosamalli
• Työpiirustukset
• Täydentävät
suunnitelmat
• Ovi-, ikkunaja kalustekaaviot & listat

Visualisointimalli,
josta markkinointimateriaalia
päätoteuttajalle:
kuvia, animaatio

• Toteumatieto
As Built-malliin
• Luovutuspiirustukset

Kuva 5. Arkkitehdin tehtävät, lähtötiedot ja tulokset esimerkkihankkeessa.
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Tulokset

Mallintamisessa käytettiin sekä yleisiä että valmistajakohtaisia tuotekirjastoja. Arkkitehdin
käyttämiä geneerisiä tuotekirjastoja olivat:
- Arkkitehtitoimiston oma kirjasto
- Urakoisijan kirjasto sisäovien ja vesikattovarusteiden osalta
- ProIT – kirjaston tilaleima
Arkkitehdin käyttämiä valmistajakohtaisia tuotekirjastoja olivat:
- Fenestran ikkunakirjasto
- Iskun kalustekirjasto
- Idon vesikalusteet
Arkkitehdin käyttämät rakennetyypit: Rakenteiden mallinnus tapahtui osittain suoraan jo
arkkitehtisuunnittelussa päätoteuttajan ja rakennesuunnittelijan määrittelemillä tyypeillä.
Arkkitehti käytti mallintamiseen näitä ProIT:ssä nimettyjä rakennetyyppejä geneerisien eli
pelkkää rakennevahvuutta ilmentävien luonnosmaisten rakenteiden sijaan. Arkkitehti sai
rakennesuunnittelijalta määrittelyn käytettävistä ulko- ja sisäseinärakenteista, alapohjatyypin,
väli- ja yläpohjat, vesikattorakenteen sekä märkätilojen (sauna, pesuhuone) pintarakenteet.
Kun malliin vietiin suoraan kaikki rakennetyyppi- ja tuoteratkaisut, joista oli tehty päätös, oli
mahdollisimman tarkkaa tietoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektin osapuolien
käytössä ja mallintamisen kokonaisketjusta eliminoitui turhia vaiheita.
Arkkitehdin havaitsemia tuotemallipohjaisen suunnitteluprosessin hyötyjä:
- Piirustusten tuottaminen mallista: Arkkitehti sai pääosan suunnitelmadokumenteista suoraan
tuotemallista:
o Pääpiirustuksista 70 %
o Työpiirustuksista saatiin 85 % suoraan mallista ja hyöty osapiirustuksien
tuottamisessa oli 40 %, eli 40 % työmäärästä eliminoitui, kun mallista otettiin
esimerkiksi leikkauskuva ja viimeisteltiin se käsin piirtäen
o Perinteiset ikkuna-, ovi-, ja kalustekaaviot: Ikkunakaavioista 95 %,
ovikaavioista 10 %, kalustekaavioista 70 %
- Mahdollisuus suunnitelmien koneelliseen tarkastamiseen (rakennusosamalli)
- Parempi muutosten hallinta
Esim. ikkuna piirrettiin perinteisessä 2D-suunnittelussa kolmeen paikkaan: pohjiin,
julkisivuihin, ja ikkunakaavioihin. Tuotemallipohjaisessa 3D-suunnittelussa tiettyä ikkunaa
kuvaava ikkunaobjekti syötetään malliin kerran.
- Mahdollisuus tiiviimpään aikatauluun, kun arkkitehtisuunnittelun eri vaiheet lomittuvat ja
työpiirustusvaihe lyhenee mallinnusosaamisen ja uusien työmenetelmien omaksumisen
myötä.
Arkkitehtisuunnittelun
kannalta
merkittäviä
erityiskysymyksiä, ongelmia ja kehittämistarpeita:

tuotemallipohjaisen

prosessin

- Mallinnustarkkuus: Arkkitehti on mallintamisprosessissa avainasemassa tuottaessaan
arkkitehtonisen mallin muiden osapuolien lähtötiedoiksi. Tähän liittyy kysymys
tarkoituksenmukaisesta mallinnustarkkuudesta. Omien tehtävien hoitamiseen arkkitehdille
riittäisi melko pelkistetty rakennusosamalli. Mallinnus suoraan esimerkiksi tietyillä
rakennetyypeillä ei kuitenkaan lisää arkkitehdin työtä, mutta tarjoaa esim. päätoteuttajalle
digitaalisesti hyödynnettävissä olevaa tarkkaa tietoa aikaisessa vaiheessa ja vähentää
kokonaistyötä kohteen mallintamisessa. Esimerkiksi detaljien suhteen tarkka mallinnus voi
sen sijaan hidastaa suunnittelua arkkitehdin näkökulmasta merkittävästi ja tähän liittyen
pilotissa heräsi keskustelua siitä, millä tarkkuudella arkkitehdin mallia tarvitaan, sekä millä
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tarkkuudella hyöty tarkasta tiedosta muille osapuolille suurempi kuin suunnittelijan tekemä
lisätyö.
- Osamallien yhdistäminen: Hankkeessa eri suunnittelijoilla oli eri ohjelmilla tehdyt omat
mallinsa. Mallien yhdistäminen päällekkäistarkastelua varten tehtiin NavisWorks ohjelmalla testausmielessä, kun suunnitelmat olivat valmiit. Tulevaisuudessa
tuotemallipalvelinratkaisu tuo toivon mukaan ratkaisun osamallien yhdistämiseen niin, että
eri suunnittelijoiden mallit voidaan helpommin yhdistää yhdeksi tuotemalliksi jo
suunnittelutyön aktiivisessa vaiheessa ja pääsuunnittelijana toimiessaan arkkitehti voi
hyödyntää yhdistettyä mallia suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamisessa.
- As Built - tiedon hallinta: Pilotissa täytyi sopia myös As Built – tiedon tallentamisesta
malliin. Esimerkiksi kalusteita koskevia asukasmuutoksia ei pilotissa viedä As – Built –
malliin, mutta tulevaisuudessa päivitykset voinee viedä rakennuksen virtuaalimalliin suoraan
muutoksia hallinnoiva kalustetoimittaja.
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1.4 Rakennesuunnittelu
Tuotemallipohjainen rakennesuunnittelu
Rakennesuunnittelijan kannalta mallintavan suunnittelun keskeisimmät tavoitteet ovat:
- Tarkasti oikean mittatiedon saaminen arkkitehdiltä digitaalisesti käyttökelpoisessa muodossa
rakennesuunnittelun lähtötiedoiksi
- Suunnittelutyön tehostaminen hyödyntämällä rakennemallia suunnitelmien tuottamisessa ja
hallinnassa
- Rakennesuunnitelmiin vaikuttavien muutosten ja varaustietojen parempi hallinta
Rakennemallinnus tehtiin pilotissa pääasiassa Tekla Structures – ohjelmalla, joka kattaa koko
rakennesuunnittelun sekä elementtisuunnittelun tehtäväalueen. Tässä projektissa ontelolaattojen
suunnittelu tehtiin kuitenkin käyttäen ScaleCAD -sovellusta, koska pilottiin haluttiin mukaan
myös ontelolaattatoimittajan tuotemallia hyödyntävä prosessi. Rakennesuunnittelijan
päätehtävät, tarvittavat lähtötiedot ja tulokset pilottihankkeen tuotemallia hyödyntävässä
prosessissa on esitetty seuraavassa kuvassa.

Urakoitsijan
tyyppiratkaisut

• Rakennuksen geometria
arkkitehdin mallista
• Rakennusosat sovelluksen
kirjastoista

2D – detaljikirjastot

ScaleCAD

Tekla Structures

RAKENNERATKAIRAKENNERATKAISUJEN VALINTA
SUJEN VALINTA
TYYPPIRATKAITYYPPIRATKAISUISTA
SUISTA

Valittuja rakennetyyppejä
• arkkitehdille seinien
mallinnukseen sekä
• rakennemallinnukseen

3D-RAKENNE3D-RAKENNESUUNNITTELU
SUUNNITTELU
•Perustukset
•Perustukset
•Runko
•Runko
•Vaippa
•Vaippa

LIITOSTEN JA
LIITOSTEN JA
DETALJIEN
DETALJIEN
SUUNNITTELU
SUUNNITTELU

• Rakennepiirustukset
• Elementtisuunnitelmat
• Paalu-, raudoite- ja
rakennusosaluettelot
• LVIS-suunnittelun
lähtötiedot

• Geometria ajantasaisesta rakennemallista
• Varaustiedot talotekniikkasuunnittelijoilta
• Asennusaikaulu ja –järjestys sekä
nostokapasiteetit urakoitsijalta

Detaljit

OL - LAATASTOOL - LAATASTOSUUNNITTELU
SUUNNITTELU

OL-elementtisuunnitelmat
valmistajalle ja urakoitsijalle

Kuva 6. Rakennesuunnittelijan tehtävät, lähtötiedot ja tulokset esimerkkihankkeessa.
Suunnittelun alkuvaiheessa rakennesuunnittelija oli valitsemassa kohteeseen soveltuvia
rakennetyyppejä urakoitsijan käyttämistä tyypeistä. Rakennesuunnittelija toimitti
seinärakennetyypit arkkitehdille, joka mallinsi nämä suoraan oikeilla tyypeillä
arkkitehtisuunnittelun yhteydessä.
Rakennesuunnittelija mallinsi perustukset, rungon ja vaipan sekä laatastot. Mallinnettavia
rakennusosia olivat paikalla tehtävät betonirakenteet, betonielementit, puurakenteiset
kattoristikot ja julkisivut, verhoilut pois rajattuina. Rakennesuunnittelussa käytettiin vakioituja
betoniosia, jotka varustetaan vakioraudoitteilla, esimerkkinä anturoiden raudoitukset.
Rakennemallinnuksessa käytettiin sekä yleisiä että tuotevalmistajien tuotekirjastoja. Liitosten ja
detaljien suunnittelussa hyödynnettiin dwg – muotoista 2D - detaljikirjastoa. 2D -
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detaljisuunnitelmat ovat siten
mallinnusohjelman rakenne- ja
valmistajakohtainen.

erillisiä dokumentteja. Rakennesuunnittelija käytti
tuotekirjastoja. Näistä kuitenkin teräsosakirjasto oli

Jokaisesta talosta tehtiin yksi rakennemalli, josta saatiin kaikki tarvittavat piirustukset sekä
elementti-, raudoite- ja teräsosaluetteloita kuten paalu-, paikallavalurakenteiden raudoite-,
ontelolaatastojen saumaraudoite- ja valuihin tulevien teräsosien luettelot. Luetteloita voidaan
hyödyntää esimerkiksi työmaalla. Myös kattoristikoiden mitat saatiin kattotuolivalmistajalle
suoraan
rakennemallista
perinteisinä
paperille
tulostettuina
kattotuolikaavioina.
Rakennemallista saatiin lisäksi LVI-suunnittelun lähtötiedot, jotka toimitettiin LVIsuunnittelijalle 2D dwg - muodossa. Rakennesuunnittelija hyödynsi mallia myös omiin
visuaalisiin tarkasteluihin ja havainnekuvien tuottamiseen muille osapuolille. Suunnitelmien
julkaisua www - formaatissa testattiin. Tällöin muut osapuolet voivat tarkastella mallia pelkän
Internet-selaimen avulla.
Kehityshankkeessa päädyttiin toimintatapaan, jossa ontelolaatasto suunnitellaan ScaleCAD –
ohjelmalla. Laataston suunnittelussa ja tiedonsiirrossa testattiin ensin Teklan ohjelmaa sekä
rakennesuunnittelijan Tekla Stuctures – ohjelmalla tuottaman laatastosuunnitelman suoraa
siirtoa tuotevalmistajalle. Yhteisen tiedonsiirtoformaatin puuttuessa suunnitelma siirrettiin
kuitenkin rakennesuunnittelijan toimesta dwg – muodossa valmistajankin käyttämään
ScaleCAD – ohjelmaan, josta suunnitelma saatiin siirrettyä valmistajalle suoraan digitaalisesti
käyttökelpoisissa muodoissa. Käytettävästä ohjelmasta riippumatta laataston suunnittelun
lähtötietona käytetään rakennemallin geometriaa ja soveltuvat laattatyypit valitaan ohjelman
rakennusosakirjastosta, jonka jälkeen ne sijoitetaan objekteina laatastoon. Tämän jälkeen
saumaraudoitus suunniteltiin pilotissa Teklan ohjelmassa. Tuloksena saatiin malli, josta voidaan
tuottaa perinteinen laatastokuva, elementtiluettelo, laattakohtaiset mittapiirustukset sekä
saumaraudoiteluettelo. Varaustietojen lisääminen ja hallinta on kuvattu luvussa 1.6, josta
laataston suunnitteluprosessikin ilmenee tarkemmin.

Kuva 7. Esimerkkihankkeen Talon A rakennemalli paaluista 2. kerroksen seiniin.
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Perinteisin termein ilmaistuna rakennesuunnittelija tarvitsee arkkitehdiltä asemapiirustuksen,
työselityksen, mitoitetut työpiirustukset 1:50, julkisivu- ja leikkauspiirustukset, detaljit sekä
erikoispiirustukset ja ulkopuolisten rakenteiden piirustukset. Rakennesuunnittelijan arkkitehdiltä
tarvitsemat lähtötiedot liittyvät kuitenkin pääasiassa geometriaan, joka mallipohjaisessa
prosessissa löytyy luonnostasoisena Alustavasta rakennusosamallista ja tarkentuvan
suunnittelun tuloksena Rakennusosamallista. Talotekniikkasuunnittelijoilta rakennesuunnittelija
tarvitsee varaustiedot. Urakoitsijalta rakennesuunnitteluun tarvitaan suunnitteluohjeita
työturvallisuuden huomioimiseen, elementtien asennusjärjestys ja aikataulu, nosturien ulottumat
ja nostokapasiteetit sekä elementtitoimittajat ja kuljetukseen liittyvää tietoa.
Rakennesuunnittelijan kannalta kehitystyön päätavoite pilotissa oli mallinnusosaamisen
kehittäminen, testata arkkitehdin mallin siirtoa rakennemallinnuksen lähtötiedoksi, sekä löytää
digitaaliseen varaustietojen hallintaan parempi toimintatapa yhdessä ontelolaattatoimittajan ja
LVI – suunnittelijan kanssa.
Mallintamisen hyötyjä rakennesuunnittelijalle:
- Kolmiulotteisuus: Z-suunta ei ole pelkkä mittaluku piirustuksessa, vaan ilmenee
havainnollisesti suunnitelmasta. Virheet havaitsee kolmiulotteisesta visuaalisesta
suunnitelmasta paremmin kuin 2D-piirustuksesta. Suunnitelmien mittavirheet korkeusasemia
koskien vähenevät radikaalisti.
- Mahdollisuus tuottaa automaattisia listauksia ja luetteloita mallinnetuista osista: paalu-,
raudoitus-, ja elementtiluettelot sekä muut rakennusosakohtaiset luettelot saadaan helposti
rakennemallista.
- Luotettavampaa ja käyttökelpoisempaa mittatietoa: Oikeilla mitoilla suunnittelu on menossa
mallintamisen myötä parempaan suuntaan. 2D-CADiä käytettäessä on ollut tavallista käyttää
piirustuksissa ”pakotettuja mittoja”. Tämä tarkoittaa, että mittojen muuttuessa muutos on
viety suunnitelmaan muuttamalla vain mittaviivalla oleva lukuarvo, korjaamatta itse
piirustusta. 3D- CADissä ei ole samalla tavalla erillistä mitoitusta, vaan mitat tulevat
laaditun mallin geometriasta.
- Mahdollisuus sujuvampaan ja virheettömämpään suunnitteluprosessiin: Ensimmäiset
kokemukset tuotemallipohjaisesta prosessista ovat luoneet myös odotuksia tulevaisuuden
prosessille. Merkittävää hyötypotentiaalia liittyy siihen, että tulevaisuudessa
rakennesuunnitelmat on parempi mahdollisuus saada kerralla oikein ja lähtötietojen
odottamisesta johtuvia viiveitä voidaan eliminoida. Nyt yleisiä syitä rakennesuunnitelmien
moneen kertaan tekemiselle ja suunnitelmavirheille on, että lähtötiedot ovat puutteellisia tai
virheellisiä ja että tehdään vääriä oletuksia lähtötietojen suhteen, kun tieto ei ole täsmällistä.
Esimerkiksi sama mitta voi olla eri piirustuksissa eri tavoin kun ne on tuotettu perinteisinä
erillisinä dokumentteina.
- Nykyisin rakennesuunnittelija tekee yleensä silmämääräisen tarkastelun rakennemallille.
Mallinnusohjelmassa
(Tekla
Structures)
on
kuitenkin
käytettävissä
myös
törmäystarkastelutyökalu, jonka avulla voidaan välttää yhteentörmäyksiä esimerkiksi
ilmastointikanavien ja -laitteiden kanssa. Ominaisuutta ei kuitenkaan hyödynnetty tässä
hankkeessa.
- Mahdollisuudeksi tunnistettiin myös mallinnuksen laajentaminen tontin ja maamassojen
mallintamiseen ja hyödyntäminen geo – suunnittelussa ja maamassojen laskennassa. Lisäksi
elementtien
asennustyön
huomioimiseksi
tuotemallipohjaisuudessa
tunnistettiin
kehittämismahdollisuuksia ja hyötypotentiaalia.
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Rakennesuunnittelun kannalta merkittäviä tuotemallipohjaisen prosessin
erityiskysymyksiä, ongelmia ja kehittämistarpeita:
- Tiedonsiirto: Rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin ohjelmistot ovat eri ohjelmistoperhettä
eli
niiden
omat
tiedonsiirtoformaatit
eroavat.
Kun
rakennesuunnittelijan
mallinnusohjelmassa ei vielä pilotin aikana ollut valmiutta ottaa arkkitehdin mallia vastaan
myöskään avoimessa IFC - formaatissa, geometrian hyödyntäminen siirtämällä mittatieto
suoraan arkkitehtisuunnittelusta rakennesuunnittelun lähtötiedoiksi digitaalisesti ei ollut
mahdollista. Rakennesuunnittelija sai arkkitehtisuunnitelmat 3d-dwg muodossa. Tätä
voidaan käyttää referenssimallina ja grafiikkaa hyödyntää rakennemallia luotaessa.
Referenssimallista voidaan mitata etäisyyksiä referenssin pisteiden välillä tai referenssin ja
rakennemallin pisteiden välistä etäisyyttä. Tässä hankkeessa arkkitehdin mallia
hyödynnettiin
rakennesuunnittelussa
vain
visuaalisesti.
Ohjelmistosta
on
kirjoittamishetkellä testauksessa uusi beeta - versio, jolla voidaan jo lukea ja kirjoittaa IFC muotoista tietoa. Tältä osin ohjelmisto on siis selvästi kehittynyt pilotin aikana.
- Elementtisaumojen mallintaminen ja muutokset: Elementtisaumojen mallintamiseen
toivotaan parempia välineitä. Tässä hankkeessa saumat mallinnettiin leikkauskappaleilla,
minkä seurauksena muutokset elementtien mitoissa tuotti rakennesuunnittelijalle
ylimääräistä työtä, kun saumat eivät päivity automaattisesti elementtien mittoja
muutettaessa. Muutoksia joudutaan tekemään esimerkiksi toivotun arkkitehtonisen ilmeen
löytämiseksi ja sopivan ratkaisun löytyminen voi vaatia useita iteraatiokierroksia.
- Liitos ja muu detaljitieto on saatava suunnittelijoiden käyttöön 3D-kirjastojen avulla. Näin
voidaan helpottaa rakennesuunnittelijan työtä ja edistää hyvien ratkaisujen laajempaa
käyttöä. Markkinoilla on jo erityisesti muille teollisuuden aloille suunnattuja
suunnitteluohjelmia, joissa suunnittelija voi esimerkiksi itse luoda parametrisia liitoksia
minkä jälkeen liitokset elävät rakenteen muutosten mukana. Ratkaisu helpotta
suunnittelijan työtä (esimerkiksi elementtisaumojen kohdalla, vrt. edellä), mutta ei edistä
hyvien ratkaisujen laajempaa käyttöä. Yleiset kirjastot ja niiden ylläpito on useaan kertaan
aiemminkin todettu ProIT:ssä tulevaisuuden haasteeksi.
- Varaustietojen saaminen muilta osapuolilta ja siirto tuotemalliin: Pilotissa pyrittiin
selvittämään tiedonsiirtoa päärakennesuunnittelijan ja elementtitoimittajan välillä sekä
reikätietojen viemistä suunnitelmiin. Toimintaperiaatetta johon päädyttiin, kuvataan
luvussa 3.4 (elementtitoimittajan näkökulma).
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1.5 LVI – suunnittelu
LVI - suunnittelu mallintaen
Lvi-suunnittelun kannalta mallintavan suunnittelun keskeisimmät tavoitteet ovat:
- Tarkka kolmiulotteinen suunnitelma, josta on halutuista kohdista helposti tulostettavissa
leikkauskuvat ja detaljit mittoineen esimerkiksi työmaata varten
- Suunnitelma, josta saadaan tuotettua helposti materiaalilistat halutussa muodossa
tarjouslaskentaa varten
Lvi-mallinnus tehtiin pilotissa MagiCad-ohjelmalla käyttäen ohjelman sisältämiä
tuotevalmistajakohtaisia tuotekirjastoja. Mallinnusohjelma on ensisijaisesti piirto- ja
mitoitusapuväline, jolla tehdystä LVI-suunnitelmasta saadaan tuotettua jo hyvin mitta- ja
määrätiedot, esimerkiksi rajaamalla suunnitelmista tietty alue. Tarkan määräluettelon edellytys
kuitenkin on, että suunnittelija merkitsee eri materiaalit ja eristysmateriaalit suunnitelmaan
oikeilla nimikkeillä. Mallintava suunnittelu (reittien vetäminen) voidaan tehdä 2D- tai 3Dtilassa, jonka jälkeen 3D näkymää voidaan käyttää visuaaliseen tarkistukseen, tarkasteltaessa
esimerkiksi putkien mahtumista (kuva 8.). Mallintava suunnittelu vaatii suunnittelijalta
perinteistä enemmän tarkkuutta ja työtä, jotta kaikki osat saadaan mukaan 3D:nä.
Lopputuloksena saadaan puolestaan tarkempi ja paremmin mietitty lopputulos, jossa kaikki
risteilyt, törmäystarkastelut sekä rakennusosien yhteensopivuus on mietitty perinteistä
piirtämistä paremmin, esimerkiksi tuotekirjastosta valittu komponentti ja siihen sopiva
liitostapa. Yhdistettäessä LVI-malli muiden suunnittelijoiden mallien kanssa, saadaan todellisen
näköinen 3D-suunnitelma, josta ilmenee eri suunnittelijoiden komponenttien yhteensopivuus ja
mahtuminen.

Kuva 8. 3D – näkymä pilottikohteen LVI- suunnitelmaan.
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Lvi-mallista saatavaa mitta- ja määrätietoa tarvitsee tällä hetkellä LVIS- urakoitsija. Pilotin yksi
tiedonsiirron erityistapaus olikin LVI määrälaskenta eli mitta- ja määrätiedon saaminen
suunnitelmista toteutuksen tarpeisiin. Materiaalilistat tehdään esimerkkikohteessa taloittain ja
kerroksittain, erikseen vesi- ja viemärilaitteet sekä lämpö- ja ilmanvaihtolaitteet. Lisäksi
erikseen listataan sovittuja alueita koskevat määrät. Tällaisia työn kannalta erityisiä alueita ovat
esimerkiksi IV-konehuoneet, lämmönjakohuoneet, alustilat ja korkeat hallit, joissa tarvitaan
telineitä. Pilotissa suunnittelija tuotti määrätiedot. Näin toimittaessa tarjoukseen tulee
vastuukysymyksien välttämiseksi liittää myös yksikköhintaluettelot siltä varalta, että
suunnittelijan määrälistasta puuttuu jotakin ja todelliset määrät ovat suurempia. Yleisen LVInimikkeistön puuttuessa tarjouslaskija tarvitsee lisäksi piirustukset ja työselityksen, jotta voi
tarkistaa materiaalilistoissa käytetyt lyhenteet, esimerkiksi mitä tarkoitetaan materiaalilistan
PA1:llä.
LVI - suunnittelijan havaitsemia hyötyjä:
- Suunnitteluratkaisut on tarkemmin mietitty ja suunnitelmat ovat täsmällisempiä.
Suunnitelmissa on myös vähemmän virheitä ja niitä on pienempi mahdollisuus tulkita
työmaalla väärin. Tätä kautta mallintavan suunnittelun vaikutus ulottuu työmaatoteutuksen
laatuun asti, vaikka työmaalla käytetään mallista tuotettuja paperimuotoisia suunnitelmia.
- Selkeimmin havaittava hyöty oli LVI-mallista saatavat materiaalilistat, joiden avulla voidaan
vähentää merkittävästi tarjouslaskennan työtä. Mitta- ja määrätieto saadaan suunnitelmista
suhteellisen helposti toteutuksen tarpeisiin ja voidaan tarjota toteuttajille kerran oikein
laskettuna tarjouspyyntöjen yhteydessä. Näin jokaisen tarjoajan ei tarvitse erikseen laskea
määriä ja tarjoukset ovat vertailukelpoisia.
- Jatkossa halutuista kohdista voidaan helposti tulostaa leikkauksia ja detaljeja mittatietoineen
esimerkiksi työmaata varten. Rakennuksen sisältämästä tekniikasta saa helposti
yleiskäsityksen tarkastelemalla kohteen 3D-suunnitelmaa eri kulmista. Ohjelmien
kehittyessä voitaneen jatkossa myös LVI-tekniikan vaatimat reikätiedot saada helposti
tuotettua.
LVI-suunnittelun kannalta merkittäviä tuotemallipohjaisen prosessin erityiskysymyksiä,
ongelmia ja kehittämistarpeita:
- mallintavan suunnittelun tarkkuus vie aikaa
- LVI-alalta puuttuu kattava toimiva nimikkeistö
- Mallinnusohjelmalta toivotaan nykyistä enemmän joustavuutta erilaisten erityisratkaisujen
mallintamiseksi ja niiden saamiseksi materiaalilistoihin.
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1.6 Betonielementtitoimittajan näkökulma
Tuotemallitietoa hyödyntävä prosessi
Elementtitoimittajan näkökulmaa ja erityiskysymyksiä tuotemallitietoa hyödyntävässä
prosessissa on tarkasteltu käyttäen tuote-esimerkkinä ontelolaattaa. Elementtitoimittajan
kannalta digitaalisen tuotetiedon hyödyntämisen keskeiset tavoitteet ovat:
•

Oikea ja täsmällinen valmistustieto tehtaalle digitaalisesti käyttökelpoisessa muodossa
(määrätieto, geometria, sijainnit, kuormat, asennus-aikataulu ja – järjestys, tilanne
työmaalla)

•

Suunnitelmavirheiden eliminointi

•

Suunnitelmamuutosten hallinta koskien esimerkiksi elementtien numerointeja, reikätietoja,
elementtitehtaalta suunnittelijalle palautettavia tietoja

•

Tuotteistettujen ratkaisujen ja vakiodetaljien käyttö suunnittelussa

•

Elementtitoimittajan osaamisen hyödyntäminen

Näitä periaatteita voidaan toteuttaa käytännössä mm. tarjoamalla suunnittelijoille tuotteistettuja
ratkaisuja tuotekirjastojen avulla. Valmistajakohtaiset tuotekirjastot eivät ole ontelolaattojen
kohdalla tarpeellisia, koska vakiotuotteina niitä koskeva rakennuksen suunnitelmiin lisättävä
tuotetieto on valmistajariippumatonta.
Tuotannon karkeasuunnitteluun tarvittava määrätieto voidaan ottaa arkkitehdin
luonnostasoisesta
mallista.
Suunnitelmien
tarkennuttua
päärakennesuunnittelijan
laatastosuunnitelmasta
saadaan
kaikki
tarvittava
tuotetieto
elementtitehtaan
raudoitussuunnitteluun (kuva 9). Elementtien asennusjärjestys on mahdollista esittää tuotemallia
hyödyntäen nykyistä merkittävästi paremmin.

Tuotteistetut
ratkaisut

• Määrätieto m2 ja
laattatyyppi
• Aikataulu: toimitusten
alku ja jaksotus
viikon tarkkuudella

• Päärakennesuunnittelijan
laatasto-suunnitelmat
(geometriatiedot, sijainnit,
kuormitukset)
• Asennusjärjestys

• Aikataulu: asennuspäivät ja kellonajat
• Asennustilanne työmaalla
• Reaaliaikainen vaadeluettelo

Lähtötiedot
Tuotantosuunnitelmat

CAD ja CAM
TUOTTEISTETTUTUOTTEISTETTUJEN RATKAISUJEN
JEN RATKAISUJEN
TARJOAMINEN JA
TARJOAMINEN JA
VAIHTOEHTOVAIHTOEHTOSUUNNITTELU
SUUNNITTELU

• Tuotetiedot mallintavaan suunnitteluun
yleisillä tuotekirjastoilla
(OL-tyypi, geometria)
• Vaihtoehtoratkaisu

TUOTANNON
TUOTANNON
KARKEAKARKEASUUNNITTELU
SUUNNITTELU

Tuotantokapasiteettivaraus

PUNOSPUNOSSUUNNITTELU
SUUNNITTELU
JA KUORMAJA KUORMASUUNNITTELU
SUUNNITTELU

• Elementtien
valmistustiedot
• Lastauserät ja
järjestys

TUOTANNON
TUOTANNON
HIENOSUUNHIENOSUUNNITTELU JA
NITTELU JA
TOIMITUSTEN
TOIMITUSTEN
OHJAUS
OHJAUS

Tuotantosuunnitelmat

ELEMENTTIEN
ELEMENTTIEN
VALMISTUS
VALMISTUS
JA TOIMITUS
JA TOIMITUS
TYÖMAALLE
TYÖMAALLE

Elementtien
valmistustilanne
-tiedot työmaan
käyttöön

Tehtävä

Tulos

Kuva 9. Ontelolaattatoimittajan tehtävät, tarvittavat lähtötiedot ja tulos tuotemallitietoa
hyödyntävässä prosessissa.
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Pilotissa pyrittiin selvittämään erityisesti päärakennesuunnittelijan ja tuotevalmistajan välistä
tiedonsiirtoa sekä reikätietojen viemistä suunnitelmiin. Nykyisin tarjolla olevilla sovelluksilla ja
tiedonsiirtoformaateilla toimittaessa hyväksi todettiin seuraavassa kuvattu toimintaperiaate
varaustietojen hallintaan.
Digitaalinen reikäkierrosmenettely
1. Päärakennesuunnittelu tapahtuu suunnittelijan käyttämällä mallinnusohjelmalla (pilotissa
Tekla Structures) laataston suunnitteluun asti. Laataston suunnittelussa käytetään ScaleCAD
– ohjelmaa ja sen sisältämää yleistä ontelolaattakirjastoa. Rakennesuunnittelija muodostaa
laatastot valitsemallaan laattatyypillä osoittamalla laataston tukilinjat. Ohjelma lisää laatat
ja numeroinnit automaattisesti. Tämän jälkeen rakennesuunnittelija laittaa
laatastosuunnitelman reikäkierrokselle (kuvassa siirto 1) ja suunnittelee saumaraudoituksen
käyttämällään mallinnusohjelmalla (pilotissa Tekla Structures). Sauma- ja rengasraudoitus
on mahdollista tehdä myös ScaleCAD-ohjelmalla.

RAKENNESUUNNITTELIJA

Rakennemallinnus

OL –
TOIMITTAJA
Parman
Projektikeskus
• Suunnitelmat
• Elementtien
valmistustilanne

3
dwg

(Tekla
Structures)

Laataston
suunnittelu

dwg
MDB

(ScaleCAD)

Laatastosuunnitelma

1
dwg
2

4

3
dwg
MDB
4

Punossuunnittelu
(ScaleCAD)

Valmistustilanne ja päivitetyt
suunnitelmat

Laatastosuunnitelma
reikätiedoilla

LVI-SUUNNITTELIJA

Lvi-suunnittelu
(MagiCAD)

dwg
referenssi

Reikien
digitointi
(ScaleCAD)

Kuva 10. Digitaalinen reikäkierrosmenettely ja siihen liittyvä tiedonsiirto esimerkkihankkeessa.
2. LVI- suunnittelija on tehnyt LVI-suunnitelman mallintaen (pilotissa MagiCAD).
MagiCADissä tehdystä suunnitelmasta siirretään reikätiedot laatastosuunnitelmaan viemällä
se ScaleCADiin laatastosuunnitelman referenssikuvaksi ja digitoimalla reikätiedot
laatastosuunnitelmaan. Tähän voidaan käyttää apuna ScaleCADdin reikätietojen syötön
apuominaisuuksia. Ohjelma myös ohjaa suunnittelijaa reikien sijoittelussa niin, ettei
punoksia turhaan katkaista, jos se pienillä siirroilla voidaan välttää. LVI-suunnittelija
toimittaa reikätiedoilla varustetun suunnitelman takaisin päärakennesuunnittelijalle (kuvassa
siirto 2).
3. Reikätietojen lisäyksen seurauksena osa laatoista on geometrialtaan muuttunut ja näiden
elementtien tunnukset on muutettava. Suunnittelija havaitsee muuttuneet laatat
suunnitelmassa eri värillä korostettuna. Rakennesuunnittelija tarkistaa rei’ityksen sekä
generoi lopulliset elementtinumerot laatoille ja toimittaa ajantasaiset laatastosuunnitelmat
elementtitehtaalle (kuvassa siirto 3). Pilotissa suunnittelija tallensi laatastosuunnitelmat
elementtitoimittajan Internetpohjaiseen Projektikeskukseen.
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4. Elementtitehdas saa suunnitelmat Projektikeskuksesta elementtitehtaan vastaaman
punossuunnittelun lähtötiedoiksi suoraan digitaalisesti käyttökelpoisessa muodossa
(pilotissa MDB- ja dwg – formaatissa). Raudoitussuunnittelun jälkeen elementtien
valmistustiedot menevät tuotannon hienosuunnitteluun. Jos elementtitehtaalla havaitaan
suunnitteluvirheitä tai muutostarpeita, muuttuneet suunnitelmat toimitetaan takaisin
päärakennesuunnittelijalle hyväksyttäväksi (kuvassa siirto 4). Päärakennesuunnittelija
toimittaa lopulliset elementtisuunnitelmat punostiedoilla varustettuna rakennusvalvontaan.
Urakoitsijalle
elementtitehdas
tarjoaa
Projektikeskuksen
kautta
elementtien
valmistustilannetietoa. Esimerkiksi työmaahenkilöstö voi Internetselaimen ja
käyttäjätunnusten avulla kirjautua järjestelmään ja nähdä tilaustiedot sekä suunnittelun,
valmistuksen ja toimitusten ja varastoinnin tilanteen. Yksittäisen elementin tietoihin
päästään jos elementin digitaalinen suunnitelma on elementtitehtaalla otettu vastaan.
Tuotemallitiedon hyötyjä elementtitoimittajalle:
- Tuotekirjastojen avulla voidaan jakaa tietoa hyviksi todetuista vakioratkaisuista ja saada ne
laajempaan käyttöön. Elementtitehtaan näkökulmasta suunnittelijoiden yksilölliset detaljit ja
poikkileikkaukset ovat teollisen tuotannon kannalta merkittävä ongelma, joka voi näkyä
työmaalla elementtitoimituksen viivästymisenä, jos suunnitelmissa on esimerkiksi pitkän
toimitusajan vaativia erikoisosia.
- Suunnitteluvirheitä ja muutoskierroksia esiintyy vähemmän kun
o

täsmällinen mittatieto siirretään suoraan sovellusten välillä ja

o

laatastonsuunnittelussa käytettävä ohjelma ohjaa suunnittelua laattaan tehtävien
reikävarausten sijoittamiseksi niin, ettei reikiä ole kielletyissä paikoissa eikä
punoksia tarpeettomasti katkaista

o

kukin suunnittelija vie osaltaan reikätiedot digitaaliseen suunnitelmaan.
Toimintapa todettiin myös edullisemmaksi kokonaisuuden kannalta.

- Määrä- ja tuotetiedot suoraan digitaalisesti käyttökelpoisessa muodossa ontelolaattojen
punossuunnitteluun ja tuotannonohjausjärjestelmään: Määrätietojen puute on nykyisin
merkittävä ongelma elementtitoimittajalle. Kun elementtitehdas saa laatastosuunnitelmat
suoraan digitaalisesti käyttökelpoisessa muodossa, ovat määrätiedot käytettävissä eikä
elementtien mittoja ja kuormia tarvitse manuaalisesti uudelleensyöttää punossuunnittelun
lähtötiedoiksi. Digitaalinen tiedonsiirto säästää aikaa ja tiedon manuaalisen uudelleensyötön
eliminoituessa mittavirheiden riski laskee oleellisesti.
Myös rakennesuunnittelija hyötyy, kun elementtien mittapiirustukset saadaan
automaattisesti. Perinteisessä paperiympäristössä rakennesuunnittelija kopioi mitat
manuaalisesti laataston tasokuvasta A4-mittakuviin ja tehtaan punossuunnittelija jälleen
päärakennesuunnittelijan mittakuvista tehtaan suunnittelu- ja tuotannonohjausjärjestelmiin.
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Erityiskysymyksiä, ongelmia ja kehittämistarpeita:
- Elementtitoimittajan erikoisosaamisen hyödyntäminen: Elementtivalmistajan tulisi olla
hankkeessa aikaisessa vaiheessa mukana, jotta voi tarjota oman erikoisosaamisensa
esimerkiksi esittämällä vaihtoehtoratkaisuja. Avoin kysymys vielä on, mitä tietoa
elementtitoimittaja voi tuoda rakennuksen ja työmaanprosessin suunnitteluun pelkän
hintatarjouksen sijaan.
- Päärakennesuunnittelijan ja elementtivalmistajan välinen tiedonsiirto ja reikätietojen
vieminen suunnitelmiin: Hyväksi todetussa digitaalisessa reikäkierrosmenettelyssä
esimerkiksi LVI – suunnittelijan tehtäväksi kuuluu omaa suunnitelmaa referenssinä käyttäen
digitoida reikätiedot laatastosuunnitelmaan ScaleCAD - ohjelmassa. Ehdolla oleva uusi
menettely edellyttää siis ScaleCAD - osaamista kyseiseltä suunnittelijalta. Pilotissa LVIsuunnittelijan reikätietojen lisäys tapahtuikin elementtivalmistajan opastuksessa, koska LVIsuunnittelija tutustui ensimmäistä kertaa laatasto - ohjelmaan. Toinen vaihtoehto on, että
elementtitoimittaja toimittaisi elementtien 3D kuvat LVI-suunnittelijalle, joka niitä
referenssinä käyttäen tekisi törmäystarkastelun MagiCADillä ja toimittaisi törmäystiedot
elementtivalmistajalle jatkokäytettäväksi.
- Ohjelmistojen ja tiedonsiirtojen kehitys: Tavoitteena on saada elementtejä koskeva tieto
digitaalisesti käyttökelpoisessa muodossa päärakennesuunnittelijalta elementtitehtaan
punossuunnittelijan ja tuotannonsuunnittelun käyttöön ja ohjata suunnittelua
tietokonesovellusten avulla. Käytännössä näiden tavoitteiden täyttäminen edellyttää vielä
kahden erillisen ohjelman käyttöä suunnittelussa. IFC – tiedonsiirtomahdollisuuden
avautuessa päästään tiedon siirrosta aiheutuvasta ohjelmistoriippuvuudesta. IFCtiedonsiirtomahdollisuuden käyttöön saamisen lisäksi avoin kysymys kuitenkin on,
kehittyvätkö nyt pääasiallisesti suunnittelijoiden käytössä olevat mallinnusohjelmat niin, että
ne ScaleCADin tavoin ohjaavat suunnittelua ja tukevat varaustietojen hallintaa, jolloin
kahden erillisen ohjelman käyttö ei olisi enää tarpeen päärakenne- ja
talotekniikkasuunnittelussa.

23

1.7 Ikkunatoimittajan näkökulma
Tuotemallitietoa hyödyntävä prosessi
Nykyaikaiset ikkunatehtaat toimivat asiakas- ja tilausohjautuvasti. Tuotteita ei valmisteta
varastoon, vaan kaikki tuotteet valmistetaan asiakkailta saatujen tietojen mukaan. Valmistajan
näkökulmasta välttämätöntä on tilauskohtaisesti ohjatun tuotantoprosessin hallinta. Digitaalisen
tuotetiedon hyödyntämisen keskeiset tavoitteet tässä ovat:
-

Tarjota suunnittelijoille todellisiin tuotteisiin perustuva ikkunakirjasto, josta suunnittelija
saa tuotemallipohjaisen 3D - tuotekuvauksen.

-

Saada kaikki tuotteiden tilaamisessa tarvittavat tiedot vakiomuodossa suunnittelijoilta
tilausten käsittelijälle.

-

Päästä sähköiseen tiedonsiirtoon niin, että arkkitehdin mallista tilaustiedot siirretään
digitaalisesti suoraan ikkunatoimittajan tilaus- ja tuotantojärjestelmään.

Ikkuna kuvataan perinteisesti rakennusselityksessä määritetyillä vaatimuksilla ja erillisellä
ikkuna-kaaviolla. Ikkunakaaviossa kuvataan ikkuna yleensä ulkoapäin katsottuna. Kuvasta
selviää päämittojen lisäksi ikkunan jakokarmien, ulkopuitejakojen ja irtoristikoiden sijainnit
mitoituksineen. Lisäksi kaaviossa tyypillisesti kuvataan puitteiden heloitus ja aukeamissuunnat.
Kaavioihin liittyy lisätietoina kuvattujen tuotteiden määrä sekä mahdollisesti kohteen vakioista
poikkeavia määrityksiä, esimerkiksi saunan ikkuna, turvalasivaade jne.
Fenestran ikkunoiden tuotemallipohjaisella kuvauksella on pyritty luomaan suunnittelijalle
mahdollisimman helppokäyttöinen ikkunakirjasto, joka perustuu todellisiin tuotteisiin.
Tuotekirjastoon on määritelty ikkunan ominaisuuksiin liittyvät parametrit, joille on valmiiksi
asetettu yleisimmin käytetyt arvot. Suunnittelijan tehtäväksi jää määritellä tuotteisiin liittyvät
erityisominaisuudet, kuten esimerkiksi mittatiedot ja jaollisuudet. Muita mahdollisia säädettäviä
parametreja ovat esimerkiksi lämpöeristävyys, pintakäsittelyt ja heloitukset.
Tuotetieto siirretään suunnittelijalta ikkunavalmistajalle tuottamalla tuotekirjastojen avulla
tehdystä mallista perinteinen ikkunakaavio. Tuotetietojen lisäksi tarvitaan luonnollisesti mm.
rakennusprojektin aikataulutietoja. Aikataulujen hallinnan merkitystä lisää se, että tuotteet
valmistetaan työmaiden etenemistahdissa. Tuotekirjastojen avulla tehdystä mallista saadaan
tehtyä automaattisesti ikkunaluetteloiden lisäksi tuotteiden pakkausluettelot, joita voidaan
hyödyntää määrälaskennan eri vaiheissa ja toimituksissa.
Ikkunatoimittajan kannalta kehitystyön päätavoite pilotissa oli testata olemassa olevan
tuotekirjaston käyttökelpoisuutta suunnittelussa sekä selvittää, palveleeko automaattisesti
mallista tuotetut ikkunakaaviot ja listaukset perinteistä tarkoitustaan niin, että niillä voidaan
korvata nykyiset manuaalisesti tehtävät listat ja kaaviot. Ikkunoita koskevia tietoja ei siirretty
sähköisesti valmistajalle, vaan testattiin palveleeko mallista tuotetut perinteiset dokumentit
tilaustietoina ilman lisäselityksiä. Ikkunoita koskevat tiedot syötettiin uudelleen
paperidokumenteista valmistajan järjestelmään.
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Kuva 11. Ikkunakaavion tuottaminen arkkitehdin mallista.
Ikkunatoimittajan havaitsemia tuotemallitiedon hyötyjä:
Kirjastossa oleviin tuotteisiin on määritelty ne parametrit, jotka tarvitaan ikkunoiden tilaamiseen
ja tuotteiden oikeaa käyttöä ohjataan esimerkiksi kirjaston tuoterakenteisiin määriteltyjen
tiettyjen minimi- ja maksimimittojen avulla. Näillä apuvälineillä saavutetaan heti suunnittelun
alusta alkaen oikeita ratkaisuja.
Tuotekirjastojen avulla tehdystä mallista saadaan tehtyä tulosteita, joita voidaan hyödyntää
hankkeen eri vaiheissa. Perinteisessä suunnittelussa manuaalisesti tehtävä ikkunakaavio koetaan
raskaaksi ja virhealttiiksi työvaiheeksi. Mallintamalla ikkunat alusta alkaen Fenestran
kirjastolla, voidaan ikkunakaaviot luoda automaattisella luettelointi - ominaisuudella.
Tuoteosavalmistajan kannalta hyöty syntyy moninkertaisen, virhealttiin ja päällekkäisen työn
vähenemisestä sekä suunnittelutiedon saamisesta kerralla valmiiksi.

Erityiskysymyksiä, ongelmia ja kehittämistarpeita:
Kirjastojen käytön tämänhetkiset ongelmat liittyvät erilaisiin toimintatapoihin sekä ohjelmien ja
tuotekirjaston käytettävyyteen. Tuotemallinnuksen jatkokehittämisen suurimmat haasteet
painottuvat ikkunatoimittajan näkökulmasta kuitenkin järjestelmien välisiin tiedonsiirtoihin.
-

Toimintatavat: Monilla toimistoilla on omat vakiintuneet tapansa luoda ikkunakaaviot ja
uusien toimintamallien käyttöönottoon ei välttämättä löydy resursseja.

-

Ohjelmien käytettävyys: Ohjelmistot ovat monipuolisia, mutta tehokas käyttö ja
mahdollisten virhetilanteiden selvitys vaativat paljon osaamista. Kirjastot ovat käytännössä
järjestelmäsidonnaisia, joten koko suunnittelijakunnan palveleminen vaatisi useiden
ikkunasuunnittelutyökalujen ylläpitoa.
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-

Tuotetiedon siirto digitaalisesti eri järjestelmien välillä: Ikkunavalmistajan nykyisen
tuotekirjaston avulla pystytään siirtämään tietoja digitaalisesti koko ikkunaa koskevien
ominaisuuksien osalta. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi päämitat (leveys ja
korkeus), karmisyvyys, ikkunakaavio (jakokarmien paikat) ja ikkunatyyppi (esim. MSE).
Muiden ominaisuuksien tiedonsiirto-ongelma perustuu pitkälle siihen, että arkkitehdiltä
siirtyy tuotevalmistajalle tyypillisesti sanallisessa muodossa olevaa selittävää tietoa
halutuista ominaisuuksista. Näiden ominaisuuksien saavuttamiseksi on yleensä olemassa
useita teknisiä ratkaisuja, jotka päätetään vasta myöhemmässä vaiheessa. Ikkunan todellinen
rakenne on myös kohtuullisen vaikea hallita järjestelmissä, koska toisistaan riippuvia
ominaisuuksia on paljon. Ikkunalla on riippuvuuksia myös ympäristöönsä, esimerkiksi tilan
paloluokka ja turvalasivaateet. Jotta suunnittelijaa voidaan auttaa oikeiden ratkaisujen
saavuttamiseen, pitää objektien tuoterakenteen olla riittävän älykäs.
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1.8 Päätoteuttajan näkökulma
Työmaatoteutuksen valmistelu tuotemallia hyödyntäen
Päätoteuttajan kannalta tuotemallipohjaisen prosessin keskeisimmät tavoitteet ovat:
-

Suunnittelutiedon saaminen ja soveltuminen määrätietotarpeisiin

-

Rakennuksen suunnitelmien hyödyntäminen kustannuslaskennassa, aikataulutuksessa ja
resursoinnissa rakentamalla toimiva linkki rakennusosista urakoitsijan omiin tietokantoihin

Perustajaurakoitsijan keskeisiä tehtäviä tuotemallia hyödyntävässä prosessissa ovat mm.
investointivaiheen
päätöksenteko,
suunnittelun
ohjaus,
ennakkomarkkinointi,
kustannuslaskenta ja hankinta. Päätoteuttaja saa suoraan arkkitehdiltä mm. mallista tuotetun
markkinointimateriaalin, mutta arkkitehtimallia hyödynnetään myös urakoitsijan omassa
järjestelmässä. Mallin oikeellisuuden tarkastajana ja rajapintana urakoitsijan omaan
tiedonhallintajärjestelmään toimii Solibrin Model Checker räätälöitynä. Arkkitehdin mallia ja
koneellista tarkistusta hyödynnetään esimerkiksi suunnittelun ohjaukseen niin, että urakoitsija
tarkastaa mitä rakenteita suunnitelmissa on käytetty (kuva 12). Tuotemallia hyödynnetään
suunnitelmien tarkistuksessa myös visuaalisesti.

Kuva 12. Arkkitehtimallin koneellinen tarkastaminen Solibrin Model Checkerillä. Ohjelma
ilmoittaa rakennetyypeistä, jotka eivät ole urakoitsijan käyttämiä tyyppejä.
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Suunnitelmia voidaan tarkastella ja arvioida visuaalisesti myös nk. katseluohjelmilla (viewing –
ohjelmat), jotka ovat varsinaisia mallinnusohjelmia yksinkertaisempia käyttää. Tällainen
suunnitelman katseluun tarkoitettu ohjelma löytyy mm. rakennesuunnittelussa käytettyyn
Teklan mallinnusohjelmaan liittyen.
Kun rajapinta-sovellus on lukenut ja tarkistanut ArchiCADillä tuotetun mallin, päätoteuttaja
hyödyntää tarkastetun arkkitehtimallin mittatietoa omassa määrälaskennassaan. Määrälaskenta
suoritetaan Skanskan Rasti - järjestelmässä. Arkkitehtisuunnitelman tuoterakenteet kytketään
Skanskan rakennetyyppeihin, mikä mahdollistaa tuoterakennelaskennan ja suoriteluettelot.
Määrät tuotetaan mallista automatisoidusti, mutta määrälaskentaa joudutaan täydentämään käsin
esimerkiksi maarakenteiden osalta. Määrätietoa hyödynnetään kustannuslaskennassa
rakennusosa-arvion tekemiseen. Lisäksi toteuttaja tekee Ekoarvion, minkä jälkeen tietoja
hyödynnetään työmaaprosessin suunnittelussa ja hankinnassa.

Arkkitehtimalli

TUOTEMALLIN
TUOTEMALLIN
TARKASTUS
TARKASTUS
VISUAALISESTI JA
VISUAALISESTI JA
KONEELLISESTI
KONEELLISESTI

KUSTANNUSKUSTANNUSJA ELINKAARIJA ELINKAARIANALYYSIT
ANALYYSIT

MÄÄRÄMÄÄRÄLASKENTA
LASKENTA
(RASTI)
(RASTI)

Määräluettelot:
- rakennusosapohjainen ja
- suoritepohjainen sekä
- Tilaluettelot

HANKINNAT
HANKINNAT

TYÖMAATYÖMAAPROSESSIN
PROSESSIN
SUUNNITTELU
SUUNNITTELU

• Kustannus arvio
(Rakennusosa-arvio)
• Eko-arvio
• Alustava aikataulu
(Yleisaikataulu)

Kuva 13. Arkkitehtimallin hyödyntäminen päätoteuttajan toiminnoissa.

Oikein mallinnetusta arkkitehtimallista saadaan päärakennusosamäärät suhteellisen pienellä
vaivalla. Tällaisia määriä ovat mm. ulkoseiniä, väliseiniä, alapohjaa, välipohjia ja yläpohjaa
koskevat määrät. Vyöhykelistauksista saadaan jokaisen vyöhykkeen pinta-ala ja ympärysmitta.
Näistä voidaan Excelissä laskea lattiamateriaalit, kattopaneelit, seinälaatoitukset ja
kallistusbetonit. Myös kohteen bruttoala ja huoneistojen pinta-alat saadaan mallista, jos ne on
määritelty. Rakennusosamäärät voidaan myös purkaa suoritteiksi. Kattavan suoritepohjaisen
määräluettelon tuottaminen mallista ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista eikä
järkevääkään. Vaikka tuotemallin rakennusosamäärät purettaisiin suoritteiksi, niin laskenta-aika
ei juurikaan lyhene. Tuoterakenteiden purkamisella saadaan lisäarvoa määrälaskentaan lähinnä
perustuksissa ja tukimuureissa.
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Tuotemallipohjaisen prosessin hyötyjä päätoteuttajalle:
- Suunnitelmien ristiriidattomuus ja muutosten parempi hallinta
- Määrälaskenta-ajan lyhentyminen: Normaalin asuinkerrostalon rakennusosa-arvion
rakennusosapohjaisen määräluettelon laskenta-aika lyhenee 22,5 tunnista 11,5 tuntiin eli
noin 50 %. Suoritepohjaisen määräluettelon määrälaskenta-aika lyhenee puolestaan 15
päivästä 10 päivään eli noin 30 %. Edellytyksenä kuitenkin on, että kohde on mallinnettu
kattavasti ja riittävän pitkälle oikein. Toisin sanoen myös tontin pinnat, anturat, perusmuurit,
tukimuurit, alakatot, kestopuuritilät jne. on mallinnettu ja mallin tarkastamiseen menee
korkeintaan puoli päivää.
- 80 – 90 % rakennusosamallin rakennusosista soveltuu yleisaikataulun tekemiseen
- Kustannuslaskentaa ja hankintaa varten saadaan tarkkaa tietoa aikaisessa vaiheessa:
Hankkeen alkuvaiheessa tuotemallista saadaan nopeasti kustannuksiin vaikuttavat
päärakennusosamäärät
kustannusarviota
varten.
Tämä
mahdollistaa
nopeat
vaihtoehtolaskelmat.

Päätoteuttajan kannalta merkittäviä tuotemallipohjaisen prosessin erityiskysymyksiä,
ongelmia ja kehittämistarpeita:
•

Tuotemallien soveltuminen määrätietotarpeisiin ja yhteys tuotantoon. Kriittisiä tekijöitä
tässä ovat:
- Lähtötietona käytettävän mallin oikeellisuuden varmistaminen. Laskentahenkilöstön
saamat mallit ovat vielä nykyisin usein myös puutteellisia ja virheellisiä. Vaikka
tuotemalli mahdollistaa suunnitelmien koneellisen tarkastuksen, määrälaskijalta voi
mennä mallin oikeellisuuden tarkastamiseen useita päiviä. Esimerkkihankkeen
päätoteuttaja käyttämä tarkastusohjelma listasi myös paljon aiheettomia virheitä.
Määrälaskija piti näiden ohjelman ilmoittamien ”virheiden” tarkastamista työläänä.
Käytännössä koneellisen tarkistamisen lisäksi tarvittiinkin huomattava määrä
määrälaskijan tekemää "manuaalista" tarkistamista.
- Tilojen, tilaryhmien ja rakennusosien tunnistaminen rakennuksen tuotemallista. Mitään
tietoa ei voida sitoa, mikäli komponenttia ei tunnisteta.
- Linkki tuotemallin tuoteosista vastaavien töiden kustannuslaskentaan, aikataulutukseen ja
resursointiin eli linkki rakennusosista urakoitsijan omiin järjestelmiin.
- Rakennusosat, joiden toteutukseen liittyy useita työvaiheita, eivät ole hyödynnettävissä
suoraan työn suunnittelussa. Tähän liittyy kysymys, miten osat puretaan työteknisiin osiin
(esimerkiksi välipohja).
- Erikoissuunnittelussa täsmentyviä rakennusosia koskevan tiedon saaminen tuotemalliin ja
urakoitsijan käyttöön: Päätoteuttajalla on rajapinta-ohjelma, joka lukee ArchiCAD ohjelmalla tehtyjä malleja, mutta ei toistaiseksi pysty tulkitsemaan muilla ohjelmilla
tehtyjä malleja. Pelkkä arkkitehtimalli on riittämätön. Arkkitehtimallin rakenteiden
sisältämää tietoa käyttökelpoisempaa tietoa päätoteuttajalle määrä- ja kustannuslaskentaan
olisi suunnitelmien tarkentuessa rakennemallissa. Esimerkiksi ontelolaataston tapauksessa
arkkitehtimallista
saadaan
laataston
kokonaisneliöt,
rakennesuunnittelijan
laatastosuunnitelmasta sen sijaan laattojen tyyppi ja määrät. Suunnittelun tarkentuessa
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olisi tarkoituksenmukaista saada yksi integroitu malli ja siis myös rakennesuunnittelussa
syntyvä tieto tarkemman määrä- ja kustannuslaskennankin käyttöön.
- Tällä hetkellä ei mallinneta läheskään kaikkea urakoitsijan tarvitsemaa tietoa.
•

Ohjelmisto-osaaminen: Arkkitehtimallin hyödyntäminen määrälaskennassa ja esitetyt
laskenta-aikojen lyhennykset edellyttävät hyvää ja kattavaa tuotemallia sekä hyvää
ohjelmisto - osaamista määrälaskijalta (pilotissa ArchiCAD - osaamista). Jos määrälaskija
ei hallitse ohjelmaa, niin laskenta-aika pitenee ja virheiden määrä kasvaa nykyiseen
määrälaskentaan nähden.

•

Riittävän tarkan tiedon kerääminen riittävän aikaisin suunnittelijoilta hankintaa ja
kustannuslaskentaa varten. Luonnoksien perusteella tehdään määräarvioita.

•

Tuotantotietouden saaminen prosessiin: Suunnitelmista puuttuva tai virheellinen tieto
”arvataan” laskennan tarpeisiin, mutta palaute määrälaskennasta suunnitteluun puuttuu.
Lisäksi määrätiedot saadaan vain osittain suunnittelijoiden malleista ja puuttuvien
litteroiden osalta tiedot on lisättävä ennen kuin kustannusarvio voidaan tehdä.
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1.9 Yhteenveto merkittävimmistä hyödyistä
Mallintavan suunnittelun hyötyjä pilottihankkeessa oli erityisesti mahdollisuus tuottaa malleista
tarvittava tieto ja dokumentit eri osapuolille ja eri tarkoituksiin piirustuksina, luetteloina ja
kaavioina. Malleista saatiin:
- Pääosa arkkitehti-, rakenne- ja LVI-piirustuksista.
- Pääosa tarvittavasta mitta- ja määrätiedosta sekä materiaalilistoista toteuttajien määrä- ja
kustannuslaskentaan.
- Ikkuna-, ovi- ja kalustekaavioita, ikkuna- ja oviluetteloita, sekä elementti- ja
raudoiteluetteloita
- Markkinointimateriaali
Muita eri osapuolien tunnistamia tuotemallitiedon hyötyjä olivat:
- Vähemmän virheitä suunnitelmissa ja muutosten parempi hallinta kun kaikki
suunnitelmat tuotetaan samasta mallista. Suunnittelua voidaan myös ohjata hyvien
vakioratkaisujen käyttöön ja virheettömämpään suunnitteluun sekä tuotteiden oikeaan
käyttöön kirjastojen ja mallinnusohjelmien erityisominaisuuksien avulla. Suunnitteluvirheitä
vähentää virheiden helpompi havaittavuus kolmiulotteisissa suunnitelmissa. Virheitä voidaan
lisäksi eliminoida koneellisella tarkistuksella, ennen kuin suunnitelmat menevät seuraavaan
suunnitteluvaiheeseen tai toteutukseen.
- Suunnitelmien mittatarkkuus ja sen hyödyntämismahdollisuus lähtötietoina esimerkiksi
elementtisuunnittelussa ja määrätietojen tuottamisessa, edellyttäen, että suunnittelu
mallintaen on tehty oikein ja riittävän tarkasti.
- Siirtyminen määrämuotoisiin esitystapoihin ja automatisoidumpaan tiedonhallintaan
tehostaa työtä vähentämällä tiedon uudelleensyöttöön kuluvaa aikaa ja vähentämällä
dokumenttien tulkintatarvetta. Nyt samoja tietoja esitetään erinäköisinä tulosteina. Jopa
saman toimiston eri suunnittelijoilla voi olla oma tapansa esimerkiksi litteroida rakennusosia.
Tuotetiedon digitaaliseen siirtoon suoraan suunnitelmista esimerkiksi tuoteosavalmistajan
tuotannonohjausjärjestelmiin liittyy vielä merkittävää hyötypotentiaalia.
- Määrämuotoinen esitystapa ja mahdollisuus tarkastella suunnitelmien väliversioita
visuaalisesti tuovat myös läpinäkyvyyttä prosessiin.
Pilottihankkeeseen osallistuvat osapuolet tunnistivat myös liiketoimintaan liittyviä hyötyjä.
Mallinnusosaamisesta ja valmiuksista kehittyneeseen tiedonsiirtoon muiden osapuolien kanssa
uskotaan olevan seuraavanlaisia etuja:
- Mahdollisuus parantaa imagoa mallinnus- ja tiedonsiirtovalmiuksia kehittämällä.
- Kärkiyritykset voivat verkottua muiden mallintavien ja mallia hyödyntävien osapuolien
kanssa tavoitteena tiimityö ja nopeampi kehittyminen sekä tuotteistaminen.
- Mahdollisuus merkittäviin aikasäästöihin ja tiiviimpään aikatauluun: Pilotin
testauksissa määrälaskennan aikasäästöpotentiaalin todettiin olevan laskentaperusteista
riippuen 30 – 50 % perinteiseen toimintatapaan verrattuna. Työaikasäästöistä seuraa
kustannussäästöjä henkilökuluissa. Suunnittelutyötä puolestaan voidaan tiivistää, kun
tarvittavien dokumenttien tuottaminen suoraan mallista helpottaa tätä perinteisesti
aikaavievää työtä.
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1.10 Havaitut erityiskysymykset ja kehittämistarpeet
Ohjelmistojen käytössä tunnistettiin seuraavanlaisia kehittämistarpeita:
- IFC tiedonsiirtovalmiudet: Eri osapuolien ohjelmistojen välisessä tiedonsiirrossa ilmeni
ongelmia, joiden vuoksi standardimuotoiseen tiedonsiirtoon ei voitu tukeutua. Käytännössä
suunnittelijoiden välisessä tiedonsiirrossa turvauduttiin pääasiassa dwg - formaattiin. IFC
tiedonsiirtovalmiudet
olivat
pilottihankkeen
aikana
käytettävissä
arkkitehdin
mallinnusohjelmassa sekä LVI – ohjelmassa uloskirjoituksen osalta. Mielenkiintoisia
rajapintoja IFC:n hyödyntämiselle pilotissa olisivat olleet ainakin arkkitehdin ja
rakennesuunnittelijan välinen sekä rakennesuunnittelijan ja elementtitoimittajan välinen
tiedonsiirto. Näistä ensin mainittua päästiinkin jälkikäteen testaamaan ohjelman beeta –
versiolla ja pilotin suunnitelmilla, kun rakennemallinnusohjelman IFC – valmiudet
kehittyivät. Tavoitteena on saada ohjelmistoriippumaton digitaalinen tiedonsiirto toimimaan.
- Arkkitehti koki tiedonsiirron vievän ajoittain entistä enemmän aikaa, kun tiedostoja piti
tallentaa eri osapuolille ja eri tarkoituksiin monissa eri muodoissa. Samankaltainen ongelma
oli myös rakennesuunnittelussa, kun oman toimiston sisällä kaikilla suunnitelmia
tarvitsevilla ei ollut vielä mallinnusohjelma käytössä.
- Tuotemalli mahdollistaa monenlaisien automaattisten luetteloiden tuottamisen, mutta niiden
käyttökelpoisuuden varmistamiseksi sisältö ja muoto on määriteltävä tiedonsiirron
osapuolien ja ohjelmistokehittäjien yhteistyönä todellisten tarpeiden perusteella, jotta niitä
voidaan todella hyödyntää.
- Ohjelmistojen tulee olla sellaisia, että täydentävä tieto saadaan joustavasti malliin.
Sovelluksiin toivotaan myös riittävästi työkaluja tilojen mitta- ja määrätiedon tuottamiseen
sekä geneerisiä työkaluja erilaisten rakennusosien ja komponenttien tuottamiseen.
- Arkkitehtimallien hyödyntämisessä yleisemmin havaittuja ongelmia ovat olleet vuotavat
vyöhykkeet, komponenttien (seinien) yhdistyminen, tilojen ja rakennusosien tunnistaminen,
pintojen puuttuminen mallista, kopiot eli päällekkäiset objektit ja ongelmat listauksissa.
Myös julkisivun erilaiset pintamateriaalit ovat aiheuttaneet ongelmia. Jotta erilaiset
julkisivumateriaalit saadaan listattua mallista, pitää arkkitehdin mallintaa jokainen eri
pintamateriaalia sisältävä ulkoseinä eri rakennetyypillä. Määrälaskentaa hidastaa lisäksi se,
että jokainen rakennus mallinnetaan erikseen omaksi tiedostoksi ja määrälaskija joutuu
yhdistämään useita määrälistauksia Excelissä yhdeksi koko hankkeen määräluetteloksi.
- Tuotemallin koneellista tarkastamista pidettiin helppona ja nopeana. Keskeinen hyöty on,
että koneellisessa tarkistuksessa paljastuu virheitä, joita visuaalisessa tarkastelussa ei pystytä
havaitsemaan. Käyttöä hidasti ja häiritsi pilotissa kuitenkin suuri määrä tarpeettomia
virheilmoituksia, joiden manuaalinen tarkastaminen oli työlästä. Mallin tarkastusohjelma
tulisi "virittää" käyttötarkoitustaan vastaavasti niin, että se ilmoittaa vain ne poikkeamat,
jotka todella ovat virheitä.
- Mallinnusohjelmat tukevat heikosti muutoshistorian hallintaa ja suurien mallien hallintaa.
Taustalla on relaatiotietojen puuttuminen ja loki-tiedon tallennuksen puuttuminen.
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Tuotekirjastojen käytössä ilmeni seuraavanlaisia ongelmia ja jatkokehitystarpeita:
- Monien eri tuotekirjastojen käyttö samassa mallissa aiheutti ongelmia. Esimerkiksi
ovivalmistajan, urakoitsijan ja arkkitehtitoimiston ovikirjastojen objektit samassa mallissa
häiritsivät toisiaan ja aiheuttivat ongelmia litterointiin.
- Tuoteosissa pitäisi kulkea mukana tieto niiden liittymisestä ympäröiviin rakenteisiin, niin
ettei esimerkiksi saumoja mallinneta mallinnusohjelman perustyökaluilla.
- Kalustekirjastoissa ilmeni puutteita. Tuoteosat eivät esimerkiksi sisällä kaikkea sitä tietoa,
mikä siellä pitäisi olla. Kalustekirjaston avulla pystytään tuottamaan mallista perinteiset
paperidokumentit, mutta kalustesuunnitelmaa ei voida hyödyntää mallina eikä siitä saada
ulos kalustelistoja.
- Valmistajakohtaisien tuotekirjastojen lisäksi tarvitaan geneerisiä tuotekirjastoja. Tarkat
tuoteosakuvaukset esimerkiksi kalusteista voivat palvella hyvin tarkkaa kalustesuunnittelua,
mutta niissä on liian paljon näkyvää tietoa arkkitehtisuunnitteluun. Myös mallin koko voi
kasvaa tarpeettomasti. Myöskään urakoitsijan käyttöön menevässä rakennuksen
tuotemallissa ei saa olla sellaista havainnollistustarkoituksessa syötettyä tuoteosien
ominaisuustietoa, joka ei perustu todellisiin valintoihin ja voi siten tuottaa
väärinymmärryksiä ja virheitä esimerkiksi hankintaprosessissa.
- Objekteissa pitäisi olla ominaisuus, jolla voi säädellä objektin näkymistä esitettäessä
suunnitelmia eri tulostusmittakaavoissa. Samojen asioiden ei pidä näkyä 1:100 tai 1:20
piirustuksissa.
Mallintavan suunnittelun tärkeitä periaatteita:
- Mallinnustarkkuus sovittava ja vastuutettava
- Asemakuvan pitäisi olla integroituna malliin ja pihan pinnat tulisi mallintaa.
- Mallista tulisi siivota pois ylimääräiset kerrokset ja rakennusosat ennen sen siirtoa muiden
osapuolien käyttöön.
- Kaikki tilat, tilaryhmät ja rakennusosat on nimettävä tunnistettavasti.
- Geometria on mallinnettava tarkalleen oikein, jotta tuotemallista saatava mittatieto on
luotettavaa ja käyttökelpoista muille osapuolille. Esimerkiksi arkkitehdin mallinnustarkkuus
on määriteltävä, koska kaikkien rakennusosien osalta ei ole mielekästä mallintaa kaikkia
yksityiskohtia tuotemalliin. Sovittu mallinnustarkkuus on oltava myös mallia hyödyntävien
osapuolien tiedossa, samoin tieto siitä, mitä on mallinnettu ja mitä ei.
- Muutoksia hallitaan nykyisin käytössä olevilla välineillä samoilla periaatteilla kuin 2D-CAD
maailmassa, eli tekemällä jokainen muutos omalle tasolleen. Muutoksia tehtäessä ei saa
kuitenkaan lisätä uusia korjaavia rakenteita vaan muutokset tehdään jo olemassa oleviin
rakennusosiin. Referenssikuvat on puolestaan talletettava uudelle nimelle ennen sen
päivitystä.
- Varaustietojen hallinnan ja muutoskierroksien minimoimiseksi on tärkeää että kukin
suunnittelija vie omat reikätietonsa itse digitaaliseen suunnitelmaan.
- Hyvien vakioratkaisujen käytön edistämiseksi ja suunnittelijan kannalta tarkkaan
mallintamiseen kuluvan ajan rajoittamiseksi detaljit otetaan detaljikirjastoista aina kun
soveltuva valmis ratkaisu löytyy. Suunnittelijoilla on nyt käytettävissä tähän valmiita 2Ddwg -detaljipiirustuksia. Toivottu kehityssuunta on, että detaljikirjastoista voidaan valita 3Ddetalji ja lisätä se malliin. Mitä tarkempaa tietoa tulee mahdolliseksi lisätä malliin, sitä
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tärkeämmäksi tulee kuitenkin myös mahdollisuus säädellä objektin näkymistä eri
tulostusmittakaavoissa niin, etteivät kaikki samat asiat näy 1:100 ja 1:20 piirustuksissa.
- Suunnittelija on vastuussa tekemänsä mallin oikeellisuudesta, mutta ei muiden siihen
tekemistä muutoksista. Kun suunnittelija toimittaa mallinsa seuraavalle osapuolelle tai
tallentaa
sen
muiden
käyttöön
hanketietokeskukseen
(tulevaisuudessa
tuotemallipalvelimelle), sieltä haettuun malliin tehdyistä muutoksista vastaa hakija. Jo
nykyisiin
projektipankkiratkaisuihin
liittyy
tiedonsiirtohistorian
jäljitettävyyden
mahdollisuus, eli palvelimelta löytyy tieto siitä mitä, kuka ja milloin on tallentanut
palvelimelle.
- Mitta- ja määrätieto vastuu on tällä hetkellä rakennuttajalla. Toimintatavalla voidaan
"hoitaa" sovellusten sekä prosessien puutteita.
Prosessin uudistamis- ja kehittämistarpeita
Pilottikokemuksien perusteella rakennushankkeen eri osapuolien tulisi yhdessä pohtia seuraavia
asioita:
- Myös maasto ja maakerrokset pitäisi mallintaa ja hyödyntää geo- ja rakennesuunnittelussa
sekä maanrakennustöiden suunnittelussa ja kustannuslaskennassa.
- On tarve perinteistä rinnakkaisempaan suunnitteluprosessiin, jossa kustannusarviot ja
laskenta perustuu sillä hetkellä jo tehtyyn eri suunnittelualojen mallinnukseen, ja jossa
arkkitehdin ei tarvitse viedä malliinsa kaikkea urakoitsijan tarvitsemaa tietoa.
- Myös rakennesuunnittelun vaihtoehtoratkaisut tulisi mallintaa ja analysoida.
Erikoissuunnittelijoiden malleista saatavat määrätiedot tulisi myös hyödyntää
kustannusvertailujen tekemiseen. Aluksi määräarviot perustuisivat arkkitehdin
suunnitelmiin, mutta myöhemmin esimerkiksi rakennesuunnittelussa syntyvää tarkentuvaa
tietoa tulisi hyödyntää kustannuslaskentaan. Tällöin saadaan tarkempaa tietoa esimerkiksi
tavoitearvion tekemiseen. Pilotissa urakoitsijan laskenta perustui läpi prosessin arkkitehdin
malliin ja määrälaskijan kokemusperäiseen täydentävään ja tarkentavaan tietoon.
- Uusien esitystapojen hyödyntäminen kyseenalaistamalla pelkkien perinteisten
paperitulosteiden tuottaminen mallin avulla. Esimerkiksi aksonometriset kuvanäkymät
voivat kuvata paremmin suunnitelmaa kuin perinteiset 2D-tasokuvat.
- Samoin ikkuna-, ovi-, ja kalustekaavioiden teko kyseenalaistettiin. Tietotarve tulisi olla
etusijalla, kun tietoa siirretään seuraavan osapuolen käyttöön. Mallista ei tulisi pyrkiä
pelkästään tuottamaan perinteisiä paperitulosteita, vaan miettiä sähköisen tiedonsiirron
mahdollisuutta, jos kaikki tarvittava tieto on mallissa. Esitettiin jopa arkkitehdin mallin
toimittamista tuotevalmistajalle, jotta tämä voisi itse ottaa tiedot mallista. Tämä vastaa
tiedonsiirtoperiaatetta pilotin arkkitehdin ja päätoteuttajan välillä. Esimerkiksi käytetystä
kalustekirjastosta puuttui listausominaisuus. Kun tuoteosamallissa kalusteet ovat oikein,
voisi olla helpointa lähettää valmistajalle koko malli.
- Alalle tarvitaan vakioituja toimintamalleja ja työkaluja tilaustietojen sähköiseen luomiseen ja
siirtämiseen esimerkiksi tilaajalta valmistajalle. Olennaista on yhteinen näkemys ja intressi
rakennus-toimialan sähköisen tiedonsiirron kehittämistarpeesta.
- Tarvitaan ”kulttuurimuutos” niin, että muutokset päivitetään kohteen valmistuttua
rakennuksen tuotemalliin.
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1.11 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä, Case 1
Pilotin päätavoitteena oli testata ProIT tuotemalliohjeen ja tuotekirjastojen käytettävyyttä
arkkitehtisuunnittelussa sekä tiedonsiirtoa arkkitehtisuunnittelusta rakennusliikkeen määrä- ja
kustannuslaskentaan. Tuotemallin hyödyntämismahdollisuuksia käsiteltiin pilotin aikana
kuitenkin merkittävästi laajemmin ja monien eri osapuolien näkökulmista. Arkkitehti mallinsi
tuotekirjastoja ja ProIT - suunnitteluohjeita hyödyntäen sekä muiden osapuolien tietotarpeet
huomioiden. Mallintaminen laajentui koskemaan pelkän arkkitehtisuunnittelun sijaan myös
rakennesuunnittelua ja LVI-suunnittelua. Pilotin aikana kehitystä tapahtuikin erityisesti
hankkeeseen osallistuneiden suunnittelijoiden mallinnusosaamisessa. Mallintavaa suunnittelua
pidettiin entiseen suunnittelutapaan verrattuna hitaampana, koska mallintamisen tarkkuus vie
aikaa. Syynä lienee myös uuden suunnittelutavan oppimisen vaatimasta ajasta. Keskeinen askel
tuotemallipohjaisen prosessin suuntaan oli myös tuotemallitiedon siirto rakennuksen
suunnittelusta päätoteuttajan kustannuslaskentaan ja tuotannonsuunnitteluun. Lisäksi testattiin
mallitiedon siirtoa eri osapuolien ohjelmistojen välillä. Tiedonsiirroissa ilmeni merkittäviä
ongelmia ja rajapintoihin liittyneet tiedonsiirtokysymykset vaativat vielä lisäponnistuksia
ohjelmistovalmistajilta ja hankeosapuolilta. Urakoitsijanäkökulmasta moni asia toimi melko
moitteettomasti, mutta mallinnuksen ja mallien hyödyntämisen todettiin olevan vasta alussa niin
prosessien, ohjeistusten, vastuiden kuin suunnittelu- ja tuotannonohjausjärjestelmienkin osalta.
Pilotti osoitti, että perinteiset suunnitelmadokumentit eli piirustukset ja luettelot pystytään
tuottamaan malleista. Tuotemalli mahdollistaa myös määrälistaukset kaikista rakennusosista,
jotka on mallinnettu. Samoin määritellyt vyöhykkeet pinta-aloineen ja ympärysmittoineen
voidaan listata. Näitä tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi määrälaskennassa
päärakennusosien määrien listaamiseen ja pintamateriaalimäärien laskemiseen. Muita
tunnistettuja hyötyjä olivat mahdollisuus suunnitteluvirheiden vähentämiseen ja muutosten
parempaan hallintaan, mittatarkkuuden hyödyntämiseen, tiedon uudelleensyötön vähentämiseen
sekä hyödyt liiketoimintaan, joista aikasäästöt esimerkiksi määrälaskennassa olivat jopa 30–
50% ja tuottavat myös suoria kustannussäästöjä. Pilotissa tehty testaus osoitti, että eri
suunnittelijoiden mallit pystytään yhdistämään. Yhdistetty malli mahdollistaa varsinaisilla
mallinnusohjelmilla suunniteltujen mallien päällekkäisen tarkastelun.
IFC – tiedonsiirtoa testattiin ja kehitettiin eri osapuolien välisissä tiedonsiirroissa. Ohjelmistojen
IFC - valmiudet ovat kuitenkin kriittisessä kehitystilassa ja niissä ilmeni vielä pilotin aikana
merkittäviä puutteita. Tästä syystä IFC:n käyttö rajoittui tiettyihin käyttötapauksiin. Eri
suunnittelijoiden välisissä tiedonsiirroissa vaatimuksiin vastasi parhaiten 3d-dwg – muoto,
jonka heikkous puolestaan on rajoitukset tiedon hyödynnettävyydessä seuraavassa
sovelluksessa. Sovellusten IFC – tiedonsiirtovalmiuksissa on kuitenkin tapahtunut pilotin
aktiivisen vaiheen jälkeen merkittävää kehitystä. Ongelmat liittyvät myös käyttäjien
osaamiseen. Ohjelmista ja kirjastoista pitää tietää paljon, jotta kaikki toimii, ja että suunnitelmat
ja niistä tuotetut dokumentit ovat käyttökelpoisia.
Monet merkittävät tiedonsiirtoon ja hallintaan liittyvät ongelmat ja esimerkiksi arkkitehtiä
”työllistävät” seikat liittyivät tulevaisuuden tuotemallipalvelinratkaisuihin ladattuihin
odotuksiin: arkkitehti joutui viemään malliin sellaista tietoa, jonka voisi suoraan
tuotemallipalvelimelle talletettuun malliin syöttää tiedon tuottaja. Eri tarkoituksiin tarvitaan nyt
myös eri versioita mallista, kun tiedon siirto on tiedostopohjaista. Tuotemallipalvelimen
tehtäväksi tulee yhdistää eri suunnittelijoiden osamalleja ja myös erottaa tietokannasta
kulloinkin tarpeellinen tiedon osajoukko vastaanottajan sovellusta varten. Tässä pilotissa
NavisWorks – ohjelmalla yhdistettiin eri suunnittelijoiden mallit yhdeksi malliksi. Mallien
yhdistäminen oli siis erillinen ”lisätehtävä”, jonka hoitamiseen ei toivon mukaan tarvita
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tulevaisuudessa ihmistä. Suunnitelmien tekninen yhteensovittaminen tapahtuu tällöin
tietotekniikkaa hyödyntäen, mutta edelleen tarvitaan asiantuntija arvioimaan yhdistettyä mallia.
Suunnittelun ja toteutuksen sisältävässä perustajaurakoinnissa tuotemallia hyödyntävä prosessi
voi olla merkittävästi erilainen kuin tilaajavetoisessa urakkatuotannossa. Keskeisessä asemassa
on jo alussa tehtävä menetelmävalinta ja urakoitsijan käyttämien rakennetyyppien ja tuotteiden
käyttö suunnittelussa. Tämä heijastuu erityisesti tuotemallin tietosisällön kehittymiseen.
Esimerkiksi joidenkin tuoteosien osalta malliin vietiin tässä esimerkkihankkeessa suoraan
valmistajakohtaista tuotetietoa. Päätoteuttaja sovelsi myös massaräätälöintiä niin, että rakenneja talotekniikan osalta vaihtoehtoratkaisujen suunnittelu oli tehty yritystasolla ja ratkaisun
valinta tehtiin projektitasolla. Vaikka tuotemallintamiselle on perustajaurakoinnissa ominaista
suoraan urakoitsijan määrittelemien tuotekirjastojen käyttö, vahvistui käsitys, että myös
geneerisiä tuotekirjastoja tarvitaan. Liian tarkat tuoteosakuvaukset voivat häiritä esimerkiksi
arkkitehdin suunnittelutyötä, kasvattaa mallia tarpeettomasti ja tuottaa väärinymmärryksiä ja
virheitä suunnittelu- ja toteutusprosessissa.
Keskeisiä edellytyksiä tuotemallin hyödynnettävyydelle on, että se on mallinnettu oikein ja
kaikki mallinnetut osat ja vyöhykkeet on tunnistettavissa vastaanottavassa järjestelmässä.
Suunnittelijoilta vaaditaan toimintatapamuutos manuaalisesta tiedon syöttämisestä muodoltaan
määritellyn tiedon syöttöön, mikä mahdollistaa tiedon hyödynnettävyyden muissa sovelluksissa
automatisoidusti ja edistää myös määrämuotoisia toimintatapoja. Muita havaittuja
toimintatapojen ja prosessin kehittämistarpeita ovat mm. uusien esitystapojen hyödyntäminen ja
arkkitehtisuunnitelmien lisäksi muidenkin suunnittelualojen ajantasaisen tuotemallitiedon
saaminen päätoteuttajan kustannuslaskennan lähtötiedoiksi.
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2. Case 2, As Oy Lumikukka
2.1 Perustietoja
Rakennushankkeen perustiedot ja kehitystyön tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 3. Rakennuskohteen ja kehityshankkeen perustiedot.
PILOTTI:

Asunto Oy Espoon Lumikukka

RAKENNUSKOHDE:

Asuntokohde käsittäen betonirakenteisen kerrostalon (teräsbetoniseinäelementit ja perustukset, ontelolaatat, märkätilat tilaelementteinä) ja 2 rivitaloa (betoni- ja
puurakenteita) sekä maanalainen pysäköintihalli.
Kohde suunniteltu ja rakennuslupa haettu. Rakentamisen käynnistyspäätöstä ei
(kirjoittamishetkellä) ole tehty.

TOTEUTUSMUOTO:

Perustajaurakointi

OSAPUOLET
JA KÄYTETYT
OHJELMISTOT:

Päätoteuttaja: NCC Rakennus Oy
Suunnitteluryhmä kokonaisuudessaan Optiplan Oy:stä
Arkkitehti ja pääsuunnittelija:
Optiplan Arkkitehdit, mallinnusohjelma Bentley MicroStation Triforma
Rakennesuunnittelu: Optiplan Rakenteet, Bentley MicroStation
LVIS - suunnittelu: Optiplan Talotekniikka, mallinnusohjelma MagiCAD
(MagiCAD Ventilation, Heating & Piping ja MagiCAD Electrical)

PILOTOINTI JA
KEHITTÄMINEN:

Mallintava suunnittelu (Ark, Rak osittain, LVI, Sähkö)
Määrälaskentatestaus kerrostalon osalta
Sovellusten käyttökelpoisuuden testaus
Päätoteuttajan rakennetyyppikirjaston luominen käytettyyn mallinnusohjelmaan

Kohteen suunnittelijat ovat aiemmin hyödyntäneet tuotemalleja toimitilakohteiden
suunnittelussa työkuviin asti. As Oy Lumikukka on Optiplanin ensimmäisiä asuntokohteita,
jossa on pyritty samaan. Projektissa keskityttiin kerrostalon mallintamiseen. Määrälaskennan
kannalta välttämättömät rakennesuunnittelun tuottamat tiedot tallennettiin arkkitehdin malliin.
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2.2 Esimerkkihankkeen mallinnusprosessi
Suunnittelun lähtötietoja olivat viranomaisen, rakennuttajan (pilotissa päätoteuttaja) ja tulevan
asiakkaan vaatimukset. Ennen mallintavan suunnittelun aloitusta määriteltiin mallin jaottelu
(jako osiin ja hierarkia) ja mallinnustarkkuus. Lisäksi käytettävät perusmateriaalit ja
seinärakennetyypit määriteltiin suunnittelun aikaisessa vaiheessa. Seinärakennetyypeiksi
valittiin sandwich – seinäelementit mallia NCC – talo. Malli päätettiin jakaa erillisiksi
tiedostoiksi rakennusosapohjaisesti. Yhden tiedoston sisällä rakennuksen tuotemallitieto
jakaantuu osiin kerroksittain.

LUONNOSSUUNNITTELU

TARKENTUVA SUUNNITTELU JA
MUUTOSTEN HALLINTA

MÄÄRÄLASKENTA

MicroStation Triforma

Tontin
Tontin
mallinnus ->
mallinnus ->
MAASTOMAASTOMALLI
MALLI

Rakennuksen
Rakennuksen
massoittelu
massoittelu
maastomallia
maastomallia
käyttäen ->
käyttäen ->
MASSAMALLI
MASSAMALLI

Tilaratkaisujen
Tilaratkaisujen
suunnittelu
suunnittelu
valituilla
valituilla
seinätyypeillä
seinätyypeillä
->TILAMALLI
->TILAMALLI

Tarkentuva
Tarkentuva
suunnittelu->
suunnittelu->
RAKENNUSOSARAKENNUSOSAMALLI
MALLI

MÄÄRÄMÄÄRÄTIETO
TIETO

MagiCAD
LVILVIMALLI
MALLI

SÄHKÖSÄHKÖsuunnitelma
suunnitelma

Kuva 14. Mallintamisen vaiheet esimerkkihankkeessa.
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu tehtiin mallintaen Bentley MicroStation Triforma -ohjelmalla.
Mallintaminen aloitettiin tontista. Tuloksena saatiin maastomalli, jota käytettiin rakennusten
luonnostelun apuna, mallinnettaessa tontille erilaisia massoitteluvaihtoehtoja. Maastomalli oli
tässä kohteessa erityisen hyödyllinen, koska tontti oli jyrkkä ja pieni. Tässä vaiheessa luotiin
seinärakennekirjasto niiden tyyppien osalta, joilla rakennus on tarkoitus toteuttaa. Myös
kylpyhuoneen ja saunan seinätyypit luotiin tilaelementtitoimittajalta saatujen tietojen mukaan.
Kun valittua massoitteluvaihtoehtoa lähdettiin kehittämään asetettujen vaatimusten perusteella
kooltaan, muodoltaan ja tilaratkaisuiltaan sopivaksi, saatiin tuloksena tiloja kuvaava malli, jossa
seinätyypit on määritelty. Tämän jälkeen arkkitehti mallinsi vielä kevyet väliseinät ja vei malliin
lisäksi rakennesuunnittelun tuottamaa tietoa, kuten julkisivuelementtien saumat. Mallintavan
suunnittelun viimeisen vaiheen tuloksena saatiin rakennusosamalli. Varsinaista tuoteosamallia
ei ole tehty, eli suunnitelmiin ei ole viety tiettyjen valmistajien tuoteosia. Kalusteet, varusteet ja
detaljit suunniteltiin 2D- muodossa. Arkkitehtisuunnittelun tuloksena oli malli, jota voitiin
hyödyntää mm. piirustusten tuottamiseen ja josta saatiin materiaalimäärät päätoteuttajalle
esimerkiksi julkisivuja koskien (kuva 15). Rakentamisvaiheessa malliin päivitetään muutokset.
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ARKKITEHTIMALLIN HYÖDYNTÄMINEN
1.
2.
3.

4.
5.

Luonnossuunnittelu ja
korkomaailman tutkiminen
Tarkentuvan suunnittelun ja
tiedonhallinnan tuki
Piirustuksien tuottaminen:
luonnokset, pääpiirustukset,
työpohjat ja markkinointimateriaali
Digitaaliset 2d –suunnitelmat
lähtötiedoiksi muille suunnittelijoille
Määrätietoja päätoteuttajalle

Kuva 15. Arkkitehtimallin hyödyntäminen esimerkkihankkeessa. Kuva
rakennusosamallista.
Varsinaista rakennemallia ei tehty. Rakennesuunnittelu tehtiin 2d-suunnitteluna käyttämällä
arkkitehdin suunnitelmia referenssikuvina. Rakennesuunnittelun tuottamaa, määrälaskennan
tarvitsemaa tietoa vietiin kuitenkin arkkitehdin malliin. Rakennesuunnittelija toimitti
arkkitehdille tiedon esimerkiksi seinärakennetyypeistä ja julkisivuelementtisaumojen paikoista.
Talotekniikkasuunnittelu (LVIS)
Esimerkkihankkeen talotekniikkasuunnittelu tehtiin mallintaen MagiCAD – ohjelmistoperheen
sovelluksilla. Lähtötietona käytettiin arkkitehdin 2D-dwg – suunnitelmia. LVI-suunnittelu
tapahtui lisäämällä putkivedot korkoineen suunnitelmiin 2D – näkymässä, minkä jälkeen 3D tieto on käytettävissä kolmiulotteiseen tarkasteluun ja määrälaskentaan. Suunnittelussa
käytettiin suoraan tiettyjen valmistajien tiettyjä tuotteita, koska laskenta- ja mitoitustyössä
tarvitaan valmistajien tarkkaa tuotetietoa. Jos tuotteita vaihdetaan myöhemmin, muutokset
edellyttävät uusia laskelmia ja mitoituksia. Mallintavan LVI – suunnittelun tuloksena saatiin
LVI – malli, josta voitiin tuottaa tarvittavat suunnitelmat ja LVI-määrätieto.
Myös sähkösuunnittelussa oli tavoitteena kolmiulotteinen mallintava suunnittelu, jonka jälkeen
mallista saataisiin kaikki kustannuslaskentaan ja sähkötöiden toteutukseen tarvittava määrätieto.
Lähtötietona käytettiin arkkitehdin dwg - tasokuvia ja sähkötarvikkeet lisättiin suunnitelmaan
geneerisinä tuotekuvauksina, koska tuotevalinnat voi tehdä myöhemmin urakoitsija.
Komponenteille annettiin Z-koordinaatti, eli ne asetettiin suunnitelmissa oikeisiin korkoihin.
Tämä mahdollistaa visuaalisen tarkastelun jälkeenpäin esimerkiksi LVI-järjestelmiin nähden.
Korkojen syötössä ilmenneiden ongelmien vuoksi oikeat korkeusasemat jäivät kuitenkin
johtojen osalta suunnitelmista puuttumaan. Z-koordinaattien puuttuessa pystysuuntaisia matkoja
ei pystytty laskemaan eikä määrätietoja saatu kaapelien ja johtojen osalta. Myöskään
risteilytarkastelua LVI- ja sähkösuunnitelmien kesken ei tehty 3D:ssä. Komponenttilistat, joista
ilmenee tarvikkeet määrineen, saatiin suoraan sähkösuunnitelmasta.
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ARKKITEHTISUUNNITTELU
Bentley
MicroStation
Triforma

LVISSUUNNITTELU
MagiCAD
Ventilation,
Heating & Piping

2d–dwg
2d–dwg

MagiCAD
Electrical

Excel

2d–dwg

xls

xls

RAKENNESUUNNITTELU

PÄÄTOTEUTTAJAN
MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA

Bentley
MicroStation

Excel

Kuva 16. Tiedonsiirrot suunnittelijoiden ja päätoteuttajan välillä.

Määrätiedon tuottaminen
Määrät tuotettiin mahdollisimman pitkälle arkkitehdin ja LVI- sekä sähkösuunnittelijan
mallinnusohjelmilla
tehdyistä
suunnitelmista
ja
tallennettiin
Excel
–
taulukkolaskentasovellukseen jatkokäyttöä varten (kuva 16). Sähkösuunnittelijan ja LVIsuunnittelijan malleista saatiin komponenttilistat. Arkkitehti tuotti 3D-mallistaan urakoitsijan
kanssa sovitut tiedot, kuten:
Julkisivujen määrätietoa, esimerkiksi:
- ulkoseinäelementtien materiaalimäärät, ulkokuori, sisäkuori, villa (m2, m3)
- ikkunoiden lasipinta-ala (m2)
- ikkunapellit (m)
Parvekkeiden määrätietoa, esimerkiksi:
- lattia- ja kattolaattojen sekä pielien pinta-alat (m2)
- kaiteet (m)
Muita mahdollisesti arkkitehdin mallista myöhemmin listattavia määriä ovat väliseinien ja
porrashuoneiden laattojen pinta-alat (m2) sekä väliovet (kpl).
Määrät laskettiin myös perinteisesti, jotta voitiin arvioida rakennuksen tuotemallin
käytettävyyttä määrätiedon tuottamisessa. Määrätietoja koskevassa vertailussa tarkasteltiin
mallista saatuja määriä perinteisellä määrälaskennalla saataviin määriin. Joidenkin
rakennusosien kohdalla määrät olivat täsmälleen tai lähes samat, näin esimerkiksi parvekkeiden
laattaelementtien kohdalla. Joidenkin rakennusosien kohdalla erot olivat selkeitä. Havaittujen
erojen syyt selvitettiin. Mallista tuotettujen määrätietojen käyttökelpoisuutta arvioitaessa tulee
huomata, että määrätietoa tarvitaan useaan kertaan ja tarkkuusvaatimus kasvaa hankkeen
edetessä. Alkuvaiheessa riittää karkeat arviot ja on selkeä hyöty jos tieto saadaan nopeasti
suunnitelmista.
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2.3 Yhteenveto merkittävimmistä hyödyistä
Esimerkkihankkeessa tunnistettiin seuraavat mallintavaan suunnitteluun liittyvät hyödyt
Merkittävimmät hyödyt päätoteuttajalle:
- Määrätietojen saaminen suoraan suunnittelijoiden malleista rakennusosa-arvion
tekemiseen.
- Tulevaisuudessa on mahdollisuus saada malli ositeltua ja tiedot käyttökelpoisessa
muodossa myös aikatauluohjelmaan ja kustannuslaskentaan
- Mahdollisuus suunnittelun ja toteutuksen integrointiin ja yhteistyön tukeminen mm.
visuaalisilla tarkasteluilla
Merkittävimmät hyödyt suunnittelijoille:
- Maastomalli oli hyödyllinen pienen ja jyrkän tontin käyttöä suunniteltaessa. Myös
rakennuksen korkeusasema saadaan helpommin oikein maastomallin avulla.
- Kuvatuotannon helpottuminen ja omien suunnitelmien ristiriidattomuus
- Kolmiulotteisuus ja tarkistusmahdollisuudet suunnittelutyön tukena, eri suunnittelualojen
suunnitelmien yhteensopivuus
- Visuaalinen viestintä
- Muutosten hallinta nopeampaa, ei tarvetta päivittää muutosta moneen paikkaan
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2.4 Havaitut erityiskysymykset ja kehittämistarpeet
Sovellusten käyttökelpoisuus
- Sähkösuunnittelussa ilmeni ongelmia johtojen korkeusasemien syötössä. Käytössä ei ollut
johtojen mallinnusta tukevaa ominaisuutta, joka mahdollistaisi oletusarvon antamisen
johtojen korkeusasemalle niin, että Z-koordinaatti tulisi automaattisesti ellei se poikkea
oletusarvosta. Tämä helpottaisi samassa tasossa vietävien johtojen mallinnusta. Johtojen
korkeudet voi asettaa yksitellen johtojen piirron yhteydessä. Tätä pidettiin hyvin työläänä
tapana, minkä vuoksi johtojen korkeusasemia ei tässä projektissa viety suunnitelmiin. Näin
ollen määriä ei saatu johtojen osalta automaattisesti suoraan mallista, vaan mallista tuotettu
sähkötarvikkeiden määrätieto rajoittui komponenttimääriin.
- Myös arkkitehtisuunnittelussa mallinnusohjelman käyttöön liittyi ongelmia. Ongelmat
liittyivät pääasiassa piirustusten tuottamiseen.
Tuotekirjastojen käytettävyys
- Arkkitehdin käyttämän mallinnusohjelman yleisiä objektikirjastoja ei voitu hyödyntää, koska
lokalisoitua kirjastoa ei ollut käytettävissä. Taustalla on ohjelman alkuperämaan erilaiset
standardit ja mitoitusperiaatteet.
- Arkkitehdin mallinnusohjelmassa ei ollut omia kaluste- ja varusteobjekteja. Myöskään
tuotevalmistajien gdl - muotoisia tuotekirjastoja ei voitu yhteensopivuusongelmien vuoksi
käyttää. Kun valmiita tuotekirjastoja ei ollut näiden rakennusosien mallintamiseen
käytettävissä, mallinnus pysähtyi kevyisiin väliseiniin. Tämän vuoksi kaikki kalusteet ja
varusteet ovat suunnitelmissa 2d-piirrosmerkkejä.
Mallintaminen ja tuotemallitiedon hyödyntäminen
- Suunnittelijoiden tuottaman tiedon saaminen
tuotannonsuunnitteluun vaatii vielä kehityspanoksia.

ja

hyödyntäminen

digitaalisesti

- Arkkitehtimalli
olisi
voitu
lukea
rakennesuunnittelijan
mallinnusohjelmaan
elementtisuunnittelua varten, koska molemmat suunnittelijat käyttävät samaa ohjelmaa.
Esimerkiksi julkisivuelementtien määrätiedon tehokas saatavuus vaatii kehittämistä.
- Eri suunnittelualojen mallien ja tuotetiedon yhdistämistä kehitetään eteenpäin seuraavissa
hankkeissa.
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2.5 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä, Case 2
Tavoitteena oli pilottikohde, jossa kohde mallinnetaan kaikki suunnittelualat kattaen. Arkkitehti
laati oman 3D – mallinsa. Rakennesuunnittelusta ei laadittu omaa mallia. LVI - suunnittelu
tehtiin kolmiulotteisesti mallintaen arkkitehdin mallista tuotettujen 2d-suunnitelmien pohjalta.
Sähkösuunnittelussa mallintavan suunnittelun tavoite toteutui osittain. Komponenttilistat saatiin
suoraan suunnitelmista, mutta oikeat korkeusasemat jäivät suunnitelmista johtojen osalta
puuttumaan.
Lumikukka-pilotissa mallintamista hyödynnettiin poikkeuksellisen paljon suunnittelun
alkuvaiheessa, kun tontin maastomallia ja rakennuksen vaihtoehtoisia massamalleja
hyödynnettiin oikean ratkaisuvaihtoehdon löytämiseen ja korkeusasemien tutkimiseen.
Arkkitehdin malli sisältää geneeristä tuotetietoa, eikä malliin ole viety valmistajakohtaista
tietoa.
Pilotissa kehitettiin myös määrätietojen tuottamista tavoitteena saada päätoteuttajan tarvitsemat
määrät mahdollisimman pitkälle suoraan suunnittelijoiden malleista. Projektin aikana luotiin
myös päätoteuttajan omaa rakennekirjastoa, joka mahdollisti mallintamisen suoraan oikeilla
rakenteilla. Määrätiedot saadaan näin perinteistä helpommin, mutta samalla osa määrälaskennan
työstä siirtyy suunnittelijan tehtäväksi. Määrätietotestauksessa mallista tuotetuissa määrissä
ilmeni hieman eroja perinteisen laskennan tuloksena saataviin määriin verrattuna, mutta erojen
syyt tunnistettiin. Kaikki mikä mallinnetaan oikein ja mille määritellään laskukaava oikein,
tuottaa myös oikean määrätiedon.
Suunnittelijoiden havaitsemat tuotemallintamisella saavutetut hyödyt esimerkkihankkeessa
liittyivät suunnitelmadokumenttien tuottamiseen ja hallintaan sekä kolmiulotteisen mallin
antamaan tukeen varsinaiselle suunnittelutyölle. Päätoteuttajan näkökulmasta merkittävin hyöty
oli tuotannonsuunnittelussa tarvittavien tietojen saaminen osittain suoraan suunnittelijoiden
malleista. Tulevaisuuden hyötypotentiaalia on myös mahdollisuus suunnittelun ja toteutuksen
integrointiin ja yhteistyön tukemiseen esimerkiksi visuaalisilla tarkasteluilla.
Havaitut ongelmat ja kehittämistarpeet liittyivät pääasiassa sovellusten ja tuotekirjastojen
käyttöön. Kehittämistarvetta ilmeni erikoissuunnittelijoiden tuottaman tiedon saamisessa
kattavammin tuotannonsuunnitteluun. Eri suunnittelualojen mallien ja tuotetiedon yhdistämistä
kehitetään eteenpäin seuraavissa hankkeissa.
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3. Case 3, Kauppakeskus Jumbon laajennus
3.1 Perustietoja
Rakennushankkeen perustiedot ja kehitystyön tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 4. Rakennuskohteen ja kehityshankkeen perustiedot.
Pilotti:

Jumbo 2, Kauppakeskus Jumbon laajennus

RAKENNUSKOHDE:

Liiketiloja, laajennusosan bruttoala noin 72 000 m2, tilavuus noin
400 000 m3 ja Lemconin rakennus- ja talotekniset työt sisältävän
projektinjohtourakan arvo noin 45 M€.
Rakenteet: paikoituskerroksissa betonirunko, liiketilakerroksissa teräsrunko,
termorankajulkisivuelementit, ontelolaatta- ja kuorilaattavälipohjat
Runkotyöt aloitettu 3/2004. Pilotointi käynnistetty 5/2004. Kohteen
suunnittelu ja toteutus sekä pilotointi kirjoittamishetkellä käynnissä.

TOTEUTUSMUOTO:

Projektinjohtourakka

PILOTOINTIIN
OSALLISTUVAT
OSAPUOLET
JA KÄYTETYT
OHJELMISTOT:

Päätoteuttaja: Lemcon Oy, tuotemallin hyödyntämiseen työmaalla Tekla
Structures –ohjelma
Teräsrunkotoimittaja: PPTH Solutions Oy, käytetty ohjelma Tekla
Structures, teräsmateriaalitoimittaja Rautaruukki Oyj
Termorankaelementtitoimittaja: Rautaruukki Oyj / Ruukki Construction
(Lemconin julkisivu-urakoitsijan kautta), ohjelmat Tekla Structures ja
AutoCad
Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy, mallinnusohjelma Tekla
Structures
Ohjelmistotoimittaja: Tekla Oyj on ohjelmistokehittäjänä aktiivisesti
osallistunut pilotointiin ja kehittämiseen.

PILOTOINTI JA
KEHITTÄMINEN:

Pilotissa keskityttiin tuotemallin ja 4D-sovelluksen hyödyntämiseen työmaan
suunnittelussa ja ohjauksessa. Lisäksi suunnittelijan tekemää mallia
hyödynnetään teräskokoonpanojen valmistuksessa. Pilotoinnin ja
kehittämisen tavoitteita ovat olleet:
-

Yhdistää rungon betoni- ja teräsrakenteet yhteen tuotemalliin.

-

Hyödyntää rungon tuotemallia runkovaiheen aikatauluhallinnassa.

-

Testata ohjelmien käyttökelpoisuutta, mallipohjaista tiedonsiirtoa ja
tiedon yhteiskäyttöä eri organisaatioiden välillä.

-

Tunnistaa keskeisiä kehittämistarpeita käytetyssä 4D-sovelluksessa ja
4D-prosessissa.
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Rakennushanke oli käynnissä kun 4D - pilotointi käynnistettiin. Teräsrungon suunnittelu oli
käynnissä mallintaen Tekla Structures – ohjelmalla. Osa teräsosista oli myös jo valmistettu.
Betoni- ja teräsjulkisivuelementtien suunnitteluun oli valittu perinteinen 2D - piirtäminen.
Koska
4D-testausta
ei
haluttu
rajata
pelkästään
teräsrunkoon,
betonija
teräsjulkisivuelementtien mallinnus tehtiin pilottia varten jälkikäteen. Nämä haluttiin mukaan,
koska osien asennusjärjestyksellä ja eri toimittajien aikataulujen hallinnalla on luonnollisesti
oleellinen merkitys työmaan ohjauksessa.
Pilotoinnin keskeisimpänä tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia ja hyötyjä, joita mallin
käyttö työmaalla tarjoaa. Pääpaino on ollut asennustietojen seurannassa sekä työvaiheena
kriittisen runkotyövaiheen aikataulusuunnittelussa. Kohteen rakennustyöt ja pilotointi on vielä
kirjoittamishetkellä käynnissä. Kyseessä onkin raportointi, johon ei ole vielä kirjattu lopullisia
johtopäätöksiä.
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3.2 Tuotemallin ja 4D:n hyödyntäminen esimerkkihankkeessa
Projektinjohtourakalle tyypillisen tapaan suunnittelu, rakennusosien esivalmistus ja työmaa asennus tapahtuvat rinnakkain, vahvasti limitettyinä. Tästä syystä rakennusosien suunnittelu- ja
valmistustilanteen seuranta on työmaatoteutuksen kannalta olennaista. Suunnittelun ja
esivalmistuksen kannalta tärkeää on puolestaan tieto työmaan asennustilanteesta. Kun pilotin
alussa määriteltiin 4D:n avulla seurattavat tilannetiedot, päätettiin keskittyä suhteelliseen
yksinkertaisien – mutta työmaalle kenties kaikkein oleellisimpien – asennus ja valmistustietojen
seurantaan. Aikataulutiedon kytkeminen rakennuksen 3D- malliin ja tilannetietojen hallinta näin
saadun 4D-mallin avulla perustuu kuitenkin ajatukseen suunnittelun tuloksena jo muutenkin
saatavan mallin hyödyntämisestä myös työmaalla, eikä kyse ole irrallisesta tai lisätyötä
vaativasta toiminnosta suunnittelu-rakentamisprosessissa. Esimerkkihankkeen 4D – prosessi
eteni Teklan työkaluilla pelkistetysti seuraavalla tavalla (kuva 17).
Teräsrunko, betonielementit ja julkisivutermoelementit mallinnettiin kaikki erikseen. Tämän
jälkeen työmaata varten tehtiin yksi yhdistetty rakennemalli yhdistämällä osamallit. Sama malli
toimitettiin manuaalisesti myös muille pilottiosapuolille. Suunnittelun edetessä myös päivitetyt
mallit synkronoidaan keskenään ja toimitetaan eri osapuolille.
Työmaa ja teräsosatoimittaja määrittelevät yhteistyössä 3D-malliin rakennusosien
asennusjärjestyksen, eli tekevät aikataulutuksen syöttämällä rakennusosille suunnitellun
asennuspäivän ja tarvittaessa lisämääreitä. Tuloksena on aikataulutiedot sisältävä 4D-malli,
jossa suunnitelma ja toteuma pidetään ajan tasalla päivittämällä aikataulumuutokset ja
toteutuneet asennuspäivät malliin päivittäin työmaalla. Tilannetiedot jaetaan eri osapuolille
viikoittain attribuuttitietona, jonka viemisestä osapuolikohtaiseen malliin huolehtii kukin
osapuoli itse. Ajantasaisesta 4D-mallista saadaan tilannekatsauksina asennustilanne haluttuna
ajanhetkenä etu- tai jälkikäteen esimerkiksi päivän tai viikon tarkkuudella. Julkaisemalla
statustiedoilla varustettu malli katseltavaksi Internetissä, halukkaat hankeosapuolet pääsevät
näkemään työmaan asennustilanteen havainnollisena kuvana pelkän Internet - selaimen avulla.

AIKATAULUTUS
AIKATAULUTUS
Rakennusosien suunRakennusosien suunniteltu asennusaika
niteltu asennusaika
->->4D
4D-malli
-malli
MALLIEN
MALLIEN
SYNKRONOINTI
SYNKRONOINTI
-> Yhdistetty
-> Yhdistetty
rakennemalli
rakennemalli

TILANNETIETOJEN
TILANNETIETOJEN
SYÖTTÖ MALLIIN
SYÖTTÖ MALLIIN
• Viikkoaikataulut
• Viikkoaikataulut
• •Toteutunut
Toteutunutasennus
asennus
• Aikataulumuutokset
• Aikataulumuutokset

WWW - JULKAISU
WWW - JULKAISU
(kuvana)
(kuvana)
->->eri
eriosapuolille
osapuolille
katselumahdollisuus
katselumahdollisuus

TILANNETILANNEKATSAUKSET
KATSAUKSET
• •Suunnitelma
Suunnitelma
• Toteuma
• Toteuma
• Havainnollistus
• Havainnollistus

MALLINNUS
• Teräsrunkomalli
• Betonielementtimalli
• Julkisivujen termorankaelementtimalli

Kuva 17. Esimerkkihankkeen mallinnus ja 4D – prosessi Teklan työkaluilla.
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Mallinnus
Teräsrungon osalta rakenne- ja detaljisuunnittelu on tehty mallintaen Tekla Structures
ohjelmalla. Teräsrunkomallista tuotetaan kaikki teräsrakenteita koskevat piirustukset ja
teräsrakenteiden valmistaja käyttää mallista saatavia tietoja tuotannon suunnitteluun sekä
yksittäisten osien automaattiseen valmistukseen. Tämä tarkoittaa, että CNC - koneiden
ohjaustiedot saadaan digitaalisesti suoraan mallista. Mallissa on kirjoittamishetkellä yli 30 000
teräsosaa. Työmaalla asennettavia ”assembly - tasoisia” osia on tarkasteluhetkellä 6940 kpl,
joista pilari-ristikkoliitoksissa olevien levyjen osuus on 2712 kpl. Näin työmaan ohjauksen
kannalta merkittäviä teräsosia on 4228 kpl.
Rungon betoniosien ja julkisivun termorankaelementtien geometria mallinnettiin pilotin
testauksia varten. Betoniosia mallissa on 7131 kpl ja termorankaelementtejä 426 kpl.
Detaljisuunnitelmat ovat perinteisiä 2d - suunnitelmia. Betoniosien ja julkisivun
termorankaelementtien osalta liitosdetaljeja, valukomponentteja ja raudoituksia ei mallinnettu,
koska niitä ei tarvittu työmaan suunnittelua ja ohjausta koskevissa 4D - testauksissa. Kaikille
elementeille esitetään mallissa tunnukset, geometria, massat ja aikataulu.
Työmaan ohjauksen kannalta oleellisimpia ovat suuremmat asennusosat (esimerkiksi betonielementit, teräspilarit, ristikot, HQ-palkit), joita mallissa on siis yhteensä noin 11800 kappaletta.
Osamallien yhdistäminen ja tuotemallin päivitys
Kuten edellä todettiin, työmaalla tarvitaan koko rakennuksen malli, josta nähdään kaikkien
rungon osien tilanne. Tästä syystä teräsrungon, betonirungon ja julkisivukuorien erilliset mallit
yhdistettiin yhdeksi tuotemalliksi. Kun ensin eri suunnittelijoilla oli siis oman osuutensa kattava
osamalli, ensimmäisen synkronoinnin tuloksena saatiin yhdistetty rakennemalli, joka oli kolmen
osamallin summa. Käytännössä synkronointi tapahtui Teklan toimesta Tekla Structures
ohjelman avulla.
Rakennusosien tunnuksien pitää täsmätä alkuperäisien suunnitelmien (2D tai Tekla Structures
3D) ja esimerkiksi työmaalle toimitettavan mallin kanssa. Mallien yhdistämisessä käytettiinkin
teknologiaa, joka mahdollistaa mallien yhdistämisen tunnuksia ja ID -numeroita muuttamatta.
Betonirakenteet ja kuorielementtien tunnukset pakotettiin samoiksi kuin alkuperäisissä 2D
suunnitelmissa.
Suunnittelun edetessä rakennuksen tuotemallia päivitetään uusilla synkronoinneilla. Jokaisella
päivityskierroksella edelliseen versioon lisätään uudet tai muuttuneet osat.
Tuotemallin jakaminen usean organisaation välillä
Mallin jakaminen usean organisaation välillä on ratkaistu niin, että kaikilla osapuolilla on
samanlainen paikallinen malli ja eri osapuolien omat mallit on pidetty synkronoimalla
identtisenä muiden osapuolien mallien kanssa. Kaikki osapuolet näkevät saman informaation ja
siihen liitetyn tiedon. Sama malli, joka on ollut Lemconilla työmaalla, on siis ollut myös muilla
pilotin osapuolilla eli Finnmapilla (rakennesuunnittelu), PPTH:lla (teräsrakenteet + asennus) ja
Teklalla (pilotin tekninen toteutus). Pilotissa synkronointi tapahtui manuaalisesti
ohjelmistoedustajan (Tekla) toimesta.
Kun päivitystarve suunnittelun edetessä tulee, eri osapuolien mallit synkronoidaan Teklan
palvelimella ja jaetaan eri osapuolille. Työmaalle ja muille pilottiosapuolille on toimitettu
päivitettyjä rakennemalleja sitä mukaa kun suunnittelu on edennyt. Toteutuksen tilannetietoa
(statustietoa) ei jaeta mallin mukana, vaan attribuuttitietona kaikille pilottiosapuolille
jäljempänä esitetyllä tavalla.
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Aikataulutus ja tilannetietojen päivitys
Aikataulutuksessa tuotemallin rakennusosille määritellään asennusjärjestys. Tuloksena saadaan
4D – malli, joka syntyy käytännössä niin, että kullekin rakennusosalle syötetään suunniteltu
asennuspäivä ja tarvittaessa lisämääreitä. Lisämääreitä tarvitaan esimerkiksi samana päivänä
asennettavien osien järjestyksen määrittelyyn. Valitsemalla mallista tietty rakennusosa, sovellus
avaa syöttöikkunan, jossa haluttu ajankohta päästään liittämään rakennusosaan (kuva 18).
Suunniteltu asennuspäivä voidaan syöttää suoraan malliin yhdelle tai useammalle osalle
kerrallaan dialogin avulla. Tehtävän nopeuttamiseksi on kuitenkin mahdollista viedä asennusajat
malliin myös Excel-taulukkona. Tietojen syöttäminen Excelin avulla tapahtuu luomalla
mallinnusohjelmassa valituista osista ensin Excel raportti, täydentämällä tähän aikatiedot ja
lukemalla täydennetty tiedot Excelistä takaisin malliin.
Toteutunut asennus- tai muu statustiedon päivittäminen tapahtuu samoin periaattein, eli samassa
syöttöikkunassa tai Excel- taulukkona. Pilotissa osa toteutumatiedoista on ollut olemassa muissa
järjestelmissä tekstimuotoisena. Nämä tiedot on syötetty Excel -taulukon avulla suoraan malliin.

Kuva 18. Pilarin asennustietojen syöttö tuotemalliin. Kuvan syöttöikkunan välilehdistä pilotissa
on tähän mennessä käytetty työmaalla Asennus - välilehteä. Palosuojaus - välilehteä
hyödyllisempänä pidetään seuraavissa projekteissa Suunnittelu - välilehteä.
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Työmaan kannalta oleellisia tilannetietoja ovat osien suunnittelun tilanne, esivalmistuksen
tilanne sekä suunniteltu ja toteutunut asennus. Lisäksi urakoitsijalle on tärkeää tietää mm.
rakennusosien toimituspäivät. 4D – sovelluksen avulla seurattavat tiedot voi määritellä
projektikohtaisesti ja niitä voi myös muuttaa projektin aikana. Pilotissa seurattavat
rakennusosien tilannetiedot haluttiin rajata mahdollisimman yksinkertaisiksi, mutta valita
sellaiset, joista on työmaalla käytännön hyötyä. Pilotin alussa valituista tilannetiedoista
asennustietoja on käytetty aktiivisesti sekä betoni- että teräsosien kohdalla. Valmistuksen
statusta ei ole vielä käytetty (esimerkiksi suunniteltu valmistus, toteutunut valmistus).
Teräsosien osalta olisi voinut seurata myös työmaalla tapahtuvan teräsosien
palosuojamaalauksen statusta. Tätä ei pilottihankkeessa kuitenkaan pidetty erityisen oleellisena.
Statustietojen syöttöikkunan Palosuojaus - välilehteä hyödyllisempänä pidetään seuraavissa
projekteissa Suunnittelu - välilehteä. Tällöin koko suunnittelu-esivalmistus-asennus – ketju voi
olla helpommin hallittavissa.
Pilotissa asennustiedon hallinnan aktiivisena osapuolena on toiminut päätoteuttaja (Lemcon).
Myös teräsrunkotoimittaja (PPTH) on osallistunut mallin käsittelyyn. Päätoteuttaja on
yhteistyössä teräsrunkotoimittajan kanssa syöttänyt malliin tiedot suunnitelluista
asennusajankohdasta, erityisesti kriittisenä pidettyihin työvaiheisiin liittyen. Päätoteuttajan
toimesta malliin on talletettu myös asennuksen toteutumisen päivittäiset tilannetiedot.
Tilanneseuranta
Tilanneseuranta perustuu ajantasaiseen 4D – malliin, joka mahdollistaa paitsi esimerkiksi
erilaiset asennustilanneraportit päivän, viikon tai kuukauden tarkkuudella etu- tai jälkikäteen,
myös havainnolliset esitykset tai näkymän asennustilanteeseen kuvana Internet – selaimen
avulla:
- Tilannekatsauksia saadaan osoittamalla tietty aikajakso ohjelman kalenterista. Lisämääreitä
voidaan antaa tarpeen mukaan, esimerkiksi kyseistä viikkoa ennen asennetut osat tai
kyseisen viikon jälkeen kolmen seuraavan viikon aikana suunnitelman mukaan asennettavat
osat. Tilanneraporteilla voidaan havainnollisesti esittää esimerkiksi suunnittelijoille ja
rakennusosatoimittajille toteutunut asennustilanne työmaalla, jolloin he voivat käyttää tietoa
lyhyen aikavälin työn – tai tuotannonsuunnitteluunsa.
- www-julkaisu: Asennustilanteesta voidaan julkaista myös kuva Internetissä niin, että
projektiin osallistuvat pääsevät näkemään tilanteen pelkän selaimen avulla. Näin voidaan
esimerkiksi etäällä työmaasta oleville osapuolille tarjota tilannetietoa asennuksesta tai
yleiskuvaus työmaan etenemisestä.
Tiedonsiirrot
Pilotissa tiedonsiirron toteutustavaksi valittiin manuaalinen tiedonsiirto. Automaattinen
päivityskin olisi ollut testattavissa. Koska pilotointi käynnistettiin nopeasti jo käynnissä olevan
rakennushankkeen yhteyteen, päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, jossa tiedonsiirto tapahtuu
manuaalisesti tiedostoja importoimalla ja exportoimalla. Kuten edellä on kerrottu,
suunnittelijoilta tulevien mallien synkronoinnin ja päivitysten jakelun on hoitanut
ohjelmistoedustaja (Tekla). Toteuttajat (PPTH ja Lemcon) ovat jakaneet aikataulu- ja
asennustilannetiedot projektin osapuolille attribuuttitietoina sähköpostitse. Attribuuttitietojen
päivittämisen rakennuksen tuotemalliin on jokainen osapuoli hoitanut itse importoimalla
sähköpostitse toimitetut raportit aikajärjestyksessä.
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3.3 Potentiaalisia hyötyjä
Teräsrakenteiden suunnittelu on Suomessa tapahtunut jo vuosikausia lähes kokonaan
mallipohjaisilla suunnittelujärjestelmillä. Mallintaminen on nyt yleistymässä nopeasti myös
betonirakenteiden suunnittelussa. Samoin julkisivuissa mallintaminen on tulossa käyttöön
teräsrunkojen kohdalla saatujen hyvien kokemusten seurauksena. Mallintavan suunnittelun
tuloksena saadaan täsmällinen, yksityiskohtainen ja havainnollinen malli, jonka perusteella osat
voidaan valmistaa. Teräsosavalmistaja- ja toimittaja voivat hyödyntää tuotemallitietoa myös
tarjouslaskennassa ja materiaalitilauksissa, kuljetuksessa, asentamisessa ja projektien
hallinnassa. Rakennustyömaalla tuotemallia voidaan hyödyntää monin tavoin asennuksen,
logistiikan ja monimutkaisten toimitusketjujen hallinnassa. Mallin välityksellä voidaan tuoda
statustiedot suunnittelusta ja valmistuksesta työmaalle sekä tarjota lukuisia mahdollisuuksia
tallentaa työmaan tietoja malliin. Mallin välityksellä tiedot voidaan myös jakaa eri osapuolten
kesken havainnollisella ja kompaktilla tavalla. Pilotissa on tähän mennessä tunnistettu
seuraavanlaisia hyötyjä ja hyötypotentiaalia tuotemallitiedon ja 4D:n käytöstä:
- Tukee työmaan aikatauluhallintaa: 4D – malli tarjoaa mahdollisuuden systemaattiseen
tilannetietojen ylläpitoon. Mallista voi myös kysyä esimerkiksi mitkä rakennusosat on jo
asennettu, jolloin saadaan havainnollinen tilannenäkymä. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi
rakennusosien oikea-aikaisten toimitusten varmistamiseen. Tätäkin oleellisempaa on mallin
hyödyntäminen kriittisten työvaiheiden aikataulusuunnitteluun.
- Lisää havainnollisuutta: Tuotemallin havainnollisuus helpottaa asennusjärjestyksien
suunnittelua ja toteutusedellytysten varmistamista. Kolmiulotteisessa näkymässä on
mahdollista nähdä tiettyä työvaihetta koskevat välttämättömät edeltävät työt käyttämällä
asennustilanteen simulointia tiettynä ajanhetkenä.
- Tukee määrien hallintaa. Mallista voi esimerkiksi kysyä osien lukumäärän ja saada
määrätietoraportteja suoraan Exceliin. Esimerkiksi betonielementtien kokonaismäärät
saadaan mallista nopeasti. Pilotissa mallia hyödynnettiinkin esimerkiksi elementtimäärien
tarkistamiseen. 3D-mallia voi hyödyntää myös suurien nostojen suunnittelussa, koska
mallista saa elementtien painot.
- Tiedonkulku paranee eri osapuolien välillä: Esimerkiksi suunnittelijan, teräsrungon
toimittajan ja työmaan välillä voidaan tuotemallin avulla siirtää ajantasaista tietoa siitä,
mitkä elementit on suunniteltu, mitkä esivalmistuksessa ja mitkä asennettu paikalleen.
- Virheet vähentyvät oleellisesti, kun tuotemallitietoa hyödynnetään suunnittelusta tuotteiden
valmistukseen ja asennukseen asti. Teräsrungon osien mittavirheet ovat tuotemallintamisen
myötä hävinneet lähes kokonaan. Virheettömillä ja mittatarkoilla suunnitelmilla on pystytty
valmistamaan teräsosia, jotka työmaa-asennuksessa sopivat yhteen.
- Kustannushyötypotentiaalia: Ainakin suurissa ja aikataulultaan kireissä hankkeissa voidaan
saavuttaa jatkossa merkittäviä kustannussäästöjä. Kustannussäästöpotentiaali perustuu
parempaan aikataulun hallintaan ja virheiden vähentymiseen.
- Julkisivuelementtejä koskevassa prosessissa hyötypotentiaalia: Julkisivuelementtien kohdalla
voidaan saavuttaa tuotemallitiedon avulla vastaavat hyödyt kuin teräsrunkojen
mallintamisella on jo saavutettu. Haasteet ovat kuitenkin kovemmat, johtuen mm.
julkisivujen monimuotoisuudesta, järjestelmien sisältämistä useista komponenteista ja
alihankintakuvioista. Metallijulkisivuja koskien onkin meneillään kansallinen FinCladIIprojekti, joka mahdollistaa ja luo hyvän perustan jatkossa julkisivujen tehokkaalle
tuotemallintamiselle.
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3.4 Havaitut erityiskysymykset ja kehittämistarpeet
Mallinnus- ja 4D – sovellus
- Käytetty 4D-sovellus (Tekla Structures) on mahdollista räätälöidä loppukäyttäjän
toimesta projektikohtaisesti niin, että sen avulla talletetaan tarpeen mukaan erilaista
statustietoa malliin. Pilotissa havaittiin, että suunnittelun tilanneseuranta
suunnitteluaikatauluun nähden tulisi saada mukaan mallin avulla seurattaviin tietoihin.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että suunnittelu-välilehti olisi hyvä lisätä rakennusosien
statustietojen syöttöikkunaan (näkyy kuvassa x).
- Työmaan käyttämässä rakennemallissa osat tulisi esittää sillä tarkkuudella, kuin ne
työmaalle saapuvat (esimerkiksi kokonainen ristikko). Työmaan ohjauksessa mallinnetut
pultit tai aluslevyt eivät ole niin olennaisia.
- Seuraavissa piloteissa olisi testattava ja varmistettava automaattisien päivityksien
toimivuus.
Tällöin
jatkossa
ei
esimerkiksi
asennustietojen
erillisiä
attribuuttitiedostopäivityksiä tarvitsisi tehdä.
- Uusissa ohjelmaversioissa voisi 3-viikko–suunnitelman havainnollistamiseen tuoda
vaihtoehtoiseksi esitystavaksi kolme tunnusväriä niin, että kullekin viikolle löytyy oma
väri (esimerkiksi 1. viikko vihreä, 2. viikko keltainen, 3. viikko punainen).
Asennussuunnitelmaa on tällöin mahdollisuus havainnollistaa väreillä niin, että mallissa
näkyy eri väreillä mitkä mallin rakennusosat aiotaan asentaa seuraavalla viikolla, mitkä
sitä seuraavalla ja mitkä kolmannella viikolla.
- Mallin käsittely työmaalla käytössä olleilla uudehkoillakin koneilla oli vielä turhan
hidasta. Tämä vaikeuttaa aikataulutilanteiden ja muiden muutoksien päivityksiä.
Ongelmaan on osaltaan syynä myös työmaan tietoverkon hitaus.
- Käytetystä Tekla Structures – mallinnussovelluksessa on paljon ominaisuuksia, joita ei
tarvita työmaalla. Työmaakäyttöön riittäisi kevennetty ohjelmaversio.
4D –prosessi ja toimintatavat
- Suunnittelu-välilehden käyttö suunnitteluaikataulun tallentamiseksi malliin ja
suunnittelutilanteen seuranta edellyttävät, että lohkojako on sovittu. Lohkojako, joka on
suurissa hankkeissa tehtävä jo alkuvaiheessa muutenkin, hyödynnetään 4D – prosessissa
syöttämällä suunnitteluaikataulutiedot ensin näille lohkoille. Hankkeen ja
rakennesuunnitelmien edetessä tiedot voidaan syöttää tietyille osille. Näin aikataulutus
tarkentuisi lohkoittain ja työmaalla olisi koko ajan todellinen tieto suunnittelutilanteesta.
Tällöin työmaan kannalta olennainen suunnittelu-esivalmistus-asennus – ketju olisi
todennäköisesti helpommin hallittavissa.
- Manuaalisesti mallia päivitettäessä attribuuttitiedostot
suunnittelijoilta (attribute import työmaalla).

tulisi

saada

viikoittain

- Työmaan tulee päivittää malliin viikoittain toteutunut asennus ja kolmen seuraavan
viikon suunniteltu aikataulu (attribuuttien exportointi työmaalta muille osapuolille).
Tässä vaiheessa asennusaikojen syöttö Excel-taulukon avulla havaittiin työmaalla
nopeimmaksi tavaksi syöttää statustietoa malliin.
- Pilotissa oli keskeistä työkalujen testaus ja kehittäminen vastaamaan työmaatoteutuksen
vaatimuksia. Lisäksi kehitettiin mallinnusosaamista ja opeteltiin sovelluksen 4Dominaisuuksien käyttöä.
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- Prosessin osalta testattiin myös kolmen viikon aikataulun laatimista malliin. Tämä tehtiin
kriittiseen työvaiheeseen, jossa runkovaiheen ja sisävalmistusvaiheen töiden
etenemissuunnat risteävät. 4D:n hyödyntäminen työmaan suunnittelussa ja hallinnassa
prosessin alusta loppuun vaatii kuitenkin ohjelman käytettävyyden lievää
jatkokehittämistä ja uusia pilotteja.
- Rakennusosatoimittajat ja suunnittelijat tulisi ottaa seuraavissa piloteissa kattavammin
mukaan mallia hyödyntämään. Näillekin osapuolille on hyödyllistä tietää, mitä
suunnittelu – esivalmistus – asennus -ketjussa on suunniteltu ja toteutunut. Tältä osin 4D
voitaneen rinnastaa ketjun eri osapuolille läpinäkyvään arvoketjuun.
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4. Pilottien yhteisiä johtopäätöksiä
Kuvatuissa kolmessa pilottikohteessa on hiljattain testattu mm. Pro IT tuoterakennekirjastoa
sekä arkkitehdin tuotemallisuunnitteluohjeita. Lisäksi on testattu ja kehitetty eri osapuolten
välistä tiedonsiirtoa arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja talotekniikkasuunnittelun
osalta ja suunnittelutiedon hyödyntämistä päätoteuttajan tuotannonsuunnittelussa sekä työmaan
suunnittelussa ja -ohjauksessa. Pilottikohteita on käytetty myös kehitteillä olleen
Tuotemallinnus rakennesuunnittelussa -ohjeen valmistelussa ja eri osapuolten välistä
tuotemallitietoa hyödyntävää prosessia on kehitetty.
As Oy Vantaan Mamselli ja As Oy Lumikukka – piloteissa urakoitsijat ovat vieneet käytäntöön
ja kehittäneet mallipohjaista prosessia omassa asuntotuotannossaan. As Oy Vantaan Mamselli –
pilottikohteessa oli keskeistä mm. ProIT – tuloksien ja IFC- tiedonsiirron testaus sekä tiedon
siirto ja soveltumisen testaus päätoteuttajan määrätietotarpeisiin ja yhteyden kehittäminen
tuotantoon. As Oy Lumikukka – pilotissa mallinnusta hyödynnettiin poikkeuksellisen paljon
suunnittelun alkuvaiheessa arkkitehtonisen ratkaisuvaihtoehdon etsimisessä. Myös
talotekniikkasuunnittelu on tehty mallintaen. Kauppakeskus Jumbon laajennuksen yhteydessä
(Jumbo 2) on tehty 4D – pilotointia. Jumbo 2:n erityispiirre on tuotemallin hyödynnettävyyden,
sovellusten ja tiedonsiirtojen testaus sekä toimintatapojen kehittäminen ja kehittämistarpeiden
tunnistaminen työmaatoteutuksen näkökulmasta. Kehitystyöhön ovat päätoteuttajan lisäksi
aktiivisesti osallistuneet myös ohjelmistotoimittaja ja rakennusosatoimittajia.
Kolmessa pilotissa toistuvia hyötyjä ovat olleet mm. kuvatuotannon, määrien tuottamisen ja
muutosten hallinnan helpottuminen sekä suunnitelmien havainnollisuus ja kolmiulotteisuuden
hyödyntämismahdollisuudet oman työn tukena ja eri suunnittelualojen työn
yhteensovittamisessa. Yksi merkittävimmistä esiin nousseista tuotemallitiedon hyödyistä oli
virheiden vähentyminen. Esimerkiksi mittavirheet voidaan eliminoida suunnitelmista lähes
kokonaan. Mallia voidaan hyödyntää myös rakennustyömaalla monin tavoin asennuksen,
logistiikan ja monimutkaisten toimitusketjujen hallinnassa.
Pilottien kokemusten perusteella muutos siirryttäessä tuotemallia hyödyntävään prosessiin on
suuri ja koskettaa hankkeen eri osapuolia, minkä vuoksi tarvitaan lisää myös yhteisiä tavoitteita
ja määrittelyjä. Tuotemallitiedon hyödyntäminen muutoinkin kuin yhteistyön tukemiseen
visuaalisesti vaatii jatkotyötä ja pilotteja esimerkiksi tiedonsiirtojen kehittämiseksi ja kaikkien
osapuolien saamiseksi tuotemallipohjaisen prosessin piiriin sekä kattavampien yhteismallien
saamiseksi tuotantokäyttöön. Mallintaminen on nyt yleistymässä nopeasti mm.
betonirakenteiden ja teräsjulkisivuelementtien kohdalla. ProIT projekti tulee jatkamaan
pilotointia vielä vuonna 2005 ja kehittämään sen pohjalta toimintatapaa ja ohjeistusta.
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Lähteet
Yhteenvetoraportin materiaali on peräisin pilottihankkeisiin osallistuneiden henkilöiden kanssa
käydyistä keskusteluista, haastatteluista ja pilottihankkeiden kokouksista sekä projektien
suunnitelmista ja monien eri henkilöiden henkilökohtaisista muistiinpanoista. Pilotteihin
osallistuneet henkilöt ovat tässä yhteydessä esittäneet myös usean vuoden kehitystyön tuloksena
esiin nousseita keskeisiä mallintamiseen liittyviä kysymyksiä. Pilotteihin ovat osallistuneet
alkusanoissa luetellut henkilöt.
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