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VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Alkusanat
Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa Tuotemallitieto rakennusprosessissa (ProIT) –
kehityshankkeessa on kehitetty tuotemallipohjaista suunnittelu - toteutus ylläpitoprosessia ja sen menettelyjä siten, että rakennuksen kolmiulotteinen tuotemalli
palvelisi tietolähteenä mahdollisimman hyvin prosessin eri osapuolia. Testaus ja
pilotointi on ollut kehityshankkeen yksi osa-alue ja siitä ovat vastanneet ProIT:ssä
mukana olevat rakennusliikkeet. Vuonna 2005 tuotemallipohjaisen prosessin pilotointia
ja kehittämistä on seurattu ProIT – kehityshankkeen puolesta neljän eri urakoitsijan
rakennushankkeessa. Seuratuista kohteista kaksi on asuntokohteita (Skanska ja NCC),
yksi myymälärakennuskohde (YIT) ja yksi paikoitushalli (Oy Alfred A. Palmberg Ab).
Raportti pyrkii antamaan konkreettisen kuvan tuotemallien hyödyntämisen tilanteesta ja
mahdollisuuksista ProIT – kehityshankkeen päättyessä ja ohjeistamaan myös uusia
toimijoita ottamaan käyttöön tuotemallipohjaista menettelyä.
ProIT – kehityshankkeen puolesta laaditun pilottiraportin tiedot ovat peräisin
pilottikokouksista, erillispalavereista, haastatteluista ja muissa yhteyksissä käydyistä
keskusteluista. Pilotteihin ovat osallistuneet ja tietoja raportointiin antaneet seuraavat
henkilöt:
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Oy), Jenni Vapaaoksa, Jussi Harjula (Finnmap Consulting Oy), Ari Virnes ja
Markus Koivusaari (Amplan Oy), Jorma Jylhä (Elbox Oy), Matti Huokuna (Geo –
Juva Oy) sekä Heikki Kulusjärvi (Solibri Inc.).

-

NCC:n pilotti Talin kohde: Ari Törrönen ja Mikko Sutinen, Tuomas Vaarasalo
(NCC), Mikko Kalkkinen (Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy), Päivi
Ihalmo, Jani Germano, Jari Muunoja, Kirsi Näkyvä, Pellervo Matilainen, Heidi
Halinen, Miimu Airaksinen ja Jarmo Peltola (Optiplan Oy) sekä Juha Valjus ja
Jyrki Jauhiainen (Finnmap Consulting Oy).

-

YIT:n pilotti Eurospar Mäntsälä: Susanne Backas, Markku Pekola, Heikki K
Hannukkala, Ville Taiminen, Olli Nummelin (YIT Rakennus Oy), Sami Paalosmaa
(Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy) ja Stefan Forsten (A-Insinöörit Oy).

-

Palmbergin pilotti Fallpakan pysäköinti: Matti Syrjä (Oy Alfred A. Palmberg Ab),
Tuomo Repo, Rami Nurminen ja Juha Kihlström (Jeskanen-Repo-Teränne
Arkkitehdit Oy), Inga Lehtimäki, Paula Hassi, Jarmo Hanninen ja Markku Varis
(Finnmap Consulting Oy), Sami Pulkkinen ja Patrik Paajanen (Premier Planning
Oy) sekä Ari Toivonen (Tocoman).
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1. Rakennushanke 1, As Oy Vantaan Ankkahovi
1.1 Perustiedot
Tuotemallipohjaista toimintatapaa on pyritty edelleen kehittämään päätoteuttajan
omassa asuntotuotannossa. Tavoitteena on, että mallintamisesta tulee normaali
suunnittelukäytäntö niin, että suunnittelijoiden tuotemallipohjaiset suunnitelmat ovat
hyödynnettävissä lähtötietoina eri suunnittelualojen välillä sekä mm. urakoitsijan
määrä- ja kustannuslaskentaan. Vuoden 2004 pilotissa kehitystä tapahtui
perusedellytysten luomisessa tuotemallien hyödyntämiseksi määrälaskennassa. Tässä
pilotissa mallinnusosaaminen on ollut yksi suunnittelijoiden valinnan kriteeri ja
kehittämisen pääpaino on ollut tuotemallin tarkoituksenmukaisen tietosisällön,
mallintamisen tarkkuuden ja ajoituksien selventämisessä. Lisäksi tavoitteena oli testata
maaperän ja sähköpäätelaitteiden mallinnusta sekä eri suunnittelualojen mallien
yhdistämistä törmäystarkastelua varten. Rakennushankkeen perustiedot sekä pilotoinnin
ja kehittämisen tavoitteet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Rakennuskohteen ja kehityshankkeen perustiedot.
PILOTTIKOHDE:

As Oy Vantaan Ankkahovi

RAKENNUSKOHDE:

3 kerrostalon asuntokohde, jossa on yhteensä 60 asuntoa ja noin 3 790 kem2.
Talot ovat pääosin elementtirakenteisia, mutta paaluanturat ja väestönsuoja
ovat paikallavalettavia. Suunnittelu on ollut aktiivisesti käynnissä 2/2005 9/2005. Elementtisuunnittelu alkaa joulukuussa 2005. Rakentaminen on
tavoitteena aloittaa marraskuussa 2005.

TOTEUTUSMUOTO:

Perustajaurakointi

OSAPUOLET
JA KÄYTETYT
OHJELMISTOT:

Päätoteuttaja: Skanska Talonrakennus Oy, tuotemallitietoa hyödyntäviä
sovelluksia Solibri Model Checker tuotemallien tarkistukseen ja ArchiCAD
määrälaskentaan.
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto L-N Oy, mallinnusohjelma
ArchiCAD 9
Rakenne- ja elementtisuunnittelu: Finnmap Consulting Oy, elementtijako ja
nimeäminen ArchiCADin Elementti - Api – laajennuksella,
rakennemallinnusohjelma Tekla Structures
Geo-suunnittelu: Geo-Juva Oy, mallinnusohjelma Novapoint
LVI - suunnittelu: AMPLAN OY, mallinnusohjelma MagiCAD
Sähkösuunnittelu: Elbox Oy, mallinnusohjelma MagiCAD
Lisäksi hankkeessa on käytetty Raksanet – projektipankkia suunnittelutiedon
jakeluun ja hallintaan. Solibri Model Checkeriä testataan eri suunnittelualojen
mallien yhdistämiseen ja törmäystarkasteluun sekä Enterprixen tuotemallipalvelinta betonielementtien toimitusketjun hallintaan.

PILOTOINTI JA
KEHITTÄMINEN:

Pilotin osatavoitteita olivat:
•

Mallinnusprosessi: mitä tulee mallintaa, millä tarkkuudella ja milloin

•

Sähköpäätelaitteiden mallinnuksen testaus

•

Maaperämallinnuksen testaus geo-suunnittelun yhteydessä

•

Eri suunnittelijoiden mallien yhdistäminen ja törmäystarkastelut
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1.2 Mallinnusprosessi ja tuotemallien hyödyntäminen
Arkkitehti-, rakenne- ja LVI – suunnittelu on tehty mallintaen. Arkkitehtimalli siirrettiin
ArchiCADin pln – muodossa määrälaskentaan ja rakennesuunnittelijalle elementtijaon
suunnitteluun. Lisäksi arkkitehtimallista tuotetut 2d – dwg – suunnitelmat toimitettiin
rakenne-, Lvi- ja sähkösuunnittelun lähtötiedoiksi. Rakennesuunnittelijan elementeiksi
pilkkomasta ArchiCAD-mallista tuotettiin asuinkerrosten rakennesuunnittelun pohjaksi
2d–dwg -piirustukset, joissa elementtisaumat olivat paikallaan. Rakennesuunnittelija
toimitti päätoteuttajan laskijalle elementeiksi pilkotun pln – mallin ja elementtien
määrälistauksen xls – muodossa. Kustannusarviolaskentavaiheen jälkeen mallista
pyritään vielä saamaan määrä- ja sijaintitiedot myös aikataulutukseen xls- muodossa.
Mallinnusprosessi ja tiedonsiirrot eri osapuolien välillä on esitetty pelkistetysti
seuraavassa kuvassa. Käytännössä suunnittelutiedon jakelu tapahtui Raksanet –
projektipankin avulla, mutta kuvasta ilmenee kuka tietoa on käyttänyt ja missä
muodossa.

LVI-suunnittelija
LVI - suunnittelu

2d –
dwg

MagiCAD

Arkkitehti

Arkkitehti

Arkkitehti

Arkkitehti

Tontin käytön
suunnittelu

Vaihtoehtosuunnittelu (asuntojakauma ja koot)

Arkkitehtisuunnittelu / valittu
vaihtoehto

Työpiirustusvaiheen suunnittelu
ja mallinnus

ArchiCAD

ArchiCAD

ArchiCAD

ArchiCAD
pln - malli

ArchiCAD
pln - malli

Arkkitehti

Arkkitehti

Visualisointi

Visualisointi

Artlantis

Artlantis

2d –
dwg

Rakennesuunnittelija

ArchiCAD

Rakennesuunnittelu
Tekla, AutoCAD
ArchiCAD
pln-malli

2d – dwg
Rakennesuunnittelija
Seinäelementtien
pilkkominen

ArchiCAD plnmalli: määrät

ArchiCAD / Api

ArchiCAD pln malli: määrät

pln -malli + xls:
elementtimäärät,
tyypit ja massat

Määrät ja sijainnit

Päätoteuttaja

Määrälask. kons.

Päätoteuttaja

Rakennusosaarviolaskenta

Kustannusarviolaskenta

Aikataulutus

ArchiCAD, SMC,Excel

ArchiCAD, iLink, TCM

Graphisoft DYNAProject

Kuva 1. Mallintaminen ja tiedonsiirrot Ankkahovi – pilotissa.
Kuvassa esitetyn lisäksi sähkösuunnittelija mallinsi suunnittelun loppuvaiheessa
sähköpäätelaitteet yhden huoneiston osalta ja maaperämallinnusta testattiin geosuunnittelun yhteydessä. Näitä suunnitelmia ei vielä siirretty tuotemallimuodossa
muiden osapuolien hyödynnettäväksi. Lisäksi Tekla – rakennemalli toimitettiin
kustannusarviovaiheen laskentaa varten määrälaskentakonsultille, mutta mallia ei
ehditty hyödyntämään laskentaan.
Kuvassa ei ole esitetty myöskään eri suunnittelualojen mallien yhdistämisen ja
törmäystarkastelujen testausta Solibri Model Checkerillä, eikä betonielementtien
toimitusketjun hallinnan testausta Enterprixen mallipalvelimen avulla. Mallien
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tarkistusohjelmaan siirrettiin arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja Lvi-suunnittelijan
mallit IFC – muodossa. Tuotemallipalvelimelle siirrettiin rakennesuunnittelijan
elementeiksi pilkkoma ArchiCAD - malli IFC2x2 – mallina. Ohjelmistotoimittaja ja
tuotemallipalvelimen tarjoaja ovat osallistuneet aktiivisesti mallien törmäystarkasteluja tuotemallipalvelin -testauksiin.

ARKKITEHTISUUNNITTELU VAIHEITTAIN:
TONTIN KÄYTÖN SUUNNITTELU JA VISUALISOINTI
Jo luonnossuunnittelu on tehty mallintaen. Ensimmäinen vaihe oli tontinkäytön
suunnittelu, jolloin tutkittiin massoittelu. Kahdesta vaihtoehdosta mallinnettiin runko ja
ulkopuoliset
rakenteet
melko
tarkasti
ja
tehtiin
visualisointimateriaali
tontinhankintaneuvotteluihin (kuvat 2-3). Arkkitehti mallinsi ArchiCADillä ja teki
visualisoinnit tuotemallistaan Artlantis – ohjelmalla. Visualisointi oli tärkeässä
asemassa kaupunkikuvallisen ilmeen esittämisessä. Arkkitehtimallia hyödynnettiin
myöhemmin myös rakennusvalvonnan kanssa käydyissä ennakkoneuvotteluissa.

Kuva 2. Vaihtoehto no. 1 liikenneympyrän Kuva 3. Perspektiivikuva vaihtoehdosta
no. 2 joelta päin.
suunnasta.
Mallinnus perustui ArchiCAD - aloituspohjaan, jonka arkkitehti laati päätoteuttajan
hankkeissa käytettäväksi ja joka sisältää esimerkiksi nimeämisiin ja tasoasetuksiin
liittyvän karkean ohjeistuksen arkkitehtimallinnukseen. Aloituspohja sisältää myös
päätoteuttajan oman rakennekirjaston, jossa on ProIT – rakennetyyppejä sekä ProIT –
kirjastosta puuttuvia päätoteuttajan käyttämiä muita rakennetyyppejä kuten esimerkiksi
kiviseinätyyppejä. Rakennesuunnittelija esitti mitä näistä tässä kohteessa käytetään ja
arkkitehti mallinsi alusta asti mahdollisimman pitkälle suoraan oikeilla
rakennetyypeillä. Esimerkiksi ulkoseinän rakennetyypiksi valittiin sellainen, joka kuvasi
rakenteen niin pitkälle oikein kuin se oli luonnossuunnitteluvaiheessa tiedossa.
VAIHTOEHTOSUUNNITTELU MALLINTAEN
Yhden
kerroksen
osalta
laadittiin
poikkeuksellisen
paljon
erilaisia
vaihtoehtosuunnitelmia. 4 asuntojakaumien ja kokojen erilaista vaihtoehtoa
mallinnettiin yhden kerroksen osalta (kuva 4) ja vaihtoehdoille laskettiin tunnusluvut. Jo
peruskerrosvaihtoehdot pyrittiin mallintamaan täsmällisesti oikein, jolloin sitä
monistettaessa muokkauksia ja muutoksia olisi mahdollisimman vähän ja mallinnustyö
tehokasta. Erilaisia asuntojakaumia ja kokoja arvioitiin tehokkuuden ja myytävyyden
kannalta ja yksi vaihtoehto valittiin jatkoon.
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Kuva 4. Vaihtoehtosuunnittelua: neljä erilaista pohjaratkaisuvaihtoehtoa mallinnettiin
yhden kerroksen osalta.
VALITUN VAIHTOEHDON ARKKITEHTISUUNNITTELU -> RAKENNUSOSAARVIOMALLI
Arkkitehtisuunnittelu jatkui mallintaen ja seuraava keskeinen vaihe arkkitehtimallin
hyödyntämisen kannalta oli rakennusosa-arvio -vaihe. ROA – vaiheen mallia käytettiin
laskentaan ja rakennuslupasuunnitelmien tuottamiseen sekä visualisointiin
ennakkomarkkinointimateriaalin tuottamiseksi.

Kuva 5. ROA – vaiheen arkkitehtimalli rakennusosaarviolaskentaan ja mallista tuotetut suunnitelmat
rakennusluvan hakemiseen.

VISUALISOINTI JA ENNAKKO-MARKKINOINTIMATERIAALIN
TUOTTAMINEN ARKKITEHTIMALLISTA
ROA – vaiheen malli oli varsin tarkka ja sitä käytettiin myös
ennakkomarkkinointimateriaalin tuottamiseen. Käytännössä markkinointimateriaali
saatiin visualisoimalla rakennusosa-arviovaiheen malli Artlantis – ohjelmassa.

TYÖPIIRUSTUSVAIHEEN SUUNNITTELU JA MALLINNUS ->
KUSTANNUSARVIOLASKENNAN MALLI
Työpiirustusvaiheen tuloksena oli kustannusarviomalli, joka tässä kohteessa oli lähes
saman sisältöinen kuin ROA – vaiheen malli. Kustannusarviomalliin tehtiin vain pieniä
muutoksia kuten lisättiin koteloita sekä täsmennettiin mittoja, ikkunoiden värejä ja
litterointeja. Arkkitehdin kustannusarviomallia on käytetty laskentaan ja piirustusten
tuottamiseen. Työpiirustusvaiheessa mallista on otettu leikkauksia, joiden pohjalta
työkuvia jatkettiin osin perinteisesti. Esimerkiksi keittiökalusteet on mallinnettu
arkkitehtimalliin levynä, jolloin määrälaskija sai kalustejuoksumetrit kustannusarvion
tekemiseen suoraan mallista, mutta keittiöiden ja pesuhuoneiden kalustekaaviot tehtiin
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myöhemmin perinteisinä 2D-kuvina. Ovi- ja ikkunalistaukset on tuotettu suoraan
mallista ja tarkistettu lukumäärien osalta vertaamalla niitä perinteisiin suunnitelmiin.
Arkkitehti on toimittanut mallinsa suunnitteluprosessin aikana muiden käyttöön
ArchiCADin pln-muodossa. Lisäksi sellaiset käytetyt kirjastot, jotka eivät sisälly
aloituspohjaan, eivätkä siksi ole siirtyneet pln – tiedoston mukana, on toimitettu pla –
muodossa.

RAKENNE- JA ELEMENTTISUUNNITTELU
MALLIN PILKKOMINEN ELEMENTEIKSI
Rakennesuunnittelija pilkkoi arkkitehdiltä saamansa mallin elementeiksi ArchiCADin
Elementti - Api – laajennuksella. Ohjelma pilkkoo arkkitehdin seinäobjektit
elementeiksi saumaobjektien perusteella. Käytännössä suunnittelija laittaa saumat
paikoilleen, ohjelma luo seinistä elementtiobjektit, elementit numeroidaan ja
elementtien geometria kirjoitetaan lähtötiedostoon, jota voidaan jatkohyödyntää
varsinaisessa elementtisuunnittelussa. Pilotissa saumat olivat jo arkkitehdin mallissa
viivoilla esitettyinä ehdotuksina.
Elementeiksi pilkotusta mallista tuotettiin elementtiluettelot sekä julkisivu- ja
tasokaaviot. Elementtimalli meni myös päätoteuttajalle rakennusosa-arviolaskentaa
varten. Elementeiksi pilkotusta mallista laskenta sai elementtien pinta-alat, lukumäärän,
tyypit ja massat. Etuna oli se, että tiedot saatiin mallista aikaisessa vaiheessa, vaikka
varsinainen elementtisuunnittelu tehdään myöhemmin. Arkkitehtimallista oli
merkittävää hyötyä elementtijaon suunnittelussa, kun rakennesuunnitelmat eivät olisi
olleet vielä riittävän pitkällä tähän.
RAKENNEMALLINNUS
Asuinkerrosten osalta rakenne- ja arkkitehtimalli eivät olisi tässä kohteessa eronneet
suuresti toisistaan. Asuinkerroksien rakennetasopiirustukset onkin tehty tuottamalla
elementti - ArchiCAD -mallista 2d - dwg tasokuvat ja viimeistelemällä ne
AutoCADissä. Tasokuvat saatiin melko tarkkaan oikein jo tästä elementeiksi pilkotusta
arkkitehtimallista ja rakennepiirustusten tuottaminen katsottiin tapahtuvan
tehokkaimmin hyödyntämällä näitä mallista tuotettuja tasokuvia rakennepiirustusten
pohjana. Perustus- ja väestönsuojasuunnitelmat raudoituksineen tarvittiin suoraan
rakennesuunnittelijalta, joka mallinsi ne Tekla Structures – ohjelmalla ja käytti
lähtötietona arkkitehdin 2d – dwg – referenssejä. Arkkitehtimallissa nämä ovat vain
viitteellisesti. Rakennesuunnittelija mallinsi paikallavalettavat anturat ja väestösuojan
sekä paalut osittain (kaikki talojen alla olevat paalut, mutta ei tukimuurien paaluja).
Yhden talon osalta on mallinnettu lisäksi raudoitukset tarkasti. Mallinnetuista
paikallavalurakenteista on tuotettu piirustusten ja aksonometriakuvien lisäksi raudoitusja betonimääräluetteloita.
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Rakennesuunnittelija yritti siirtää elementeiksi pilkotun mallin ArchiCADistä
rakennemallinnusohjelmaansa IFC 2x2 – muodossa suunnittelun lähtötiedoksi, mutta
mallia ei onnistuttu siirtämään käyttökelpoisessa muodossa. Tieto siirtyi yhtenä
massana. Yksittäisiin rakennusosiin ei voinut tarttua eikä niitä voinut työstää eteenpäin
rakennesuunnitelmaksi.
Kirjoittamishetkellä elementtisuunnittelua ei ole vielä aloitettu, mutta tarkoituksena on
mallintaa ontelolaatastot ScaleCAD – ohjelmalla ja suunnitella seinäelementit
AutoCADillä 2D:ssä käyttäen hyväksi Apista saatavaa elementtien geometriatietoa sekä
elementtitaulukkoa ja kaavioita.

LVI – SUUNNITTELU MALLINTAEN
Lvi – suunnittelu tehtiin mallintaen MagiCADillä. Lähtötietoja olivat 2d – dwg
arkkitehtipohjat, leikkaukset ja julkisivukuvat. Tärkeimmät mallinnuksen lähtötiedot
saadaan tasokuvasta, jossa on keittiöt, märkätilat ja kantavat rakenteet sekä Lvi tilavaraukset paikallaan. Lvi – suunnittelija on mallintanut Lvi – järjestelmät sisältäen
putket, kanavistot ja komponentit. Lvi – mallista löytyy geometriatiedon lisäksi
mitoitustiedot, joita ovat virtaamat, paineet, tuotteet ja materiaalit. Suunnittelu on
perinteistä 2D - suunnittelua ainoastaan toimitettaessa tilavaraustietoja arkkitehdille
suunnittelun alkuvaiheessa sekä toimitettaessa reikätietoja rakennesuunnittelijalle
suunnittelun loppuvaiheessa. Kaikki muu ajatellaan ja mallinnetaan kolmiulotteisesti.
Mallia käytettiin pilotissa Lvi – piirustusten ja materiaalilistojen tuottamiseen. Lisäksi
se toimitettiin IFC – muodossa törmäystarkastelutestaukseen.

SÄHKÖPÄÄTELAITTEIDEN MALLINNUS
Sähkösuunnittelija testasi 3D - mallinnusta suunnittelun loppuvaiheessa mallintamalla
kaikki pistorasiat, kytkimet ja valaisimet yhden huoneiston osalta. Mallinnus tehtiin
MagiCAD – ohjelmalla arkkitehdin 2d – dwg – pohjiin. Antenni- ja puhelinrasiat jäivät
valmiiden objektien puuttuessa mallintamatta, mutta muuten kaikki päätelaitteet saatiin
3D - muotoon. Kolmiulotteiset suunnitelmat ovat havainnolliset ja sähkökomponenttien
väärä sijainti tai korko on helpompi havaita kuin perinteisistä suunnitelmista.
Kolmiulotteisissa suunnitelmissa tulee näkyviin myös ratkaisujen arkkitehtoninen
vaikutelma.
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Kuva 6. 3D – näkymä malliin, kun sähkö- ja arkkitehtimalli on yhdistetty.
Tavoitteena oli testata mallin hyödynnettävyyttä sähkökomponenttien sijoittelun
koneellisessa tarkistuksessa ja löytää esimerkiksi sopimattomaan paikkaan sijoitetut
pistorasiat. Koneellisen tarkistuksen uskotaan olevan tässä visuaalista tarkastelua
luotettavampi. Virheellinen sijainti tarkoittaa käytännössä usein päällekkäisyyttä LVI –
komponenttien kanssa. Yksi tyypillinen virhe on, että pistoke on esimerkiksi
lämmityspatterin takana. Koneellista tarkistusta ei kuitenkaan vielä tässä pilotissa voitu
testata, koska sähkösuunnittelijan mallin siirto mallien tarkistusohjelmaan ei onnistunut.

MAAPERÄMALLINNUS GEO – SUUNNITTELUN YHTEYDESSÄ
Geosuunnittelija testasi maaperän mallinnusta Novapoint – ohjelmalla. Maaperän
pintamalli voidaan tehdä alku- ja lopputilanteesta. Myös esimerkiksi kaivumontut
voidaan mallintaa. Ensimmäisten kokemusten perusteella mallinnus koettiin vielä melko
työlääksi suhteessa saatuun hyötyyn. Mallintaminen mahdollistaa kuitenkin
suunnitelmien hyödyntämisen aivan uudella tavalla esimerkiksi maamassojen
mallipohjaiseen laskentaan sekä geosuunnitelman perinteistä tehokkaamman
hyödyntämisen esimerkiksi rakennemallinnuksessa paalupituuksien määritykseen.
Maaperämallin jatkohyödyntäminen esimerkiksi rakennesuunnittelussa edellyttää
kuitenkin tiedonsiirtojen toimivuutta. Maaperämallin siirtoa geosuunnittelijalta
rakennesuunnittelijalle ei tässä pilotissa vielä testattu.
Pohjatutkijan maastomittaukset ovat suoraan hyödynnettävissä maaperämallin pinnan
mallinnukseen. Maaperän koko kerrosrakenteen tekeminen maaperämalliksi eri
kerrosrajoineen ja kallionpintoineen on myös mahdollista suoraan kairaustiedoista.
Käytännössä tämä vaihe on ehkä kuitenkin helpoin syöttää käsin, koska tutkimustietoja
joudutaan kuitenkin jonkin verran tulkitsemaan ja koska kairaustietojen dataa on
tavallisesti liian vähän, jotta mallin voisi tehdä niistä suoraan. Suunnittelijan täytyy
asiantuntijana arvioida miten pinnat tulee kahden kairauspisteen välillä mallintaa. Tällä
hetkellä suurin puute on kuitenkin se, että monessa suhteessa hyödyllisten
leikkauskuvien tuottaminen mallista ei onnistu hyvin vielä nykyisellä ohjelmaversiolla.
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TUOTEMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN PÄÄTOTEUTTAJAN
TARKOITUKSIIN
TUOTEMALLIN KÄYTTÖ MARKKINOINNISSA
Kuten edellä jo mainittiin, päätoteuttaja sai ennakkomarkkinointimateriaalin
arkkitehdiltä, joka tuotti materiaalit visualisoidusta rakennusosa-arviovaiheen
mallistaan. Kirjoittamishetkellä ollaan visualisoimassa asiakkaille tarjottavia
vaihtoehtoja ja kytkemässä niitä arkkitehtimalliin. Valintamahdollisuudet esitellään
asiakkaalle mallin avulla uudella ja havainnollisemmalla tavalla.
MÄÄRÄTIETOJA ARKKITEHTIMALLISTA JA ELEMENTEIKSI PILKOTUSTA
MALLISTA
Määrä- ja kustannuslaskenta hyödynsi arkkitehtimallia ensin rakennusosa-arviovaiheen
ja myöhemmin kustannusarviovaiheen määrälaskennassa. Malli on ensin tarkistettu
Solibri Model Checker – ohjelmalla ja sen jälkeen määrät on tuotettu ArchiCADillä.
Lopuksi kustannuslaskija on vielä tarkistanut ja arvioinut määrätiedon oikeellisuuden
kokemusperäisesti. Laskennan kannalta kohde oli selkeä ja työtä helpotti, että kaikki
kolme rakennusta oli mallinnettu samaan malliin.
Rakennusosa - arviovaiheessa hyödynnettiin myös rakennesuunnittelijan Elementti Api - sovelluksella pilkkomaa mallia. Api – mallista saatiin laskentaan seinäelementtien
pinta-alat ja lukumäärät tyypeittäin. Elementtimallista saatiin lisäksi listattua
parvekelaatat, parvekepilarit, parvekepielet, lepotasot ja sisäpilarit.
SUUNNITELMIEN YHTEENSOPIVUUDEN JA TEHOKKUUDEN ANALYSOINTI
Malleja
hyödynnettiin
suunnittelun
ohjauksessa
törmäystarkasteluihin
ja
tunnuslukutarkasteluun. Arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja Lvi - suunnittelijan mallit
yhdistettiin Solibri Model Checkerin uudella IFC-mallien yhdistämistoiminnolla. Näin
saatua integroitua tuotemallia analysoitiin sekä visuaalisesti että ohjelmallisesti mm.
törmäysten paljastamiseksi. Yhdistetty tuotemalli sisältää seuraavat IFC – muodossa
tarkistusohjelmaan siirretyt osamallit: arkkitehtimalli (Archicad), rakennesuunnittelijan
elementeiksi pilkkoma malli (ArchiCAD/Api), rakennemallista perustukset (Tekla),
Lämpö (Magicad), Ilmanvaihto (Magicad) ja Vesi (Magicad). Sähkösuunnittelijan
mallia ei onnistuttu yhdistämään muiden mallien kanssa, koska tiedonsiirtoon olisi
tarvittu IFC – malli eikä sähkösuunnittelun mallinnusohjelma vielä tue IFC tiedonsiirtoa.
Yhdistettyä mallia testattiin visuaalisen yhteensopivuustarkastelun lisäksi koneelliseen
tarkistukseen, joka perustuu luotuihin rajoitteisiin eli yhteensopivuussääntöihin. Jos eri
suunnittelualoista koottu yhdistetty malli ei täytä näitä sääntöjä, ohjelma ilmoittaa niistä
ja esimerkiksi suunnittelun ohjaaja tai pääsuunnittelija arvio onko kyseessä
suunnitteluvirhe. Esimerkkejä päällekkäisen tarkastelun huomioista Ankkahovi –
pilotissa olivat putkien törmäykset ja risteämiset sekä IV – putkien törmäykset
alakattoon ja läpiviennin osuminen suunnitelmissa elementtisaumaan (kuvat 7-8).
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Käytännössä viimeksi mainittu aiheutui siitä, että Lvi – suunnittelu perustui
arkkitehtimallista tuotettuihin tasokuviin, joissa elementtisaumat eivät vielä olleet
paikallaan.

Kuvat 7-8. Tuloilmakanavan läpiviennin sijoituksen tarkastelua yhdistetyssä mallissa.
IV-kanava osuu seinäelementtien saumaan ja leikkaa kahta elementtiä.
SMC:tä käytettiin myös tunnuslukutarkasteluun, jolloin ohjelma vertaa arkkitehtimallia
kokemusperäisiin tehokkuuslukuihin ja ilmoittaa mitkä asetetuista rajoitteista eivät
täyty.
TUOTEMALLI AIKATAULUTUKSESSA SEKÄ ELEMENTTISUUNNITTELUN JA
ASENNUKSEN TILANNESEURANNASSA
Aikataulutus tehdään Graphisoft DYNAProject – ohjelmalla (tulossa oleva uusi nimi
Graphisoft Control), johon määrät ja sijainnit otetaan mahdollisimman pitkälle
arkkitehtimallista.
Elementeiksi
pilkottua
mallia
testataan
betonielementtien
toimitusketjun
tiedonhallintaan. Malli viedään Enterprixen tuotemallipalvelimelle, jossa 3D –
”elementtihahmoihin” kytketään aikataulutietoa. Tämän jälkeen mallia käytetään
elementtisuunnittelun ja -asennuksen tilanneseurantaan.
Elementtihahmo tarkoittaa pilkottua elementtiä, jolle ei vielä ole tehty varsinaista
elementtisuunnittelua. Tämä palvelee aikataulutiedon tallennusta. Seinäelementtien
valmistussuunnitelmat saadaan myöhemmin varsinaisen elementtisuunnittelun
tuloksena. Testaukseen osallistuu palvelimen tarjoajan tuella päätoteuttajan
työmaahenkilöstöä, kuljetusurakoitsija ja elementtiasennusurakoitsija. Eri osapuolille
annetaan pääsy palvelimelle, joka siis tarjoaa pääasiassa seinäelementtien suunnittelun
ja asennustilanteen päivämäärätietoa. Työmaavaiheessa on tarkoitus hyödyntää myös
malleista saatavia 3D – visualisointeja.
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1.3 Mallinnustarve vaiheittain
Mallipohjaisen prosessin kehittämisen päätavoite oli selventää, mitä tietoa ja millä
tarkkuudella tuotemalleihin milloinkin tarvitaan. Mallinnustarpeita pyrittiin
selventämään niin, että esimerkiksi laskenta voi tehokkaasti hyödyntää suunnittelijoiden
malleja ja suunnittelijat eivät turhaan mallinna sellaista tietoa, jota kukaan ei
mallimuodossa käytä. Lähtötietotarpeita selvitettiin myös oikean ja riittävän lähtötiedon
saamiseksi suunnittelijoille mallinnuksen pohjaksi. Näistä lähtötiedoista osa on sellaisia,
jotka voidaan jo nykyisin hyödyntää parhaiten mallimuodossa. Suunnittelijat tarvitsevat
lähtötietoja tuotemallintamiseen kuitenkin myös perinteisessä muodossa. Esimerkiksi
arkkitehtisuunnittelun lähtötietojen tarve ja oikeellisuus suunnittelun alkuvaiheessa
korostuu tuotemallintamisessa entisestään, vaikka tietoa ei muilta osapuolilta vielä
tuotemalleina saadakaan.
Pilotissa selvitettiin erityisesti päätoteuttajan tarpeita malleja kohtaan rakennusosa –
arviovaiheessa. Lisäksi arkkitehti, rakennesuunnittelija ja Lvi – suunnittelija
dokumentoivat omat lähtötietotarpeensa. Myös rakennesuunnittelijan arkkitehdilta
tarvitsemista lähtötiedoista osa voidaan hyödyntää jo parhaiten mallimuodossa.
Mallinnus- ja lähtötietotarpeiden määrittely tehtiin ensisijaisesti päätoteuttajan omia
asuntohankkeita varten ja koottiin yhdeksi ohjeeksi, jota määrälaskenta ja suunnittelijat
voivat hyödyntää ja kehittää myös tulevissa hankkeissa. Ohje kuvaa mallinnustavoitteet,
joista on kuitenkin neuvoteltava projektikohtaisesti. Mallinnusohjelmien ja osaamisen
kehittyessä mallimuodossa siirtyvän tiedon osuus kasvaa ja pilotissa laadittua ohjetta
mallintamistarpeesta voidaan päivittää tilannetta vastaavasti. Seuraavassa on otteita
pilotissa laaditusta ohjeesta. Ensimmäisestä taulukosta selviää karkeasti mitä eri
suunnittelijoiden malleihin tulee olla mallinnettu, kun malli toimitetaan rakennusosaarviolaskentaan. Toisessa taulukossa mallinnus on kuvattu tarkemmin. Tässä yhteydessä
on esitetty mallinnussääntöjä ja mallintamisen tarkkuutta koskevia lisätietoja.
Suunnittelija voi tarkistuslistojen avulla tarkistaa, että kaikki ne osat on mallinnettu,
joita koskien laskenta ottaa tiedot mallista. Ohjeeseen kirjattiin lisäksi mm. sellaisia
erityishuomiota
vaativia
mallinnuskohtia,
joissa
laskija
on
havainnut
määrälistausongelmia.
ROA – LASKENNAN TARVITSEMA TUOTEMALLITIETO
Kustannuslaskija voi ottaa tietoja rakennusosa - arvion tekemiseen pääasiassa
arkkitehdin mallista, mutta joitain tietoja myös rakennesuunnittelijan ja
geosuunnittelijan malleista (taulukko 2). Pelkistetysti voidaan sanoa, että arkkitehdin
tulee mallintaa rakennusosa-arviota varten vaaka- ja pystyrakenteet ja päärakennetyypit
tulee olla mallissa oikein. Arkkitehtisuunnitelmista otetaan laskentaan myös
laajuustiedot vyöhykeleimojen avulla. Lisäksi geosuunnittelija mallintaa kallion pinnan
ja rakennesuunnittelija pilkkoo sokkeli- ja seinäelementit malliin, pilotissa ArchiCADin
Elementti-Api -laajennuksella.
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Taulukko 2. Päätoteuttajan
rakennusosa-arviovaiheessa.
MALLINNUSALA
ARK - mallinnus

RAK - mallinnus
GEO - mallinnus
LVI - mallinnus
Sähkö - mallinnus

laskijan

tuotemallimuodossa

tarvitsemat

tiedot

TUOTEMALLISTA
Pihan pinnat
Pergolat
Perustukset
Runko- ja vesikattorakenteet
Täydentävät rakenteet
Pintarakenteet
Kaluste jm:t
Hissit
Laajuustiedot
Elementtijako sokkeli ja seinäelementtien osalta
Kallion pinta (jatkossa, vaikka pilotissa ei ehditty saamaan)
-

Kustannuslaskija ei tässä vaiheessa tarvitse rakennesuunnittelijalta perinteistä
perustusleikkausta, jos sokkelielementit löytyvät pilkottuina mallista ja laskija saa
tiedon perustamissyvyydestä sekä sokkelityypistä. Hyöty rakennesuunnittelijalle on, että
tarkka suunnittelu voidaan tehdä myöhemmässä vaiheessa. Ontelolaatastojen osalta
ROA – vaiheessa riittää tieto laattatyypistä. RO – arviovaiheen mallinnustavoitteet on
kuvattu tarkemmin seuraavassa taulukossa (taulukko 3). Huomautussarakkeeseen on
kirjattu tarkentavia ohjeita mallintajille. Näistä monet täsmentävät sitä, mitkä kaikki
rakenteet on mallinnettava omilla rakennetyypeillään, jotta laskenta saa mallista
käyttökelpoista määrätietoa.
Taulukko 3. RO – arviovaiheessa mallista otettavat tiedot ja mallinnusohjeita (tavoite
päätoteuttajan omissa asuntohankkeissa).
Rakennusosa

Tuotemallista

Huom.

1

Maa- ja pohjarakennus

13

Louhinta

kallion pinta

14

Paalutus, stabilointi

kallion pinta

17

Rakennusalueen pintarakenteet

pihan pinnat

Eri materiaalit omilla rastereillaan, ei
valmistajatietoja.

18

Ulkovarusteet

pergolat

Pergolat mallinnetaan laattatyökalulla

2

Perustukset

21

Anturat ja perusmuurit

mallista

Perusmuurit 1 m korkeina, jolloin laskijan tai
elementtisuunnittelijan on helppo "korjata" korkeutta.
Eri rakennetyypillä kuin päälle tulevat seinäelementit.
Sokkelielementit pilkottuina mallissa.

23

Kantava alapohja

mallista

25

VSS-rakenteet

mallista

26

Maanvarainen alapohja

mallista

Pihalla olevan jätekatoksen maanvarainen lattia eri
tyypillä kuin muut maanvar.lattiat. Laatan vahvuuden
vaihdellessa mallinnus yhdellä rakennetyypillä, mutta
vaihtelut pitää ilmetä listauksissa eriteltyinä.

28

Ulkopuoliset rakenteet

mallista

Tukimuurit ja ulkopuoliset rakennukset malliinnetaan
(eri rak.tyypit kuin varsinaisessa rakennuksessa)

13

3

Runko- ja vesikattorakenteet

32

Kantavat väliseinät, pilarit

mallista

33

Laatat ja palkit

mallista

34

Portaat

mallista

35

Ulkoseinät

mallista

Kylmän ullakkotilan ulkoseinänä ei ole sama
sandwich-elementti kuin lämpimissä kerroksissa

36

Ulkotasot ja parvekkeet

mallista

Sisäänkäyntikatokset ja -laatat laattatyökalulla

37

Ullakko ja kattorakenteet

mallista

Mallista tulee selvitä, onko yläpohjassa kantavat
kattoristikot vai kantaako yläpohjalaatasto
kattorakenteet.

4

Täydentävät rakenteet

40

Metalli-ikkunat ja -ovet

mallista

Litteroinnissa dimensiot (ID-tunnus esim. MI_28x15,
MUO_15x24)

41

Puuikkunat ja -ovet

mallista

Parvekkeen ovi mallinnetaan ikkunatyökalulla

43

Ovet

mallista

Oikea litterointi (ID-tunnus esim. O7, O9, O9KH,
KO9, SO, TO9)

45

Kevyet väliseinät

mallista

Kylpyhuoneen EK-kipsilevyseinä on eri rak.tyyppi
kuin muut kipsilevyseinät

47

Täydentävät terästyöt

porras- ja
parvekekaiteet
mallista

48

Hormit, takat

mallista

5

Pintarakenteet

51

Vesikate

mallista

52

Sisäseinien pintarakenteet

mallin
vuöhykkeistä

53

Sisäkattojen pintarakenteet

mallista

Alakatot mallinnetaan laattatyökalulla, ei otsapintoja

55

Ulkoseinän pintarakenteet

mallista

Jokainen erilainen js-pinta mallinnetaan omana
rakennetyppinään

56

Lattian pintarakenteet

mallin
vuöhykkeistä

57

Saunat

mallista

58

Maalaus ja tasoitetyöt

mallista

6

Kalusteet, varusteet, laitteet

61

Kalusteet

mallista

74

Hissit

mallista

Huom. eri rak.tyyppejä: kant.väliseinä, parvekepieli,
vss:n sisällä oleva väliseinä, sokkelipalkki, tukimuuri

Putkikotelot (vaaka) mallinnetaan, Elpotekit
mallinnetaan seinätyökalulla täytteenä/rakennetyypin
nimenä "elpotek"

Eri rak.tyyppi erilaisille seinille

Keittiökalusteet mallinnetaan laattatyökalulla
kalustejuoksumetrien laskemiseksi

Laajuustiedot
bruttoala

mallin vuöhykkeistä

huoneistoala

mallin vuöhykkeistä

tilavuus

mallin vuöhykkeistä (vyöh.kork)
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1.4 Kokemuksia
HYÖTYJÄ MALLINTAMISESTA
- Rakennesuunnittelija pystyi hyödyntämään arkkitehdin mallin suoraan elementtien
pilkkomiseen. Elementtiluettelot ja kaaviot saatiin pilkotusta Api – mallista nopeasti.
- Mallintamisen hyötyjä LVI – suunnittelussa olivat suunnitelman havainnollisuus,
automaattinen ja tarkka mitoitus sekä mahdollisuus törmäystarkasteluihin.
Mallintavassa Lvi – suunnittelussa mitoitukset ovat perinteistä suunnittelua tarkemmat.
Lisäksi mitoitustiedot on tallennettuna malliin niin, että laskentatiedot löytyvät
tarvittaessa mistä kohdasta putkea tahansa. Eri suunnittelijoiden mallien
törmäystarkastelussa ilmenee suunnitelmien yhteensopivuus ja mahdolliset
törmäyskohdat, joita ei voida Lvi - suunnittelun alkaessa huomioida, koska niitä ei
muiden suunnittelualojen työn keskeneräisyydestä johtuen ole vielä lähtötiedoissa.
Pilotissa tällainen esimerkki oli Lvi – putken osuminen elementtisaumaan, jota ei
arkkitehtipohjissa voinut vielä silloin esittää, kun lvi-suunnittelu käynnistyi.
Kolmiulotteisen suunnitelman havainnollisuus verrattuna perinteiseen 2d –
viivapiirrokseen ilmenee seuraavista kuvista (kuvat 9-12).

Kuvat 9-12. Ankkahovin Lvi – mallista tuotettu perinteinen 2D – piirustus ja erilaisia
näkymiä 3D – malliin.
- Sähköpäätelaitteiden mallintamisessa havaittu hyöty oli suunnitelman havainnollisuus.

Sähkökomponenttien väärä sijainti tai korko on helpompi havaita 3D – suunnitelmasta
ja esimerkiksi risteilykohtien tarkastelu helpottuu. Lisäksi ratkaisujen arkkitehtoninen
vaikutelma tulee suunnitelmassa esiin.
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- Rakennusosa-arviolaskenta sai hyvästä arkkitehtimallista suurta hyötyä määrien

laskemisessa. Määrätieto oli oikeaa ja helposti laskijan ymmärrettävissä. Mallin
kattavuus määrätiedon lähteenä oli riittävä ja sen käyttö nopeutti määrälaskentaa
merkittävästi (70-80 % määrälaskennasta mallipohjaisesti). Myös elementeiksi
pilkotusta mallista ja siitä tuotetuista listauksista oli suuri hyöty päätoteuttajan
laskijalle. Elementit muodostavat merkittävän osan kustannuksista ja elementtitietojen
saaminen mallista säästi useita päiviä rakennusosa-arviovaiheen laskenta-aikaa.
- Muita tuotemallipohjaisen prosessin hyötyjä päätoteuttajalle olivat pilotissa
markkinointimateriaalin saaminen arkkitehtimallista ja tuki suunnittelunohjaukseen,
jonka toivotaan näkyvän myös aiempaa virheettömämpinä suunnitelmina ongelmien
vähentymisenä työmaalla.

HYÖTYPOTENTIAALIA
- Työmaavaiheen risteilypalavereihin käytettävää aikaa voidaan merkittävästi vähentää
hoitamalla suunnitelmien yhteensovittaminen eri suunnittelualojen mallien
törmäystarkasteluilla ja analysoinneilla aiemmin valmiiksi. Lisäksi koneellinen
tarkastus esimerkiksi sopimattomaan paikkaan sijoitettujen sähkökomponenttien
löytymiseksi voi pian tehostaa tuotemallin avulla tehtävää yhteensovitusta, kun
visuaalisen tarkastelun luotettavuus on todettu heikoksi.
- Hankinta ja raudoittajat voivat hyötyä tarkasti mallinnetuista raudoituksista, jotka
mahdollistavat erilaisten kuvien ja listausten tuottamisen suoraan mallista.
- Maarakentamisen kustannuksiin on tähän asti kiinnitetty vain vähän huomiota, vaikka
näissä tulee käytännössä kaikkein eniten yllätyksiä. Mallinnuksen hyödyntäminen
maamassojen laskentaan ja massanvaihtotarpeiden arviointiin voi tuoda jatkossa
merkittäviä hyötyjä. Käyttämällä malliin perustuvaa analysointia suunnittelun apuna
voidaan luotettavamman kustannusarvion lisäksi pyrkiä esimerkiksi vähentämään
turhia maamassojen vaihtoja ja maa-aineksen pois kuljetusta. Maamassojen
mallinnukseen ja analysointeihin liittyy kasvava hyötypotentiaali, kun samaan aikaan
joudutaan rakentamaan yhä huonommille tonteille. Lisäksi geosuunnittelijan malli
palvelisi arkkitehti- ja rakennesuunnittelun lähtötietona, edellyttäen että se saadaan
siirtymään eri suunnittelijoiden ohjelmien välillä.
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MALLINTAMISEN ONGELMIA, HAITTOJA JA KEHITTÄMISTARPEITA
- Mallintavassa arkkitehtisuunnittelussa käytetään joidenkin tuotevalmistajien kirjastoja,
vaikka tuotevalintapäätöstä ei olisikaan vielä tehty ja kyseistä valmistajaa valittu
toimittajaksi. Mallista halutut listaukset onnistuvat tällä hetkellä paremmin käyttämällä
näitä valmistajakohtaisia kirjastoja kuin yleisistä kirjastoista otetuilla objekteilla.
Tähän on syynä esimerkiksi kalusteiden kohdalla se, että ei ole mitään yleistä
standardia litteroinnille. Standardisoitujen litterointien puute aiheuttaa myös sen, että
tarjouskyselyissä joudutaan viittaamaan valmistajakohtaisiin litterointeihin.
- Arkkitehtimallinnusohjelman peruskirjastojen hierarkiaa voitaisiin kehittää paremmin
suunnittelutyötä palvelevaksi. Esimerkiksi nk. masterobjektien avulla muutokset olisi
nopeampaa päivittää malliin, kun muutos masteriin päivittäisi muutoksen kaikkiin
kyseisen tyypin objekteihin mallissa. Nyt esimerkiksi ikkunat ja ovet joudutaan
pääsääntöisesti vaihtamaan yksitellen malliin, jos tiedot halutaan päivittää lopullista
tuotevalintaa vastaavasti.
- Elementeiksi pilkottu malli oli hyödyllinen elementtimäärien tuottamisessa, mutta
Elementti – Api -laajennuksen heikkous on, että se on käytettävissä vain
seinäelementtien pilkkomiseen. Elementeiksi pilkotun mallin heikkous puolestaan oli,
että sitä ei pystytty hyödyntämään mallintavaan seinäelementtisuunnitteluun. Tällä
hetkellä ei ole elementtimallinnusohjelmaa, joka pystyisi ottamaan vastaan ArchiCAD
-ympäristöön rakennetulla Apilla pilkotun mallin käyttökelpoisessa muodossa. IFC –
tiedonsiirtoa testattiin sekä Autodeskin ADT että Tekla Structures - ohjelmaan.
Teklassa yksittäisiä elementtejä ei päässyt jatkotyöstämään. ADT:ssä ArchiCAD –
malli aukesi paremmin, mutta tästä puuttuvat työkalut raudoitusten mallintamiseen.
- Mallinnukselle pitäisi varata aikaa. Pilotissa aikataulu oli liian tiukka ja lähtötiedot
tulivat liian myöhään, jotta rakennesuunnittelussa olisi ehditty mallintaa kaikki
laskennalle hyödyllinen tieto.
- Mallintamalla työskentely hidastaa Lvi – suunnittelua alkuvaiheessa esimerkiksi siitä
syystä, että putket ja kanavat vedetään yhtenäisenä suunnittelukoroillaan ja
pystyosineen
aina
jakoputkesta/kanavasta
kytkentäputken/kanavan
kautta
päätelaitteeseen (esim. hana tai iv-venttiili) ja samalla suunnitellaan myös jo laitteiden
korkeusasemat. Aikaa kuluttaa myös kanavien ja putkistojen risteilyjen mallinnus sekä
putkien, kanavien ja viemäreiden materiaalien vaihtaminen materiaalilistoja varten
kesken mallinnuksen. Lisäksi putkien ja kanavien eristeiden mallinnus on perinteiseen
työselitysmaininnan tekemiseen verrattuna hitaampaa.
- Lvi – mallinnusohjelman IFC – valmiudet ja komponenttikirjastot ovat vielä
kehitystilassa. Suunnittelija joutui itse tekemään suunnittelua varten 2d – ja 3d –
blokkeja puuttuvista komponenteista.
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- Ankkahovin kaikki 3 kerrostaloa ovat eri korkeudella. Tästä seurasi, että jokaiselle
osa-alueelle (lämpö, vesi/viemärit ja ilmanvaihto) ja jokaiselle kerrokselle piti tehdä
oma dwg-kuvansa, jolloin niiden ja IFC-käännösten lukumäärä kasvoi.
- Suunnittelukoordinaatistoissa ilmeni virheitä, jotka aiheuttivat ongelmia suunnitelmien
tulostamiseen Lvi – mallista ja eri suunnittelijoiden mallien yhdistämiseen. Mallien
tarkistuksessa ilmeni, että arkkitehtimallissa talot sijaitsivat yli sadan kilometrin päässä
origosta. Talotekniikan malli tehtiin hyödyntäen arkkitehdin mallista tuotettuja dwg –
pohjia ja tätä kautta Lvi - malli tuli samaan koordinaatistoon. Kun arkkitehdin ja Lvi –
suunnittelijan malleista tehtiin IFC – käännökset törmäystarkastelua varten, ArchiCAD
muutti origon talojen lähelle ”oma-aloitteisesti”, mutta talotekniikan malli pysyi
alkuperäisellä paikallaan. Tämä hankaloitti mallien kohdistusta keskenään yhdistetyssä
mallissa.
- Sähköpäätelaitteiden sijoitusten koneellista tarkistusta ei vielä tässä pilotissa onnistuttu

tekemään, koska sähkösuunnittelijan mallin siirto mallien tarkistusohjelmaan ei
onnistunut. Tiedonsiirtoon olisi tarvittu IFC – malli, mutta sähkömallinnusohjelma ei
vielä tue IFC – tiedonsiirtoa. Tiedonsiirtoa kokeiltiin myös 3d – dwg – muodossa
toiseen CAD – ohjelmaan, josta se olisi voitu edelleen IFC – käännöksen avulla siirtää
tarkistusohjelmaan, mutta 3d – dwg ei auennut vastaanottajapäässä käyttökelpoisessa
muodossa.
- ArchiCAD - malli pitäisi toimittaa muille osapuolille pla-formaatissa, jolloin kaikki
mallintamisessa käytetyt kirjastot tulevat mukaan. Pilotissa päätoteuttajan laskija sai
mallin pln-muodossa ja kirjastojen puuttuessa mallin saaminen näkyviin tuotti
ylimääräistä vaivaa. Suhteellisen pitkän etsinnän jälkeen laskija löysi tarvittavat
kirjastot aikaisemmin käyttämistään kirjastoista. Myöhemmin käytetyt kirjastot
löytyivät myös projektipankista, mutta ei silloin kun arkkitehdin RO-arviomallia ja
rakennesuunnittelijan elementeiksi pilkottua ArchiCAD - mallia alettiin käyttää
laskentaan.
- Rakennemallia pitäisi voida hyödyntää aikaisemmassa vaiheessa, jotta se palvelisi
myös rakennusosavaiheen laskentaa. Tässä hankkeessa vain elementtimalli oli
laskennan käytössä ro-vaiheessa. Myös anturat (teräsmäärineen) ja paalut tulisi saada
jo ro-laskentavaiheen aikana.
- Muutokset koetaan kuitenkin mallinnuksessa nyt hankaliksi, kun kaikkia suunnitelmia
ei vielä oteta suoraan mallista vaan ollaan välivaiheessa, jossa 2d – tasokuvia tehdään
edelleen esimerkiksi pohjana mallista tuotettu tasokuva.
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PROSESSIN KEHITTÄMINEN
Elementtirakenteinen asuinkerrostalo näyttää pilottikokemusten mukaan sopivan hyvin
mallinnukseen ja mallipohjainen suunnitteluprosessi voidaan kehittää sujuvaksi.
Arkkitehtimalli pystytään hyödyntämään tehokkaasti eri osapuolien tarpeisiin ja turhien
muutosten määrä voidaan minimoida suunnitteluprosessissa, koska ratkaisut ovat melko
tavanomaisia ja suuria muutoksia tulee harvoin enää suunnittelun loppuvaiheessa.
Pilotissa nousi esiin seuraavia mallipohjaiseen prosessiin ja prosessin kehittämiseen
liittyviä asioita:
- Kaikkien osapuolien tulee olla hankkeessa aikaisin mukana. Tavoitteena on saada
lähtötiedot riittävän aikaisin suunnittelun ja mallintamisen pohjaksi. Esimerkiksi
arkkitehti tarvitsee lähtötietoja rakennesuunnittelijalta jo ennen kuin mallintaminen
aloitetaan. Erityisesti asuntokohteissa rakennesuunnittelijalta tarvitaan ehdotukset
käytettävistä rakennetyypeistä aiempaa kattavammin jo arkkitehtimallinnuksen
alkaessa. Lähtötiedot on myös tarkistettava eri suunnittelijoiden kesken
mahdollisimman aikaisin, jotta suunnitelmien korjailuja ja täsmennyksiä on
myöhemmin vähemmän. Samalla mallipohjainen suunnittelu ryhdistää suunnittelua ja
pakottaa suunnittelijoita miettimään myös hankalia paikkoja jo suunnittelun
alkuvaiheessa. Pilotissa esimerkiksi mitat ja rakennetyypit vietiin suunnitelmiin
perinteistä aikaisemmassa vaiheessa tarkasti oikein, mikä tehosti loppuvaiheen
työskentelyä.
- Pilotissa pidettiin ennen mallintamisen aloittamista palaveri, jossa selvitettiin
määrälaskijan tarpeita tuotemalleja kohtaan rakennusosa – arviovaiheessa: kuka
mallintaa mitäkin ja miten. Tietotarpeet erityisesti arkkitehdin ja kustannuslaskijan
välillä määriteltiin paremmin kuin aiemmissa mallinnusta hyödyntävissä hankkeissa.
Tämä käytäntö tehosti prosessia, koska arkkitehti sai etukäteen tietää minkä osien
osalta määrät otetaan arkkitehtimallista, ja laskija tiesi etukäteen, mitä määrätietoa
mallin mukana on tulossa. Suurin osa määristä saadaan roa-vaiheessa
arkkitehtimallista, jonka kattavuus ja tarkkuus ylittivät pilotissa laskijan aikaisemmin
saamat tuotemallit. Mallinnustarpeiden selvittämisen hyöty arkkitehdille oli, että
mallinnus oli tehokkaampaa, kun ei turhaan mallinnettu mitään sellaista, mitä
määrälaskennassa tai oman suunnittelutyön ja piirustusten tuottamisen vuoksi ei
tarvittu. Lisäksi nimeämiset oli sovittu selkeämmiksi jo mallinnuksen pohjaksi
otettavassa aloituspohjassa.
- Tietotarpeet eri osapuolien välillä suunnitteluprosessin aikana on suuri haaste ja vaatii
vielä jatkotyötä. Esimerkiksi arkkitehtimallia voitaisiin hyödyntää päätoteuttajan
päätöksentekoon tarvittavan tiedon lähteenä nykyistä aikaisemmin. Tässä kohteessa
mallissa oli jo luonnossuunnittelussa rakennusrunkoa koskevaa täsmällistä tietoa, jota
olisi voinut hyödyntää kustannuslaskennassa. Laskettujen tunnuslukujen lisäksi
vaihtoehtoratkaisuille olisi voitu laskea myös kustannuksen tietyllä tasolla
päätöksenteon pohjaksi. Myös tarpeita lvi – materiaalilistoja kohtaan pitää vielä
selventää ja päättää mitä rakennuksen osia lvi – suunnittelussa mallinnetaan näitä
varten.
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- Elementeiksi pilkottu malli oli hyödynnettävissä jo rakennusosa-arviolaskentaan.

Myös rakennesuunnittelijan mallintamista osista pitäisi saada määriä jo
rakennusosavaiheessa käyttöön (pilotissa esimerkiksi perustuksia koskien). Tämä pitää
kuitenkin
ottaa
huomioon
suunnitteluaikataulujen
laadinnassa
ja
rakennemallinnukselle varata aikaa, jotta esimerkiksi kaikki laskennalle hyödyllinen
tieto ehditään mallintaa.
- Rakennemallista saadaan tuotettua nopeasti erilaisia luetteloja, mutta niitä ei vielä
kovin paljon pyydetä suunnittelijoilta. Tarvitaan käytännön kokemusta ja palautetta
niiden hyödyllisyydestä rakennuttajan ja urakoitsijoiden tarpeisiin.
- Sähköpuolella toteutus ei ole yhtä tiukasti sidottu suunnitelmiin kuin muilla
suunnittelualoilla. Sähköasentaja voi esimerkiksi viedä johtoja eri reittejä kuin
suunnitelmissa on esitetty. Tästä syystä komponenttien vieminen malliin on
mallintavan sähkösuunnittelun päätavoite. Johtojen mallinnukselle ei löytynyt vahvaa
perustetta, ellei se ole suunnittelijan oman työn apu.
- Malleista
tuotetuista
Lvi
–
materiaalislistojen
hyödyllisyydestä
ja
tarkkuusvaatimuksista tarvitaan palautetta urakoitsijoilta. Erityisesti siitä, kuinka
lähellä määrät ovat olleet todellisia asennettuja materiaalimääriä.
- Mallinnuksen kattavuutta voidaan edelleen parantaa. Esimerkiksi kallionpinnan malli
geosuunnittelijalta olisi hyödyllinen paalupituuksien määrityksessä. Tulevissa
hankkeissa tulisi miettiä myös rakennuksen ulkopuolisien rakenteiden ja tontin
mallinnustarvetta suunnittelun alkuvaiheessa. Nyt arkkitehti ei tavallisesti mallinna
näitä ja suunnitteleekin vasta loppuvaiheessa. Pilotissa arkkitehti tiesi ettei esimerkiksi
tukimuureja ja ulkorakennuksia tarvitse mallintaa laskentaa varten. Myöhemmin
ilmeni kuitenkin, että erityisesti tukimuurit olisivat olleet hyödyllistä tietoa
rakennemallinnuksen lähtötietoina, koska myös näiden perustuksiin tulee paaluja.
Pilotissa todettiinkin, että on vielä tällaisia paikkoja, joissa mallinnusrajoja tulee
miettiä: mitkä kaikki on mallinnettava ja kuka sen pienimmällä vaivalla pystyy muiden
käyttöön tekemään.
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1.5 Ankkahovi - pilotin yhteenveto
Taulukko 4. Pilotin erityispiirteet ja prosessi sekä keskeiset kokemukset ja tulokset.
PILOTIN ERITYISPIIRTEET:
- Pitkät tontinkäytön neuvottelut viranomaisten kanssa. Mallintamisella ja visualisoinneilla oli
merkittävä rooli mm. kaupunkikuvallisen ilmeen esittämisessä viranomaisille. Mallintamista ja
visualisointia on hyödynnetty myös poikkeuksellisen monien vaihtoehtoisten asuntojakaumien ja
kokojen vaihtoehtosuunnitelmien laatimisessa.

- Rakennusteknisesti pilotti oli tavanomainen asuntokohde soveltuen hyvin mallintamiseen ja
mallinnustarpeiden selvittämiseen. Eri osapuolien väliset tietotarpeet olivatkin kehitystavoitteissa
keskeisessä asemassa. Eri osapuolien välisiä lähtötietotarpeita selvitettiin oikean ja riittävän
lähtötiedon saamiseksi suunnittelijoiden työn pohjaksi ja mallinnustarpeiden selventämiseksi niin,
että esimerkiksi laskenta voi tehokkaasti hyödyntää suunnittelijoiden malleja ja suunnittelijat eivät
mallinna turhaan sellaista tietoa, jota kukaan ei mallimuodossa käytä.
PROSESSI PELKISTETYSTI:
Arkkitehti teki mallintaen tontinkäytön suunnittelun, luonnostasoisen kerrosten vaihtoehtosuunnittelun ja
valitun ratkaisun arkkitehtonisen suunnittelun. Lisäksi arkkitehti teki mallistaan visualisoinnit ensin
viranomaisneuvotteluihin ja myöhemmin ennakkomarkkinointiin.
Arkkitehtimallia käytettiin määrätiedon lähteenä ensin rakennusosa-arvion ja myöhemmin
kustannusarvion tekemiseen. Rakennesuunnittelija hyödynsi arkkitehtimallin suoraan elementtien
pilkkomiseen ja pilkotusta mallista saatiin seinäelementtimäärät rakennusosa-arviolaskentaan.
Arkkitehtimallista tuotettiin lisäksi 2d – dwg – suunnitelmat rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelun
lähtötiedoiksi.
Geosuunnittelija testasi maaperänmallinnusta ja sähkösuunnittelija mallinsi sähköpäätelaitteet yhden
huoneiston osalta. Päätoteuttaja hyödynsi tuotemallitietoa määrä- ja kustannuslaskennan lisäksi
markkinointiin ja aikataulun laadintaan sekä testausmielessä mallien yhdistämiseen ja
törmäystarkasteluihin. Elementeiksi pilkottua mallia testataan vielä seinäelementtien suunnittelu- ja
asennustilanteen seurantaan tuotemallipalvelimen avulla.
KESKEISIMMÄT KEHITYSASKELEET JA TÄRKEIMMÄT ESIIN NOUSSEET HYÖDYT:
Merkittävimpiä mallintamisella saavutettuja hyötyjä pilotissa olivat:
- Arkkitehtimallin visualisoinnit viranomaisneuvotteluissa ja markkinoinnissa
- Arkkitehtimalli rakennusosa-arvion tekemisessä: arkkitehtimallin kattavuus ja tarkkuus ylittivät
laskijan aikaisemmin saamat tuotemallit ja nopeutti laskentaa merkittävästi.
- Seinäelementtitietojen saaminen elementeiksi pilkotusta mallista perinteistä aikaisemmin ja
tarkemmin. Rakennesuunnittelija tuotti elementtiluettelot ja kaaviot jo rakennusosa-arviolaskentaan.
Tämä lyhensi merkittävästi rakennusosa-arviovaiheen laskenta-aikaa ja vähensi virheitä.
- LVI – mallinnuksen hyötyjä olivat suunnitelman havainnollisuus, automaattinen ja tarkka mitoitus
sekä mahdollisuus törmäystarkasteluihin.
- Lisäksi maaperämallinnuksessa ja törmäystarkasteluissa havaittiin merkittävää hyötypotentiaalia
Päätoteuttajalle pilotti oli ensimmäinen hanke, jossa kaikkien suunnittelualojen suunnittelijat saatiin
jollain lailla mukaan mallintamiseen. Maaperämallinnus geo-suunnittelijan toimesta on yleisesti
ottaenkin uutta talonrakennuspuolella. Päätoteuttajalle uutta on ollut myös sähköpäätelaitteiden
mallinnus. Samoin elementtien pilkkominen ArchiCADin Elementti - Api – laajennuksella sekä
elementeiksi pilkotun mallin hyödyntäminen seinäelementtimäärien listaukseen ja suunnittelu- ja
asennustietojen seurantaan.
Eri osapuolien lähtötietotarpeet määriteltiin ja kirjattiin selkeämmin kuin aiemmissa mallinnusta
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hyödyntävissä hankkeissa. Selvitetyt mallinnustarpeet kirjattiin ylös ohjeeksi, josta selviää mitä
kenenkin tulee Skanskan omissa asuntokohteissa mallintaa. Mallinnustarpeiden määrittelyn hyötynä
havaittiin mallinnustarpeen selkiytyminen erityisesti arkkitehtisuunnittelun ja kustannuslaskennan
välillä. Tieto- ja mallinnustarpeet arkkitehdin ja kustannuslaskijan välillä ovat nyt melko hyvin selvillä ja
arkkitehtimallin kattavuus ja tarkkuus ylitti päätoteuttajan laskijan saamat aikaisemmat tuotemallit.
Myös rakennesuunnittelijan tarpeita arkkitehtimallinnusta kohtaan selvitettiin alustavasti. Ohjetta
voidaan käyttää ja kehittää tulevissa hankkeissa ja sen avulla on mahdollista edistää tuotemallintamisen
käyttöönottoa
yhtenäisellä
tavalla
päätoteuttajan
omassa
asuntotuotannossa.
Yksi
hyödyntämismahdollisuus jatkossa on myös käyttää sitä suunnittelusopimusten liitteenä määrittelemään
mitä mallintamisen osalta suunnittelutoimeksiannossa on tilattu.
KESKEISIMMÄT ESIIN NOUSSEET ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET:
Pilotissa havaitut merkittävimmät ongelmat ja kehittämistarpeet liittyivät ohjelmien
tiedonsiirtovalmiuksien
ja
tuotekirjastojen
puutteisiin,
mallintamisen
aikatauluun
ja
suunnitelmamuutoksiin:
-

Tiedonsiirrot: sähkösuunnittelun mallinnusohjelmasta puuttuu IFC – tuki vielä kokonaan ja Lvimallinnusohjelmasta puuttuu sisäänlukuvalmius. Myös rakennemallinnusohjelman IFC –
sisäänluvussa ilmeni vielä kehitettävää. Elementeiksi pilkottua arkkitehtimallia ei voitu
jatkohyödyntää seinäelementtien suunnitteluun.

-

Mallinnusohjelmien kirjastoja toivotaan kehitettävän paremmin suunnittelua palveleviksi.
Arkkitehtimallinnuksessa toivotaan mm. tuotetietojen helpompaa päivitystä peruskirjaston
objekteja käytettäessä ja Lvi – mallinnukseen toivotaan enemmän valmiiksi mallinnettuja
komponentteja.

-

Mallinnukselle pitäisi aikataulutuksessa varata enemmän aikaa

-

Suunnitelmamuutokset koetaan mallinnuksessa hankaliksi mm. siitä syystä, että kaikkia
suunnitelmia ei vielä oteta suoraan mallista vaan ollaan välivaiheessa, jossa 2d – tasokuvia tehdään
edelleen käyttäen pohjana mallista tuotettuja tasokuvia. Muutoksien seurauksena suunnitelmat
joudutaan käytännössä tekemään uudelleen tulostamalla mallista uusi pohja ja piirtämällä
suunnitelma loppuun uudelleen. Pilottihankkeen kaltaisessa kolmen talon kohteessa esimerkiksi
arkkitehtisuunnittelun alkuvaiheessa voidaan hyödyntää monistamista, mutta loppuvaiheen
muutokset joudutaan viemään jokaiseen taloon erikseen.

Mallipohjaista prosessia kehitetään päätoteuttajan rakennushankkeissa jatkossakin tavoitteena mm. saada
kaikki osapuolet tekemään suunnitelmansa alusta asti mallintaen. Tavoitteena on myös täsmentää miten
malleja hyödynnetään ja jatkaa mallinnustarpeiden määrittelytyötä, jotta myös uusien mallintavien
osapuolien osalta selkiytyy mitä tulisi mallintaa. Mallinnusohjelmien tiedonsiirto-ominaisuuksien ja
mallinnusosaamisen kehittyessä esimerkiksi lvis – suunnittelijat voivat määritellä, mitä muilta
osapuolilta tarvitsemaansa tietoa voivat hyödyntää tehokkaimmin mallimuodossa. Arkkitehti ja
rakennesuunnittelija voivat puolestaan esittää mallinnustarpeita esimerkiksi geo-suunnittelua kohtaan.
Lisäksi päätoteuttajan tarpeita voidaan miettiä enemmän vaiheittain ja pohtia vaatimuksia
mallintamiselle, jotta malleja voidaan hyödyntää jo hankkeen alkuvaiheessa päätöksenteon tukena.
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2. Rakennushanke 2, Talin asuntokohde
2.1 Perustiedot
Pilotissa on pyritty kehittämään urakoitsijan ja suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja
tiedonhallintaa tuotemallinnuksen avulla. Virtuaalimallia on pyritty hyödyntämään
myös myynnissä ja markkinoinnissa, prosessin tehostamiseen sekä suunnitelmien
laadun parantamiseen erityisesti suunnitelmien yhteensopivuuden osalta. Pilotoinnin ja
kehittämisen osatavoitteet sekä tiedot rakennuskohteesta on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 5. Rakennuskohteen ja kehityshankkeen perustiedot.
PILOTTIKOHDE:

Talin kohde, Helsinki

RAKENNUSKOHDE:

Asuntokohde käsittäen 3 uudisrakennusyhtiötä ja 1 käyttötarkoituksen
muutoksen: Tontille rakennetaan elementtirakenteinen uudis-kerrostalo, joka on jaettu
kolmeen erilliseen asunto-osakeyhtiöön: As Oy Helsingin Happiness, As Oy Helsingin
Follow ja As Oy Helsingin Trust. Uudismassan laajuus on noin 10 000 kem2 ja
pihakannen noin 3 300 m2. Pihakansi on osittain elementtirakenteinen ja osittain
paikallavalettava. Lisäksi tontilla oleva teollisuusrakennus muutetaan asuntokäyttöön.
Käyttötarkoituksen muutos on noin 4 600 kem2. Kohteet ovat pääosin NCC
TähtiKoteja. Yksi uudisrakennuksen yhtiöistä toteutetaan NCC AktiiviKoti –
konseptilla.
Suunnittelu käynnistyi syksyllä 2004. Hankkeen ensimmäisen vaiheen osalta
suunnittelu on ollut aktiivisesti käynnissä 1/2005 -> 10/2005. Rakentaminen alkaa
maanrakennustöiden osalta lokakuussa ja perustusten osalta joulukuussa 2005.
Kokonaisuudessaan Talin kohde valmistuu vuonna 2007 tai 2008. Aikataulusyistä
raportoidut mallinnuskokemukset koskevat pääasiassa hankkeen ensimmäistä vaihetta,
johon kuuluvat As Oy Helsingin Happiness ja Follow.

TOTEUTUSMUOTO:

Perustajaurakointi

OSAPUOLET
JA KÄYTETYT
OHJELMISTOT:

Päätoteuttaja: NCC Rakennus Oy, tuotemallipohjaiseen määrä- ja kustannuslaskentaan
ArchiCAD 9, TCM Cost ja iLink, rakennemallien tarkasteluun Tekla Structures 11.1,
mallien yhdistämiseen ja törmäystarkasteluun NavisWorks.
Arkkitehti ja pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen Oy,
mallinnusohjelma ArchiCAD 9
Rakenne- ja talotekninen suunnittelu: Optiplan Oy, mallinnusohjelmat Tekla
Structures 11.1 ja MagiCAD. Pihan autokannen rakennesuunnittelija Finnmap Oy,
mallinnusohjelma Tekla Structures 11.1.
Visualisointi: 3D Render Oy, 3D Studio

PILOTOINTI JA
KEHITTÄMINEN:

Kehitystyön osatavoitteet:
•

Tiedonsiirto suunnittelutiimin eri osapuolien välillä ja tässä yhteydessä
pyrkimys IFC – tiedonsiirron hyödyntämiseen.

•

Suunnitelmien yhteensovittaminen mallien avulla. Navisworks – ohjelman ja
iRoom – mahdollisuuksien testaus tässä yhteydessä.

•

Määrä- ja aikataulutiedon hallinta tuotemallin avulla ja tässä yhteydessä 4D –
testausta tavoitteena rungon aikataulun hallinta Teklan sovelluksen avulla.

•

Mallinnusohjelman sovellustestaus asuntosuunnitteluun
rakennesuunnittelussa

•

Tuotemallin hyödyntäminen sisäisessä tiedonvälityksessä sekä alueen ja
asuntojen markkinoinnissa.
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2.2 Tuotemallipohjainen prosessi ja tiedonsiirrot
Arkkitehti-, rakenne-, LVI – ja sähkösuunnittelu on tehty mallintaen. Arkkitehtimalli
siirrettiin visualisointiin erikoistuneelle yritykselle markkinointimateriaalin tuottamista
varten ArchiCADin pla-muodossa, asuinkerrostalon rakennesuunnittelijalle suunnittelun
lähtötiedoksi IFC2x2 – mallina, olosuhdesimulointiin IFC200 – muodossa ja
päätoteuttajan määrälaskentaan pla-muodossa. Lvi – ja sähkösuunnittelijat saivat
arkkitehtimallista kerroksittain tuotetut 2d - dwg -tasokuvat. Lisäksi arkkitehti toimitti
mallinsa rakennesuunnittelijoille ja sai rakennesuunnittelijoiden mallit IFC2x2 –
muodossa suunnitelmien yhteensopivuustarkistusta varten. Samoin asuinkerrostalon ja
pihakannen
rakennesuunnittelijat
vaihtoivat
suunnittelutietoa
rakenteiden
liittymäkohtien
yhteensopivuuden
vertailuun.
Tiedonsiirto
tapahtui
rakennesuunnittelijoiden välillä xml- ja mallinnusohjelman (Tekla) omassa formaatissa.
Tekla Structures – ohjelmalla tehty kerrostalon rakennemalli siirrettiin myös
elementtisuunnitteluun mallinnusohjelman omassa formaatissa ja päätoteuttajan
määrälaskentaan IFC 2x2 - muodossa.
Päätoteuttaja on saanut eri suunnittelijoiden mallit NavisWorks – ohjelmassa tehtävää
mallien yhdistämistä varten soveltuvissa tiedostomuodoissa (ArchiCAD pla, rakenne- ja
pihakansisuunnittelu dgn, LVIS-suunnittelu ”räjäytettynä” dwg:nä). Arkkitehdin plamuotoisesta ja rakennesuunnittelijan IFC – muotoisesta mallista tuotetut
suoritepohjaiset määrätiedot siirrettiin edelleen xls – muodossa aikataulutukseen.
Tuotemallia hyödyntävän prosessin keskeiset vaiheet ja tiedonsiirrot on esitetty
seuraavassa kuvassa.
Kuvassa esitetyn lisäksi päätoteuttaja on käyttänyt rakennesuunnittelijan Tekla - mallia
rakennemalleihin tutustumiseen. Työmaavaiheessa tutkitaan vielä mahdollisuudet
hyödyntää asuinkerrostalon rakennemallia ja Tekla Structures -ohjelman 4D –
ominaisuuksia elementtien suunnittelu- ja valmistustilanteen tilanneseurantaan. Lisäksi
mallia tullaan hyödyntämään työmaan tuotannon suunnittelussa ja mittauksissa.
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Arkkitehti
ArchiCAD plamalli: määrät

Arkkitehtisuunnittelu
ArchiCAD plamalli: geometria

ArchiCAD

Päätteuttaja

Päätteuttaja

Määrä- ja
kustannuslaskenta

Aikataulutus

ArchiCAD, iLink, TCM

Dynaproject
määrät ja sijainnit

2d-dwg

ArchiCAD pla – malli

Visualisoija

Lvis-suunnittelijat

Visualisointi
(markkinointimat.)

Lvi- ja Ssuunnittelu

Päätteuttaja
3d-dwg

NavisWorks

MagiCAD

3D Studio

Mallien yhdistäminen
ja törmäystarkastelu

IFC200malli
Lvi-suunnittelija
Olosuhdesimulointi
MagiCAD

IFC 2x2 - malli:
geometria

Teklamalli
IFC 2x2 - malli:
määrätietoa

Rakennesuunnittelija2
Pihakannen rakennesuunnittelu

Teklamalli

Tekla Structures
Tekla- ja xml
Rakennesuunnittelija1

Rakennesuunnittelija
Rakennemalli:
Tekla- ja xml

Kerrostalon rakennesuunnittelu
Tekla Structures

Seinäelementtisuunnittelu
Tekla Structures

Kuva 13. Mallintaminen ja tiedonsiirrot Talin kohteessa.
Lisäksi pilotissa tehtiin IFC - tiedonsiirron testauksia esimerkiksi LVI – suunnittelusta
rakennesuunnittelijan mallinnusohjelmaan.
ARKKITEHTISUUNNITTELU
Kaupunkikuvavaiheessa luonnossuunnittelu tehtiin käsin keskittyen korkeusasemiin,
massoitteluun ja julkisivujen luonnosteluun, minkä jälkeen piirustukset tehtiin
perinteisesti 2D – AutoCAD – piirustuksina. Aiemman mallinnuskokemuksen
puuttuessa mallintaminen koettiin tässä vaiheessa liian hitaaksi luonnostelun vauhtiin
nähden. Koska kohde on suuri (noin 50 000 m3) ja suunnitteluratkaisut elivät ja
muuttuivat merkittävästi vielä pääpiirustusvaiheessakin, tehtiin rakennussuunnittelua
käytännössä paljon 2D:ssä vielä myöhemminkin. Kun ratkaisut varmistuivat, ne
mallinnettiin ja ajan tasalla olevasta mallista voitiin tuottaa piirustuksia ja tuotemalli
siirtää muiden osapuolien käyttöön. Päätoteuttaja hyödynsi arkkitehtimallia
ensimmäisen kerran jo tilapohjaiseen kustannuslaskentaan, muut suunnittelijat saivat
käyttöönsä melko pitkälle viedyn arkkitehtimallin.
TUOTEMALLINNUS ARKKITEHTISUUNNITTELUSSA
Mallinnus ArchiCADillä käynnistyi ympäristön, maaston, rakennusten ja tiestön
korkeusasemien mallinnuksella (kuva 14). Rungon perushahmo oli tutkittu jo
kaavaluonnosvaiheessa.
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Kuva 14. Arkkitehtimallinnuksen ensimmäinen vaihe.
Mallintaminen jatkui ulkoseinälinjojen tarkemmalla suunnittelulla ja pintaalatarkasteluilla, minkä jälkeen suunniteltiin ja mallinnettiin ”peruskerroksen” asunnot
ja sisätilat. Seinärakenteet mallinnettiin jo tässä vaiheessa kohteeseen valituilla
rakennetyypeillä. ProIT – rakennekirjaston rakennetyypit eivät sellaisenaan soveltuneet
kohteeseen, mutta käytettyjen NCC:n omien tyyppien nimeämisessä on noudatettu
ProIT – rakennekirjaston periaatteita.

Kuvat 15-16. Vasemman puoleisessa kuvassa mallia työstetään ”peruskerroksen”
kohdalta. Oikean puoleisessa kuvassa rakennuksen perusmassa on saatu mallinnettua.
Rakennuksen perusmassan hahmotuttua malli tarkentui kellarin osalta. Julkisivun
detaljointia, sisätiloja ja ikkunoita tarkennettiin tämän jälkeen kerroksittain. Ikkunat
mallinnettiin pääpiirustusvaiheessa ArchiCADin peruskirjaston ikkunaobjekteilla.
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Kuva 17. Pääpiirustusvaiheen arkkitehtimalli.
Pääpiirustusvaiheen mallinnuksen jälkeen mallia tarkennettiin vielä urakkalaskentaa
varten esimerkiksi vaihtamalla ikkunat Fenestran ikkunaobjekteiksi. Joitain
erikoisikkunoita kuten kulmaikkunat ei kuitenkaan voitu kuvata valmistajakohtaisen
ikkunakirjaston objekteilla, vaan ne jäivät mallissa peruskirjaston geneerisiksi
ikkunoiksi. Lisäksi arkkitehti mallinsi tontilla olevan kallion pinnan
pohjatutkimustulosten perusteella. Päätoteuttaja testasi mallin hyödynnettävyyttä
maamassojen laskentaan ja rakennesuunnittelijat yrittivät siirtää kallion pintamallin
omaan mallinnusohjelmaansa perustusten suunnittelussa hyödynnettäväksi.
Arkkitehti toimitti mallinsa rakennesuunnittelijoille ja sai rakennemallit suunnitelmien
yhteensopivuuden tarkistamiseksi. Tiedonsiirrot IFC- muodossa onnistuivat hyvin ja
mallit osuivat kohdalleen arkkitehdin mallinnusohjelmassa. Arkkitehti piti tätä hyvänä
tarkistuskeinona, josta näki että ”ollaan tekemässä samaa taloa”. Pääsuunnittelijan
roolissa arkkitehtia auttoi erityisesti päätoteuttajan tekemä kaikkien suunnittelualojen
mallien yhdistäminen. Suunnittelun loppuvaiheessa arkkitehti hyödynsi tätä yhdistettyä
NavisWorks - mallia suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistamiseen.

ARKKITEHTIMALLIN KÄYTTÖ OLOSUHDESIMULOINTEIHIN
Arkkitehdin mallia on käytetty myös IDA ICE - ohjelmalla tehtyyn
olosuhdesimulointiin, josta saadaan palautetta arkkitehti- ja LVI – suunnitteluun.
Olosuhdetarkastelu tehtiin sisälämpötilojen hallinnan kannalta kriittiseksi arvioidulle
makuuhuoneelle. Simuloinnilla selvitettiin miten ikkunavalinnat, sälekaihtimet,
markiisit ja ilmanvaihto vaikuttavat kesäaikaisiin sisälämpötiloihin ja valon
voimakkuuteen. Tavoitteena on varmistaa mukavat olosuhteet valmiissa asunnoissa.
Laskennan tuloksien perusteella voidaan tehdä ratkaisuja esimerkiksi ikkunatyypeistä ja
arvioida onko tarvetta vaihtaa jopa ikkunan kokoa sisälämpötilojen hallitsemiseksi.
Pilottikohteessa oli tarkoituksena tehdä myös energiasimulointi ja käyttää näitä tuloksia
palautteena suunnitteluun sekä verrata rakennuksen käytön aikaista todellista kulutusta
simulointituloksiin. Vertailun tavoitteena oli selvittää, onko haluttujen olosuhteiden
luomisessa onnistuttu. Toteumatieto saadaan kohteen valmistuttua, kun
suunnittelutoimisto tekee todellisen kulutuksen seurannan Internetin välityksellä
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etävalvontana. Energiasimulointi tehdään kuitenkin aiottua myöhemmässä vaiheessa,
minkä vuoksi tulokset eivät käytännössä enää ehdi vaikuttaa suunnitelmiin.

RAKENNE- JA ELEMENTTISUUNNITTELU
Kohteessa on rakennesuunnittelijoita kahden yrityksen kolmesta eri toimistosta:
Asuinkerrostalon rakenne- ja elementtisuunnittelun tekee Optiplanin kaksi eri
paikallistoimistoa ja pihakannen rakennesuunnittelun Finnmap, joiden välillä on
käytetty tuotemalli - muotoista tietoa puolin ja toisin hyväksi.
RAKENNEMALLINNUS
Asuinkerrostalon rakennesuunnittelija sai suunnittelun lähtötiedoiksi arkkitehdin IFC
2x2 – mallin, jota käytti rakennemallinnuksen referenssinä. Rakennesuunnittelija
mallinsi kantavan rungon, ulkoseinät, perustukset paaluineen, salaojat, elpohormit sekä
raudoituksista ontelolaattojen ja julkisivuelementtien saumaraudat. Kevytsorakattoa ei
mallinnettu tarkasti. Märkätilat mallinnettiin piirustustuotannon tarpeita vastaavasti.
Rakennesuunnittelija käytti oman mallinsa tarkistukseen mallinnusohjelmassa olevaa
päällekkäisten osien tarkistus – ominaisuutta sekä mallista tuotettujen piirustusten
visuaalista tarkistusta. Pihakannen rakennemallia käytettiin XML- ja Teklan omassa
tiedostomuodossa rakenteiden liittymäkohtien tarkistamiseen.

Kuva 18. Asuinkerrostalon rakennesuunnittelijan tuotemalli.
Rakennesuunnittelijan tasokuvat on tuotettu suoraan mallista. Detaljit ja leikkaukset
ovat eri tavoin tuotettuja 2d – piirustuksia. Isoissa leikkauksissa pohjaksi on otettu
leikkaus rakennemallista ja esimerkiksi lattioiden pintavalut on piirretty loppuun
perinteisesti 2D:ssä. Suurin hyöty mallintamisesta tässä on, että geometria eli korko- ja
mittatiedot ovat tarkalleen oikein mallista otetuissa leikkauksissa. Kaikki A4 - kuvat
(rakennetyypit, liitosdetaljit yms.) on tehty perinteisellä piirustusohjelmalla. Karkea
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rakennemalli syntyi yllättävänkin ripeästi, kun yksi peruskerros mallinnettiin tarkkaan,
jonka jälkeen se kopioitiin muihin kerroksiin.
Rakennemalli on toimitettu aika ajoin päätoteuttajalle eri suunnittelijoiden
yhdistelmämallia ja ristiinvertailua varten. Lisäksi rakennemallia on hyödynnetty
määrälaskentaan ja elementtisuunnittelija on saanut rakennemallin elementtisuunnittelua
varten. Myös elementtisuunnittelua tehtiin Tekla Structures ohjelmalla, jatkaen
rakennemallin työstämistä elementtimalliksi.
Pihakansi, joka muodostuu elementtirakenteisista pilareista ja palkeista sekä
jälkijännitetyistä paikallavalutasoista, on suunniteltu kokonaan mallintaen. Vain detaljit,
joissa käytetään hyviksi havaittuja vakioratkaisuja, esitetään valmiita 2D – kuvia
hyödyntäen kuten tähänkin asti. Esimerkiksi vesieristeitä ei siten esitetä mallissa ja
liikuntasaumadetaljit ovat perinteisiä 2D – detaljikuvia. Kaikki muu, kuten pilari- ja
palkkielementtikuvat saadaan rakennemallista. Mallissa on geometrian eli mittatietojen
lisäksi kaikki raudoitukset kuten jännitysankkurit ja punokset. Raudoitusverkot ja
pääteräkset on mallinnettu limityksillä, jolloin verkkolistat ja määrät saadaan oikein
suoraan mallista.
Pihakannen rakennesuunnittelu perustui arkkitehtiluonnoksiin. Arkkitehdin tuotemallia
on käytetty pihakannen suunnittelussa vain visuaalisesti asuinkerrostalon ja pihakannen
yhteensopivuuden tarkastamiseen. Lisäksi arkkitehdin mallintama kallion pintamalli
yritettiin yhdistää pihakannen rakennemalliin, mutta tässä ei onnistuttu.
SEINÄELEMENTTISUUNNITTELU MALLINTAEN
Myös asuinkerrostalon elementtisuunnittelua tehtiin mallintaen. Tässä hyödynnettiin
suoraan päärakennesuunnittelijan mallia, johon seinäelementit oli pilkottu. Kaikki
elementit olivat varauksineen ja koloineen paikallaan, kun elementtisuunnittelija lähti
työstämään rakennesuunnittelijalta saamaansa mallia. Elementtisuunnittelija lisäsi
rakennesuunnittelijan mallintamiin ulkoseiniin ikkuna- ja oviaukkoja sekä elementtien
liitoksia ja raudoituksia (verkot ja reunateräkset). Liitokset ovat kolmiulotteisia
parametrisia komponentteja, joiden käyttöön liittyy automatiikkaa. Komponentin
lisäyksen seurauksena ohjelma päivittää liittyviin rakennusosiin tarvittavia muutoksia
kuten loveuksia ja saumoja.
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Kuva
19.
Esimerkki
käyttöliittymästä.

elementtisuunnittelijan

lisäämän

liitoskomponentin

Elementtisuunnittelu on kirjoittamishetkellä vielä käynnissä, mutta perinteisin
menetelmin JCAD-ohjelmalla. Seinäelementtimallinnus jäi testaukseksi, koska kesken
työskentelyn todettiin, ettei aikataulu salli mallintamista. Kohde oli ensimmäinen kohde,
jossa elementtimallinnusta käytettiin ja lisäksi suuri ja monimuotoinen kohde
mallintamisen opetteluun.
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LVI – JA SÄHKÖMALLINNUS
Lvi – ja sähkösuunnittelija ovat mallintaneet jo useita vuosia ja pitävät mallinnusta
normaalina suunnittelutapana. Pilotissa mallinnukselle asetettiin kuitenkin aiempaa
enemmän vaatimuksia ja se tehtiinkin aiempaa tarkemmin. Esimerkiksi lämpö-, vesi- ja
ilmastointiputkien mallinnus oikeisiin korkoihin ei ole aiemmin ollut muille osapuolille
yhtä tärkeää, kun mallista on tavallisesti otettu vain 2d – tasokuvat työmaata varten.
Pilotissa putkien mallinnus oikeisiin korkeusasemiin tuli tärkeäksi erityisesti pyrittäessä
hyödyntämään eri suunnittelijoiden malleja törmäystarkasteluihin. Aivan kaikki putket
eivät kuitenkaan tämänkään kohteen Lvi- mallissa ole tarkalleen oikeissa koroissaan.
Erityisesti viemärien mallinnus koettiin vielä vaikeaksi, koska kallistukset eivät tule
oikein tähän tarkoitetuilla ohjelmaominaisuuksilla. Viemärin mallinnuksessa
suunnittelijalle on vaihtoehtoina suora putkiveto tai kallistettu ”smart” – veto, jolloin
ohjelma yrittää tehdä kallistukset onnistumatta siinä. Tuloksena on mm. ylimääräisiä
osia, joista aiheutuu virheitä mallista tuotettavaan tarvikeluetteloon. Viemärit
mallinnettiinkin pilotissa suorina. Törmäystarkastelua varten lvi-suunnittelija on
mallintanut omaan malliinsa myös sprinklaussuunnitelman putket.
Sähkösuunnittelija on mallintanut sähkökeskukset, kaapelihyllyt ja autohallin osalta
myös valaisimet, mutta ei johtoja. Mallintamiseen ei saada vielä läheskään kaikkia osia
valmistajilta tai mallinnusohjelman kirjastoista, vaan näitä suunnittelija on itse luonut
2d – symboleiksi. Nämä osat ovat suunnitelmissa 2d – piirrosmerkkejä.

TUOTEMALLITIEDON
TARKOITUKSIIN

HYÖDYNTÄMINEN

PÄÄTOTEUTTAJAN

ARKKITEHTIMALLIN JA PIHASUUNNITELMAN VISUALISOINTI ->
MARKKINOINTIKUVAT JA VIRTUAALINEN ESITTELYHUONEISTO
Visualisointiin erikoistunut yritys on tehnyt markkinointimateriaalin arkkitehtimallia ja
pihasuunnittelijan suunnitelmia käyttäen. Visualisoija on panostanut erityisesti pihan ja
ympäristön mallinnukseen ja havainnollistamiseen sekä rakennuksen osalta
ulkopintojen renderointiin. Päätoteuttaja on saanut visualisoidusta arkkitehtimallista
perspektiivikuvat ym. materiaalin ennakkomarkkinointiin. Lisäksi esittelyä varten
tehdään vielä virtuaalinen mallihuoneisto kohteen Internet – sivuille. Mallihuoneistolla
esitellään vaihtoehtoisia sisustusratkaisuja.
ARKKITEHTI- JA RAKENNEMALLIN
KUSTANNUSLASKENTAAN

HYÖDYNTÄMINEN

MÄÄRÄ-

JA

Tuotemallipohjaisen laskennan ensimmäisessä vaiheessa arkkitehdin pla – muotoisesta
mallista on otettu tiloja ja tonttia koskevia määrätietoja tilapohjaiseen
kustannuslaskentaan. Mallin hyödynnettävyyden varmistamiseksi mallinnustarpeista
keskusteltiin ennen mallintamisen aloitusta ja arkkitehti sai ohjeita esimerkiksi
tilakoodauksesta, jotta tuotemalli olisi mahdollisimman käyttökelpoinen laskennassa.
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Mallipohjainen määrälaskenta tehtiin myöhemmin tarkemmin ottaen rakennusosia
koskevat määrät arkkitehtimallista. Kustannusarviolaskenta on kirjoittamishetkellä vielä
käynnissä. Tässäkin vaiheessa määrätietoja on otettu pääasiassa arkkitehdin mallista,
mutta myös rakennemallin hyödynnettävyyttä on testattu. Rakennemallista on saatu
perustuksiin liittyviä määrätietoja. Käytännössä rakennemalli on siirretty IFC2x2 –
muodossa ArchiCADiin, jossa määrätiedot on tuotettu molempien suunnittelijoiden
malleista. Mallien rakenteet on linkitetty päätoteuttajan rakenteisiin iLink – ohjelmalla,
tuloksena suorite- ja panostasoiset määrätiedot, joita käytetään TCM Cost ohjelmassa
kustannuslaskentaan. Tuotemallipohjaisen määrälaskennan rinnalla on tehty
tarkistuksena myös perinteinen laskenta ja tuloksia on verrattu mallista saatuihin
määriin.
Päätoteuttaja testasi myös arkkitehdin mallintaman maaperämallin (kallion pintamallin)
hyödynnettävyyttä maamassojen laskentaan. Malli ei kuitenkaan näin vastannut
tarkoitustaan mm. riittämättömän tarkkuutensa vuoksi.
SUORITEPOHJAISET MÄÄRÄTIEDOT AIKATAULUTUKSEEN
Suoritepohjaista määrälistausta hyödynnetään kustannusarvion laatimisen lisäksi myös
aikataulun suunnitteluun ja valvontaan Dynaproject – ohjelmassa.
TÖRMÄYSTARKASTELUT
Pilotissa päätoteuttaja on testannut eri suunnittelualojen mallien yhdistämistä ja
törmäystarkastelua. Yhdistelmämalli on tarkistettu ensin visuaalisesti ja sitten
koneellisesti. Myös suunnittelijat ovat saaneet yhdistetyn mallin käyttöönsä ja
hyödyntäneet sitä suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistuksiin omaehtoisesti.
Yhdistettyä NavisWorks – mallia on tarkasteltu ohjelman kevyemmällä, nk.
katseluohjelmaversiolla. Esimerkiksi arkkitehti on pääsuunnittelijana tarkastellut
yhteensopivuutta, mutta myös LVI – suunnittelija on tarkastellut omien suunnitelmiensa
yhteensopivuutta arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan malleihin nähden. Eri
suunnittelijoiden malleista koottua yhdistelmämallia on tarkasteltu lisäksi useaan
kertaan yhteisissä kokouksissa, jotka ovat toimineet myös kohteeseen perehtymisen
apuna, kun paikalla on ollut projektipäällikkö ja työmaahenkilöstöä.
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Kuva 20. Mallien yhdistäminen ja törmäystarkastelu NavisWorks – ohjelmalla.

iROOM
Pilotissa
tutustuttiin
Tampereen
teknillisen
yliopiston
iRoom
tilaan
suunnittelukokouspaikkana.
iRoom
on
tarkoitettu
vuorovaikutteiseksi
suunnitteluympäristöksi (i = interactive) ja tarjoaa kolme suurta näyttöä esimerkiksi eri
suunnittelualojen mallien tai saman tuotemallin eri näkymien yhtäaikaiseen
tarkasteluun. Näkymien ohjailussa sormi toimii hiirenä ja detaljien tarkasteluun voidaan
käyttää suurennuslasitoimintoa. Lisäksi esimerkiksi muistiinpanot ja merkinnät
suunnitelmiin voidaan tallentaa isolta näytöltä pc:lle. Talin kohteen iRoom palaverissa
tarkasteltiin mm. maanrakentamisen ja suunnitelmien yhteensopivuuden kannalta
kiinnostavia kohtia suunnitelmista. Päätavoite oli kuitenkin tutustua iRoomin
tarjoamaan tekniikkaan ja pohtia sen hyödyntämismahdollisuuksia suunnittelutiimin
yhteistyön tukemiseen jatkossa.

Kuva 21. iRoom suunnitteluympäristöön tutustuminen, TTY 12.8.2005.
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TUOTEMALLITIEDON HYÖDYNTÄMINEN TYÖMAAVAIHEESSA
Malleista tuotetaan työmaalle perehdyttämismateriaalia, eli päätoteuttajan
työmaahenkilöstölle ja aliurakoitsijoille toimitetaan perinteisten piirustusten lisäksi
malleista tuotettuja 3D – havainnekuvia. Lisäksi työmaalle on tarkoitus toimittaa eri
suunnittelualojen yhdistelmämalli ja tämän tarkasteluun tarvittava katseluohjelma.
Asuinkerrostalon rakennemallia ja Tekla Structures -ohjelman 4D – ominaisuuksia on
tavoitteena
testata
vielä
työmaaprosessin
valmisteluvaiheessa
aikataulun
toteutuskelpoisuuden tarkistukseen sekä työmaavaiheessa ontelolaattojen ja
ulkoseinäelementtien suunnittelun ja asennuksen tilanneseurantaan. Lisäksi runkomallin
hyödyntämismahdollisuutta työmaamittauksiin pohditaan vielä.

2.3 Tiedonhallinnan organisointi ja 3D – mallinnuksen
projektikohtaiset ohjeet
Pilotille ennakkoon asetettujen tavoitteiden lisäksi hankkeen kuluessa todettiin
tarpeelliseksi laatia projektikohtainen 3D-CAD-integraatio-ohje, koska projektikohtaiset
sopimukset esimerkiksi CAD – suunnittelua, tiedonhallintaa ja –siirtoja sekä mallien
hyödyntämistä koskien todettiin tärkeiksi myös mallipohjaisessa suunnitteluprosessissa.
Kaikkia asioita ei voida ohjeistaa ja sopia yleisillä ohjeilla. Hankkeissa tulee ennen
mallintamisen aloittamista sopia esimerkiksi, mihin malleja tullaan käyttämään.
Ohjeen laadinta tapahtui Talin kohteen tarpeisiin nähden myöhään. Pilotin puitteissa
laadittiin kuitenkin ohjepohja tulevia hankkeita varten. Tähän listattiin asioita, joista eri
osapuolien on hyvä yhdessä sopia projektikohtaisesti. Laadittua ohjerunkoa voidaan
hyödyntää jatkossa uusien projektien mallintamisen pelisääntöjen laadintaan (Talin
ohjepohja raportin liitteenä).
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2.4 Kokemuksia
HYÖDYT MALLINTAMISESTA
- Kolmiulotteinen tuotemalli ja mallista saatavat leikkauskappaleet olivat selkeä apu
kokonaisuuden ja osien hallintaan ja hahmottamiseen, kun kohde on asuntokohteeksi
suuri ja muodostuu useasta asunto-osakeyhtiöstä.
- Geometriatieto siirtyi arkkitehdin ja rakennesuunnittelijoiden välillä hyvin IFC –
muodossa. Tämä mahdollisti tuotemallien päällekkäisen visuaalisen tarkastelun
suunnittelijoiden omissa mallinnusohjelmissa. Päällekkäinen tarkistus oli hyvä keino
varmistaa, että arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien välillä ei ole ristiriitoja ja että
useaan osaan jaetun rakennesuunnittelun liittymäkohdat täsmäävät.
- Olosuhdeanalyysien tekemiseksi rakennus on aiemmin jouduttu piirtämään
arkkitehtisuunnittelun jälkeen uudelleen. Tuotemallista suunnitelmat saadaan suoraan
laskentaohjelmaan ja turha uudelleen piirtäminen jää pois. Tämä säästää merkittävästi
simulointiin kuluvaa aikaa ja vaivaa.
- Malli on havainnollinen perinteisiin suunnitelmiin verrattuna. Rakennesuunnittelussa
kolmiulotteisuus auttaa erityisesti korkomaailman hahmottamisessa ja käsittelyssä.
Pilotissa yksi esimerkki oli nosturin perustusten korkoaseman tarkastelu suhteessa
samalle kohdalle rakennettavan pihakannen rakenteisiin. 3D – näkymässä
ongelmapaikat löytyivät helpommin. Näitä olivat nosturin perustusten liian korkealle
rakentamisesta aiheutuvat ongelmat kallistettuun pihakanteen ja liian matalalle
rakentamisesta aiheutuvat ongelmat pihakannen perustusten rakentamiseen.
Perinteisessä tasokuvassa eri rakennusosien korkeusasemien yhteensopivuus ja laatan
kaltevuus ei olisi ilmennyt millään lailla, vaan saman asian tarkasteluun olisi pitänyt
piirtää erikseen leikkauskuva – mikäli ongelmien mahdollisuus olisi huomattu.
Havainnollisuus nousi positiivisesti esiin uudelleen eri suunnittelualojen mallien
päällekkäisissä tarkasteluissa.
- Mallintamisen merkittävänä hyötynä odotetaan myös suunnitelmien virheettömyyttä,
joka
näkyy
käytännössä
reklamaatioiden
vähyytenä.
Kerrostalon
rakennepiirustustuotantoon liittyi kuitenkin ongelmia, joidenka vuoksi mallintamisesta
saatiin rakennesuunnittelussa nyt pääasiassa vain havainnollinen hyöty. Kokonaisuudet
pysyvät paremmin hallinnassa ja projekti palautuu esimerkiksi kesäloman jälkeen
hyvin mieleen.
- Elementtisuunnittelussa mallintamisen hyöty näkyi selvimmin liitoksien suunnittelun
helpottumisena. Liitoksien lisääminen malliin onnistuu hyvin ohjelmakirjaston
valmiita liitoskomponentteja käyttämällä ja vaikutus liittyviin rakenteisiin päivittyy
automaattisesti. Esimerkiksi pilarin voi mallintaa ensin anturaan asti. Kun tähän
lisätään valittu liitos, niin ohjelma lisää tarvittavat osat ja sauman automaattisesti
malliin.
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- Mallintamisen selkein hyöty LVI – suunnittelussa oli automaattinen mitoitus, jonka
myötä manuaalista laskentaa tarvitaan perinteistä vähemmän. Esimerkiksi lisättäessä
ilmamäärää, ohjelma mitoittaa putket, venttiilit ja säätöarvot automaattisesti halutun
ilmamäärän mukaan. Myös äänitarkastelut ja vertailevat laskelmat helpottuvat
merkittävästi.
- Lvi- ja sähkömallista on helppo tuottaa materiaaliluettelot. Lisäksi ongelmakohtien
törmäystarkastelut yhdessä muiden suunnittelualojen mallien kanssa tulevat
mahdollisiksi. Kun putket ja komponentit on mallinnettu tarkalleen oikein eli ovat
suunnittelijan ajattelemissa korkeusasemissa, voi arkkitehti tarkistaa yhdistetystä
mallista ettei esimerkiksi putkia tule näkyviin häiritsevissä paikoissa ja
rakennesuunnittelija, ettei rakenteita ole lävistetty kielletyistä kohdista.
- Kolmiulotteiset suunnitelmat olivat havainnolliset suunnittelunohjauksessa ja auttoivat
tilanteen ja tontin hahmottamisessa. Erityisesti eri suunnittelualojen yhdistelmämallin
käytöstä suunnitelmien yhteensopivuuden tarkasteluun ja kohteeseen perehtymiseen
saatiin hyviä kokemuksia. Kohteesta on parempi ennakkonäkemys ja esimerkiksi
mahdolliset ongelmakohdat ovat perinteistä paremmin etukäteen tiedossa.
Päätoteuttaja hyödynsi tuotemalleja myös laskennassa ja markkinointimateriaalin
tuottamisessa. Markkinointiin tarvittava visualisointi nopeutuu ja on edullisempaa, kun
tähän pystytään hyödyntämään arkkitehtimallia.
- 3D - mallien yhdistäminen mahdollistaa eri suunnittelualojen suunnitelmien aiempaa
tehokkaamman yhteensopivuustarkastelun sekä suunnitelmien läpikäynnin ja kohteen
esittelyn uudella ja havainnollisella tavalla kokouksissa ja työmaalla. Koska
pilottikohde on suuri ja arkkitehtimallin tiedostokoko lähes 50 MB,
suunnittelusovelluksen (ArchiCAD) avulla mallin tarkastelu koettiin raskaaksi. Tästä
syystä mallien yhdistämiseen käytetty NavisWorks – ohjelma todettiin merkittäväksi
avuksi myös pelkän arkkitehtimallin tarkastelussa esimerkiksi suunnittelukokouksissa.
NavisWorks – malli soveltuu tarkoitukseen paitsi ketteryytensä myös ilmaisen
katseluominaisuuksilla varustetun ohjelmaversion vuoksi.
Urakoitsijan ja suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonhallintaa onnistuttiin
kehittämään tuotemallinnuksen avulla. Käytännössä mallintamisen hyödyt yhteistyön
tukena ilmenivät seuraavilla tavoilla:
- Suunnitelmat saadaan esitettyä selkeämmin, jolloin suunnitteluratkaisuja on helpompi
perustella tilaajalle.
- Mallintaminen mahdollistaa suunnittelutiedon paremman hallinnan ja sitä kautta
suuremman suunnittelijaryhmän osallistumisen saman kohteen suunnitteluun.
- Eri suunnittelualojen malleista koottu yhdistetty malli ja tämän käyttö mallien
yhteensovituspalavereissa koettiin erityisen hyödyllisiksi. Eri suunnittelualojen mallien
katselu erikseen yhteisissä palavereissa on yleensä turhaa, koska silloin huomio
kiinnittyy yksityiskohtiin, jotka eivät välttämättä ole tärkeitä muille suunnittelijoille tai
kokonaisuuden kannalta.
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- Mallintamisen hyödyntäminen ja kehittäminen oli yhteinen asia, joka lisäsi
kommunikaatiota ja hiljaisen tiedon vaihtoa eri osapuolien välillä.

HAITAT JA ONGELMAT MALLINTAMISESSA
- Automatiikkaan liittyy vielä epävarmuutta. Esimerkiksi mallista tuotetut listaukset on
tarkistettava. Myöskään tiedonsiirtoihin ei voi täysin luottaa. Esimerkiksi IFC –
käännöksiin liittyy epävarmuutta, minkä vuoksi ne on syytä tarkistaa ennen toimitusta
muille osapuolille. Lisäksi koordinaatistot ovat poikenneet, kun malleja on yritetty
yhdistää ja arkkitehtimallista tuotettuja tasokuvia siirretty muille suunnittelijoille.
- Arkkitehtisuunnittelun loppuvaiheessa oli ongelmia eri kirjastoista valittujen
ikkunaobjektien käytössä samassa mallissa. Ongelmat ilmenivät listauksissa ja
litteroinnissa. Lisäksi mallin pilkkomiseen esimerkiksi portaisiin A, B, C kaivattiin
ohjelman tukea.
- Arkkitehti joutui käyttämään monia eri tiedostomuotoja siirtäessään suunnitelmiaan
muiden käyttöön. Tiedonsiirtoja tehtiin pilotin kuluessa vastaanottavasta ohjelmasta
riippuen dwg, IFC200, IFC2x ja IFC2x2 – muodoissa sekä mallinnusohjelman omassa
pla-formaatissa. Esimerkiksi yhden IFC-käännöksen tekeminen vei 20 – 40 minuuttia
ja monien eri IFC – versioiden tarve vei suunnittelijalta ylimääräistä aikaa.
- Rakennesuunnittelijan IFC – mallin rakennusosat aukesivat arkkitehdille osittain
objekteina, joita ei voinut muokata. Rakennesuunnittelijalta Teklasta IFC:nä
ArchiCADiin tulleessa mallissa seinät aukesivat normaalisti seininä, mutta esimerkiksi
palkit ja laatat aukesivat IFC-objekteina, joita voidaan hyödyntää vain visuaalisesti.
Kaikki siirretyt rakennusosat pitäisi aueta vastaanottajan sovelluksessa muokattavina
objekteina.
- Arkkitehdin
mallintama
kallion
pintamalli
ei
puolestaan
avautunut
pihakansisuunnittelijalle. Yritys yhdistää arkkitehdin mallintama kallion pintamalli
pihakannen rakennemalliin kaatoi rakennemallinnusohjelman. Syy tähän jäi
epäselväksi. Lisäksi pilotissa testattiin IFC – tiedonsiirtoa esimerkiksi LVI –
suunnittelusta rakennesuunnittelijan mallinnusohjelmaan. Lvi-mallin 3D - putket
jouduttiin kuitenkin räjäyttämään, jotta ne näkyivät rakennemallinnusohjelmassa.
- Piirustustuotanto suoraan rakennemallista oli ongelmallista ja työlästä. Useat
työvaiheet jouduttiin tekemään kahteen kertaan, kun ensin mallinnettiin ja sitten samaa
asiaa jouduttiin työstämään piirustuspuolella. Ohjelma sekoitti rakennusosien
tekstitietoa kuten elementtitunnukset sekä yleistekstejä. Esimerkiksi nimiöteksteistä
tulostui satunnaisesti kirjaimia pitkin tasoleikkauksia. Mallista tuotettujen piirustuksien
on oltava virheettömiä tai merkittävä hyöty suunnittelutyön kannalta jää saavuttamatta,
kun niitä joudutaan manuaalisesti tarkastamaan ja korjailemaan.
- Osa esimerkiksi piirustusten tuottamisen liittyvistä ongelmista saadaan korjattua, kun
asetukset saadaan kerran kuntoon. Osa taas johtuu ohjelman virheistä ja puutteista ja
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osa siitä, ettei ohjelmaa osata käyttää. Tietämättömyys ohjelman puutteista sekä
ohjelman keskeneräisyys betonirakenteiden mallinnukseen haittasivatkin merkittävästi
rakennesuunnittelua. Esimerkiksi kololaattojen mallinnus tuntui nykyisellä
ohjelmaversiolla vielä vaikealta. Myös jännepunoksien mallintaminen oli työlästä,
vaikka laskentaohjelmasta saatiin pisteet mallinnusohjelmaan punosten mallinnuksen
avuksi ja punokset mallinnettiin kyseisten pisteiden kautta rakennemalliin.
- Rakennepiirustukset olisivat syntyneet vielä tässä vaiheessa nopeammin perinteisesti,
kun mallinnuskokemusta on vähän ja ohjelmien käyttöön liittyy vielä ongelmia.
Erityisesti raudoitusten suunnittelu olisi ollut helpompaa ja nopeampaa perinteisillä
menetelmillä. Pihakannen osalta kaikki teräkset haluttiin kuitenkin mallintaa. Näin
elementtipiirustuksiin saatiin taivutusluettelot suoraan mallista. Lisäksi mallista on nyt
mahdollisuus tuottaa raudoituslistauksia, mutta kirjoittamishetkellä ei ole varmuutta
hyödynnetäänkö mahdollisuus tässä hankkeessa. Suunnittelijoiden näkökulmasta
esimerkiksi raudoitusten mallinnus saattaakin jäädä enemmän ”satsaukseksi
tulevaisuuteen”, kun jatkossa toimintatapojen uskotaan kuitenkin perustuvan
mallintamiseen.
- Lvi – ja sähkösuunnittelijoiden työmäärä on ollut perinteistä suurempi. Lvi – ja
sähkömallinnusta vaikeutti erityisesti parkkihallin vinot pinnat. Sähkösuunnittelussa
esimerkiksi valaisimiin ja kaapelihyllyihin piti tehdä kallistukset autohallin kallistuksia
vastaavasti, mikä aiheutti lisätyötä. Sähkösuunnitteluun mallinnus vaikutti pilotissa
myös niin, että komponenttien ominaisuuksia on määritelty mallista tuotettavia
tarvikelistauksia varten aiempaa tarkemmin. Lvi-suunnittelussa on jouduttu tekemään
aiempaa enemmän korkojen määrittelyä.
- Myös suunnitelmamuutosten hallinta on aiempaa haastavampaa Lvi-suunnittelussa.
Ongelmia voi aiheuttaa esimerkiksi lukittu putkikoko tai muutokset komponenteissa.
Esimerkiksi allas- ja hanatyypit on esitetty suunnitelmissa aiemmin yleisillä
symboleilla. Nyt malliin viedään tarkempaa tietoa ja kun tulee muutoksia, muutettavat
osat on etsittävä mallista manuaalisesti. Vaarana on, että suunnittelija ei huomaakaan
vaihtaa kaikkia tarvittavia osia ja suunnitelmiin jää virheitä. Muutokset ja niihin
liittyvät virheet mallissa eivät välttämättä näy mallista tuotetuissa paperipiirustuksissa,
mutta esimerkiksi tarvikelistauksiin tulee virheitä.
- Lvi – mallinnuksesta puuttuu valmistajien komponentteja ja viemärien mallinnus
oikeisiin kallistuskulmiin ei onnistu nykyisellä ohjelmaversiolla. Esimerkiksi
rakennesuunnittelijan salaojat ja Lvi – suunnittelijan viemäriputket törmäävät
käytännössä usein ja yhteentörmäystarkastelu olisi tässä hyödyllinen, jos kaikki lvi –
putket olisi mallinnettu oikein.
- IFC – lukuominaisuuden puuttuminen haittaa Lvi – suunnittelussa muiden
suunnittelijoiden mallien hyödyntämistä. Tiedonsiirto on mahdollista IFC – muodossa
vain MagiCADistä ulos.
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- Sähkömallinnukseen käytetyssä ohjelmaversiossa sähkökeskukset ja käytetyt
valaisimet olivat vielä 3d- kappaleita eli ”laatikoita”. Esimerkiksi valaisimien ja
pistorasioiden osalta kirjastot ovat kuitenkin kehittyneet uusimpaan ohjelmaversioon.
- Päätoteuttajan tekemissä törmäystarkasteluissa ohjelma tuotti virhelistauksia niin
paljon, että ensimmäinen tarkistus todettiin tapahtuvan helpommin ensin visuaalisesti
ja vasta tämän jälkeen koneellinen tarkastus tuntui hyödylliseltä.
- Pilotissa rakennemallista saatiin perustuksia koskevaa geometriatietoa, mutta
määrälaskennalle olisi ollut hyödyllisempää, jos rakennusosat olisivat IFC –
tiedonsiirron jälkeen auenneet ArchiCADin omina objekteina (esimerkiksi seinä)
eivätkä IFC-objekteina. Lisäksi suunnittelun status pitäisi ilmetä suunnittelijoiden
malleista rakennusosittain, jotta laskenta tietää miltä osin suunnitelma on valmis.
- Arkkitehdin mallintama kallion pintamalli ei vastannut tarkoitustaan maamassojen
laskennassa mm. riittämättömän tarkkuutensa vuoksi. Mallia varten tarvittaisiin
enemmän
mittauspisteitä.
Lisäksi
maaperämalli
pitäisi
tehdä
pohjarakennesuunnittelijan toimesta ja tarkoitukseen kehitetyllä sovelluksella.
- Tuotemallipalvelimelle tunnistettiin selkeä tarve, kun kohde on suuri ja mallitiedostot
kasvoivat tämän seurauksena niin suuriksi, että niitä on vaikea siirtää kokonaisina
muiden käyttöön.
- Aikataulunhallinta ja resurssien käyttö koettiin haasteelliseksi mallintavassa
suunnitteluprosessissa. Merkittävimmin tämä näkyi elementtisuunnittelussa, kun aika
ei riittänyt mallintamiseen. Elementtimallinnusta ehdittiin testata jonkin matkaa,
kunnes todettiin, ettei aikataulu salli uuden menetelmän käyttöä ja työtä jatkettiin
perinteisesti. Opetteluvaiheessa mallintaminen olisi vaatinut noin kaksinkertaisen ajan
perinteiseen suunnittelutapaan nähden. Kohde oli tosin ensimmäiseksi elementtien
mallinnuskohteeksi myös vaikea ja suuri.
Mallintavassa elementtisuunnittelussa ilmenneitä ongelmia olivat:
- Liitoksien lisääminen malliin onnistuu hyvin ja vaikutus liittyviin rakenteisiinkin
päivittyy automaattisesti ohjelmakirjaston valmiilla liitoskomponenteilla. Ongelmana
on kuitenkin, ettei liitoskomponentteja ole mallinnusohjelmassa vielä riittävästi ja
projektikohtaisien detaljien mallinnus on hidasta.
- Ohjelma kysyy ajoittain uudelleen malliin jo aiemmin syötettyjä tietoja, eli ei osaa aina
hyödyntää esimerkiksi sille kerrottua geometriatietoa.
- Raudoituksien mallinnus ei onnistunut toivotulla tavalla. Esimerkiksi raudoituksia
joudutaan lisäämään malliin yksitellen ja verkot menivät välillä yli ikkuna-aukkojen ja
välillä tuli aukkojen kohdilla oikein. Virhetilanteiden syy jäi epäselväksi.
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- Ikkuna-aukot eivät olleet arkkitehtimallissa riittävällä tarkkuudella, jotta
elementtisuunnittelija olisi voinut osoittaa elementteihin tulevat ikkuna-aukot suoraan
arkkitehtimalli referenssinä.
- Mallinnus ei onnistu nykyisellä ohjelmaversiolla niin pitkälle, että piirustukset
saataisiin loppuun asti valmiina suoraan mallista. Mallista saatavaa piirustusta
joudutaan täydentämään piirtäen 2d:ssä. Mallinnusohjelman työkalut olivat myös tähän
puutteellisia.
- Myös elementtisuunnittelussa oli epätietoisuutta, mikä ohjelmassa toimii ja mikä ei.
Tämä aiheutti ajoittain turhautumista, kun pitkän yrittämisen jälkeen selvisi, ettei
tiettyä asiaa voidakaan mallintaa.

MALLINTAMISEN VAIKUTUS PROSESSIIN
Monien pilottiin osallistuneiden henkilöiden mielestä urakoitsijan ja suunnittelijoiden
välistä yhteistyötä ja tiedonhallintaa onnistuttiin kehittämään tuotemallinnuksen avulla.
Mallintaminen mahdollistaa mm. suunnittelutiedon paremman hallinnan ja suuremman
suunnittelijaryhmän osallistumisen saman kohteen suunnitteluun. Nykyisessä
prosessissa tunnistettiin kuitenkin muutos- ja kehittämistarpeita, jotta tuotemallintamista
voidaan tehokkaasti hyödyntää. Tunnistetut kehittämistarpeet liittyvät erityisesti
suunnitteluaikatauluun. Muut havaitut kehittämistarpeet ja mallintamisen vaikutukset
toimintatapoihin liittyivät esimerkiksi yhteisiin pelisääntöihin ja mallien
jatkohyödyntämiseen.
- Suunnittelijoiden pitää olla alusta lähtien mukana mm. koska mallipohjaisessa
prosessissa tarvitaan aiempaa enemmän ja aikaisemmin suunnittelun lähtötietoja
muilta osapuolilta ennen mallinnuksen käynnistämistä.
- Mallintamisen vaatima aika pitää huomioida suunnitteluaikataulun laatimisessa:
Päätöspisteet pysyvät samoina, mutta tiedon tuottaminen on tuotemallipohjaisessa
prosessissa erilaista ja mallintava suunnittelu on lisännyt suunnittelijoiden työtä
suunnittelun alkuvaiheessa. Tähän on syynä tarkempi suunnittelu, ”ylimääräisen
tiedon” miettiminen alussa ja sellaisten määrittelyjen tekeminen, joita ei perinteisesti
ole alkuvaiheessa tarvinnut tehdä. Esimerkiksi sähkösuunnittelussa joudutaan
määrittelemään
kaapelihyllyjen
korkeusasemat
aiempaa
aikaisemmin
ja
rakennesuunnittelussa joudutaan jo luonnosteluvaiheessa pohtimaan detaljeja ja
ongelmakohtia. Vastaavasti työpiirustusvaiheen työskentely tehostuu mallintamisen
seurauksena. Erityisesti ohjelmien ja uuden työskentelytavan opetteluvaiheessa
suunnitteluun tarvittaisiin enemmän aikaa mallintamisen vuoksi. Käytännössä
aikataulut laaditaan nyt kuitenkin perinteisen prosessin ehdoilla.
- Enemmän eri suunnittelualojen mallintamisen limitystä: Esimerkiksi
rakennemallinnus olisi pilotissa voitu aloittaa aikaisemmin. Nyt arkkitehti vei
suunnitelmansa hyvin pitkälle ennen muiden suunnittelijoiden mallinnuksen aloitusta.
Lisäksi prosessia olisi ollut mahdollista tehostaa ja kokonaisaikataulua tiivistää jos
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elementtisuunnittelu olisi tehty aikaisemmin mallintaen yhden kerroksen osalta ja
kopioitu sitten ylempiin kerroksiin. Nyt elementtisuunnittelu alkoi valmiin
rakennemallin pohjalta ja lopulta elementtisuunnittelussa jouduttiin luopumaan
mallintamisesta, jotta elementtipiirustukset saadaan aikataulun mukaisesti valmiiksi.
Samalla jouduttiin luopumaan elementtimallin jatkohyödyntämismahdollisuuksista.
- Kaikki mikä mallinnetaan on mallinnettava suunniteltua tilannetta vastaavasti:
Jos asiat eivät ole mallissa oikein, niin muut osapuolet eivät tiedä mitä tietoa voidaan
käyttää tai voivat käyttää virheellistä tietoa oman työnsä pohjana. Esimerkiksi Lvimallissa kaikki putket ja komponentit pitää olla mallinnettu oikein tai muilla
suunnittelijoilla pitää olla yksiselitteinen tieto siitä, mikä on oikein ja hyödynnettävissä
3D – mallissa. Pilotissa rakennesuunnittelijoille oli epäselvää mikä on oikein ja mikä
sinne päin, minkä vuoksi Lvi – mallia ei voitu hyödyntää esimerkiksi rakenteiden
lävistysten tarkistukseen. Lisäksi Lvi – suunnitelmat pitäisi saada aiemmin ja
kattavammin mukaan törmäystarkasteluihin.
- Mallissa tulee olla viimeisin tieto: IFC – malli todettiin hyödylliseksi, kun sen
ajantasaisuuteen voi luottaa. Malli ja vastaavat dwg – suunnitelmat pitääkin toimittaa
jakeluun samanaikaisesti. Kun suunnittelija laittaa näitä jakeluun ”vuorotellen”, niin
muut osapuolet eivät tiedä, missä on viimeisin tieto. Lisäksi hankkeessa pitää sopia
mikä on ensisijainen tiedonsiirtoformaatti, joka ajaa muiden edelle ristiriitaisissa
tapauksissa.
- Rakennesuunnittelijan mallia pitäisi jatkossa hyödyntää enemmän muiden
osapuolien
tarkoituksiin
kuten
elementtiasennuksien
suunnitteluun
ja
määrälaskentaan. Rakennemallista otettiin pilotissa joitain rakennusosia koskevia
määriä, mutta rakennesuunnittelijan malli pitäisi saada määrätiedon lähteeksi
täysimääräisesti. Määrien tuottaminen rakennemallista voisi olla myös
rakennesuunnittelijan tehtävä.
- Tulevaisuudessa pohjarakennesuunnittelijan pitäisi tehdä maaperämalli
tarkoitukseen kehitetyllä sovelluksella. Tähän tarvitaan perinteistä enemmän
pohjatutkimuspisteitä. Jos pohjatutkimus ja maaperämallinnus alistetaan
rakennesuunnittelulle, maaperämallinnus palvelee maamassojen laskennan lisäksi
paremmin myös rakennesuunnittelun tarpeita.
- Uudenlaisia yhteistyömenetelmiä edustivat pilotissa mallien yhdistäminen ja
yhdistelmämallien tarkastelu sekä iRoom – suunnitteluympäristö. Suunnitelmien
luotettava yhteentörmäystarkastelu edellyttää, että suunnitelmat on kohdistettu
päällekkäin oikein. Tämä on tarkistettava ja vasta sitten voidaan katsoa onko
suunnitelmissa virheitä. Mallien yhdistäminen on tuotemallintamisen mukanaan tuoma
uusi tehtävä, joka ei välttämättä kuulu suoraan kenenkään projektissa mukana olevan
osapuolen tehtävälistalle vaan sovitaan ja ehkä tehdäänkin erillisenä tehtävänä.
iRoom – suunnitteluympäristön etuina pidettiin mm. mahdollisuutta suuriin
rinnakkaisiin näkymiin sekä sitä, että esimerkiksi 2D- ja 3D- näkymä samasta
suunnitelmasta saadaan yhtä aikaa näkyviin. Tämä helpottaa virtuaalitarkastelujen
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seuraamista, kun plaanista voidaan osoittaa ”missä mennään”. Uudenlaisen ympäristön
tehokas hyödyntäminen edellyttää kuitenkin harjaantumista mm. liikkumisen
ohjailussa, uudenlaisia työskentelytapoja mallien systemaattiseen läpikäymiseen ja
hyvää
ennakkovalmistautumista
kuten
yhdistelmämallien
valmistelua
törmäystarkasteluihin etukäteen. Myös tiedostokooltaan suuret mallit voivat
häiritsevästi hidastaa suunnitelmien yhteistä tarkastelua. Testauksen perusteella tilan
arveltiin
soveltuvan
parhaiten
kohtuullisen
pienen
osallistujajoukon
ristiintarkastelupalavereihin ja muihin suunnittelukatselmuksiin sekä workshop –
tyyppiseen työskentelyyn. Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen on kuitenkin
melko vaikeaa, jos osapuolet vaihtuvat hankkeesta toiseen.
Kaikkea ei voida ohjeistaa ja sopia yleisillä ohjeilla vaan projektikohtaiset sopimukset
esimerkiksi CAD – suunnittelua, tiedonhallintaa ja –siirtoja sekä mallien
hyödyntämistä
koskien
todettiin
tärkeiksi
myös
mallipohjaisessa
suunnitteluprosessissa. Projektikohtaisesti sovittavista asioista tehtiinkin ohjepohja
tulevia hankkeita varten (luku 1.3 ja liite). Pilotissa todettiin esimerkiksi seuraavien
asioiden sopiminen tärkeäksi projektikohtaisesti:
- Hankkeissa tulee ennen mallintamisen aloittamista sopia, mihin malleja tullaan
käyttämään. Näin suunnittelijat tietävät mitkä osat on oltava mallissa täsmälleen oikein
ja voivat välttää turhaa mallintamista. Pilotissa suunnittelijoille oli ajoittain epäselvää
mitä, kenelle ja milloin toimitetaan sekä mikä on tarvittava mallinnustarkkuus.
Suunnittelijoiden on tiedettävä myös, millä tarkkuudella asiat on muiden malleissa
mallinnettu.
- Mallien osittelu tuotannon näkökulmasta esimerkiksi lohkoihin sovellusteknisesti tai
mallintaen projektikohtaisesti sovitulla osittelukäytännöllä.
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2.5 Talin kohteen yhteenveto
Taulukko 6. Pilotin erityispiirteet ja prosessi sekä keskeiset kokemukset ja tulokset.
PILOTIN ERITYISPIIRTEET:
- Rakennuskohteena pilotin erityispiirteitä ovat vanha säilytettävä rakennus ja ahdas rakennuspaikka.
Rakennukset ulottuvat usealta laidalta tontin reunoihin, vanhan rakennuksen viereen rakennetaan
tiiviisti ja sisäpihan muodostaa pihakansi. Mallintamisen kannalta kohde on monimuotoinen. Tontin
korkeusasemien vaihtelut ja kellarin autohallin kaltevat pinnat ovat olleet suunnittelussa haasteellisia
ja hidastaneet myös mallinnusta. Vanhoja rakenteita on mallinnettu alustavasti, mutta
saneerauskohteen mallinnus tulee selkeämmin esiin vasta suojellun rakennuksen asuntosuunnittelun
yhteydessä. Rakennesuunnittelussa betonirakenteiden mallintamisesta on yleisestikin vasta vähän
kokemusta ja kohteessa on paljon erilaisia rakenteita, jotka liittyvät toisiinsa erilaisissa koroissa ja
kulmissa. Erityisiä rakennemallinnuksen haasteita olivat esimerkiksi seinäelementtien ja
jälkijännityspunosten mallinnus.

- Mallintavaan suunnitteluprosessiin on osallistunut monipuolinen ja laaja suunnittelutiimi. Monille
suunnittelijoille pilotti oli ensimmäinen mallinnushanke ja monet osapuolet ovat tehneet tässä
yhteydessä ohjelmistotestausta.

- Arkkitehtimallia käytettiin suunnitelmien olosuhdesimulointiin IDA ICE - ohjelmalla
- Pyrkimys kehittää urakoitsijan ja suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonhallintaa näkyi
esimerkiksi panostuksena mallien törmäystarkasteluihin. Lisäksi heräteltiin kiinnostusta uudenlaisiin
ryhmätyövälineisiin ja menetelmiin iRoom suunnitteluympäristössä.
PROSESSI PELKISTETYSTI:
Arkkitehti-, rakenne-, Lvi – ja sähkösuunnittelu tehtiin mallintaen. Arkkitehdin tuotemallia
hyödynnettiin markkinointimateriaalin tuottamiseksi tehtyyn visualisointiin, rakennesuunnittelun
lähtötietona, olosuhdesimulointiin sekä päätoteuttajan määrä- ja kustannuslaskentaan. Arkkitehtimallista
tuotettiin lisäksi 2d – dwg – suunnitelmat Lvi- ja sähkösuunnittelun lähtötiedoiksi.
Kerrostalon rakennemallia hyödynnettiin määrätiedon lähteenä ja elementtisuunnitteluun.
Seinäelementtien mallinnusta on testattu toisessa toimistossa, jatkaen rakennemallin työstämistä samalla
mallinnusohjelmalla elementtimalliksi. Työmaavaiheessa rakennemallia on tavoitteena testata vielä
elementtien suunnittelu- ja asennustilanteen 4D - tilanneseurantaan.
Tuotemallipohjaisen laskennan ensimmäisessä vaiheessa arkkitehtimallia käytettiin tilapohjaiseen ja
myöhemmin rakennusosapohjaiseen määrälaskentaan. Kustannusarviolaskentaan määriä on otettu
pääasiassa arkkitehdin mallista, mutta määrätietoja on saatu myös kerrostalon rakennemallista.
Suoritepohjaiset määrätiedot siirretään edelleen aikataulutukseen.
Suunnittelijat toimittivat mallinsa aika ajoin päätoteuttajalle, joka teki mallien yhdistämisen.
Yhdistelmämallia on tarkasteltu useaan kertaan yhteisissä kokouksissa ja hyödynnetty
törmäystarkasteluihin ja suunnitelmien yhteensopivuuden tarkastamiseen sekä kohteeseen perehtymisen
apuna. Myös suunnittelijat saivat yhdistetyn mallin katseluohjelmalla tapahtuvaan omaehtoiseen
tarkasteluun ja tarkoituksena on toimittaa se myös työmaan käyttöön, kun rakennustyöt alkavat.
KESKEISIMMÄT KEHITYSASKELEET JA TÄRKEIMMÄT ESIIN NOUSSEET HYÖDYT:
Keskeisimmät mallintamisen hyödyt Talin kohteessa olivat:
- Kokonaisuuden hallinta ja hahmottaminen tuotemallin avulla, kun kohde on asuntokohteeksi
suuri ja muodostuu useasta asunto-osakeyhtiöstä.
- Tuotemallipohjaisten
suunnitelmien
hyödyntämismahdollisuudet
olosuhdesimulointiin,
suunnitelmien päällekkäiseen tarkasteluun, määrälaskentaan ja markkinointimateriaalin tuottamiseen.
Lisäksi rakennemalli on suoraan hyödynnettävissä mallintavaan elementtisuunnitteluun.
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- Kolmiulotteisten suunnitelmien havainnollisuus nousi selkeästi esiin ensin osasuunnitelmien
tarkasteluissa ja sitten eri suunnittelualojen mallien päällekkäisessä tarkastelussa. Havainnollisuus on
auttanut suunnittelutyössä, suunnittelunohjauksessa ja kohteeseen perehtymisessä. Suunnittelutilanne
on ollut helpompi hahmottaa ja kohteesta on parempi ennakkonäkemys ennen rakentamisvaihetta.
Myös mahdolliset ongelmakohdat ovat löytyneet helpommin ja ovat perinteistä paremmin etukäteen
tiedossa. Pilotissa tuli esiin tapauksia, joissa korkeusasemat ja niihin liittyvät virhemahdollisuudet
sekä suunnitelmien yhteensopimattomuus oli havaittavissa kolmiulotteisesta suunnitelmasta, mutta ei
vastaavasta mallista tulostetusta 2D – tasopiirustuksesta.
- Tuki yhteistyölle: Kohteessa oli monta toimijaa ja mallintaminen lisäsi suunnittelijoiden välistä
yhteistyötä. Mallintamisen hyödyntäminen ja yhdessä kehittäminen oli yhteinen asia, joka lisäsi
kommunikaatiota ja hiljaisen tiedon vaihtoa eri osapuolien välillä. Mallintamisen tuki yhteistyölle
ilmeni myös selkeämpinä suunnitelmina ja parempana tiedonhallintana. 3D - mallien yhdistäminen
mahdollisti eri suunnittelualojen suunnitelmien aiempaa tehokkaamman yhteensopivuustarkastelun
sekä suunnitelmien läpikäynnin ja kohteen esittelyn uudella ja havainnollisella tavalla.
Keskeisimmät kehitysaskeleet päätoteuttajan aiempiin tuotemallipilotteihin nähden saavutettiin mallien
hyödyntämisessä laskennassa, visualisointeihin ja törmäystarkasteluihin. Törmäystarkastelut ja eri
suunnittelualojen mallien päällekkäinen tarkastelu yhteisissä kokouksissa olivat hyödyllisiä ja
kokemukset niin hyviä, että yhteensovituksia tehdään tulevissakin hankkeissa. Myös olosuhdesimulointi
ja mallintava elementtisuunnittelu olivat uusia potentiaalisia mallien hyödyntämistapoja.
Ennakkoon asetettujen tavoitteiden lisäksi pilotin puitteissa laadittiin projektikohtaisen 3D-CADintegraatioohjeen runko, johon listattiin esimerkiksi tiedonsiirtoihin ja mallintamiseen sekä mallien
hyödyntämiseen liittyviä asioita, joista eri osapuolien on hyvä yhdessä sopia projektikohtaisesti ennen
mallinnuksen aloittamista. Ohjerunkoa voidaan hyödyntää ja kehittää tulevissa hankkeissa, kirjaamalla
ohjeessa mainitut asiat projektikohtaisesti sovittavalla tavalla.
KESKEISIMMÄT ESIIN NOUSSEET ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET:
Mallinnukseen liittyvät ongelmat liittyivät pääasiassa ohjelmien ja niiden komponenttikirjastojen
käyttöön, tiedonsiirtoihin ja prosessin kehittämistarpeisiin.
- Ohjelmistojen käytön ongelmat:
- Rakennemallinnusohjelman keskeneräisyys betonirakenteiden suunnitteluun ja ongelmat
piirustusten tuottamisessa suoraan rakennemallista sekä tietämättömyys ohjelman puutteista.
- Kirjastojen puutteet. Esimerkiksi Lvi - komponentteja ja elementtisuunnittelussa käytettäviä
liitoskomponentteja on vielä liian vähän.
- Tiedonsiirtoihin liittyvät ongelmat:
- Monien eri tiedonsiirtomuotojen käyttötarve vei ylimääräistä aikaa arkkitehtisuunnitelmien
siirrossa muille osapuolille.
- IFC lukuominaisuuden puuttuminen Lvi-mallinnusohjelmasta
- IFC:n avulla sisäänluetut rakennusosat aukeavat osittain IFC – objekteina, joita ei voi
muokata. Lisäksi kallion pintamallia ei saatu siirtymään arkkitehdilta rakennesuunnittelijalle.
- Tuotemallipalvelimelle tunnistettiin selkeä tarve. Tiedostopohjainen mallitiedon siirto
vaikeutui ja tuotemallipalvelimen tarve korostui pilotissa projektitiimin laajuudesta ja
tiedostokooltaan suurista malleista johtuen.
- Suunnitteluprosessin kehittämistarpeet:
- Aikataulutuksen uudelleen miettiminen ottamalla huomioon mallintamisen vaatima aika ja
limittämällä enemmän eri suunnittelualojen mallintamista.
- Mallien tehokkaampi jatkohyödyntäminen, erityisesti rakennemallin käyttö täysimääräisesti
määrälaskentaan.
- Suunnittelutiedon jakelua enemmän mallina, jossa asiat on mallinnettu suunniteltua tilannetta
vastaavasti. Jos asiat eivät ole mallissa oikein, niin muut osapuolet eivät tiedä mitä tietoa
voidaan käyttää tai voivat käyttää virheellistä tietoa oman työnsä pohjana. Lisäksi
pohjarakennesuunnittelijan pitäisi jatkossa tehdä maaperämalli tarkoitukseen kehitetyllä
sovelluksella.
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3. Rakennushanke 3, Eurospar Mäntsälä
3.1 Perustiedot
Päätoteuttaja hyödyntää tuotemallintamista aktiivisesti jo asuntorakentamisessa sekä
jonkin verran toimitilarakentamisessa. Näissä rakennustyypeissä saatujen hyvien
kokemusten jälkeen pilotin päätavoitteena oli saada tuotemallintaminen ja
mallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta toimimaan myös liikerakennuskohteissa ja
jalkauttaa tuotemalliin perustuva laskentamenettely kyseiseen liiketoimintayksikköön.
Pilotin yhteydessä luotiin liiketilarakentamiseen soveltuvaa rakennekirjastoa.
Tavoitteisiin kuului lisäksi testata ProIT – arkkitehtisuunnitteluohjeiden soveltuvuutta
liikerakennuskohteeseen,
uusien
määräja
kustannuslaskentasovellusten
käyttökelpoisuuden testaaminen sekä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan mallien
törmäystarkastelun tekeminen. Rakennuskohteen taustatiedot sekä testaus- ja
kehitystyön tavoitteet on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 7. Rakennuskohteen ja kehityshankkeen perustiedot.
PILOTTIKOHDE:

Eurospar Mäntsälä

RAKENNUSKOHDE:

Liikerakennuskohde sisältäen yhden maanpäällisen liiketilan sekä
maanalaisen pysäköintikerroksen. Bruttoala 6 510 m2.
Rakenteet: Pääasiassa elementtirakenteinen, paikallavalua pysäköintitilan
maanvarainen lattia
Kohteen suunnittelu oli aktiivisesti käynnissä 12/2004 – 4/2005 ja
rakentaminen on aloitettu toukokuussa 2005.

TOTEUTUSMUOTO:

Design & Build

OSAPUOLET
JA KÄYTETYT
OHJELMISTOT:

Päätoteuttaja: YIT Rakennus Oy, tuotemallitietoa hyödyntäviä sovelluksia
rakentajan mallinnus sekä määrä- ja kustannuslaskentasovellukset Graphisoft
Constructor 2005 ja Graphisoft Estimator 2005 sekä NavisWorks eri
suunnittelijoiden mallien päällekkäiseen tarkasteluun.
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy,
mallinnusohjelma ArchiCAD 9
Rakennesuunnittelu: A-insinöörit Oy, mallinnusohjelma Tekla Structures

PILOTOINTI JA
KEHITTÄMINEN:

Kehitystyön osatavoitteita olivat:
•

Tuotemallinnuksen hyödyntäminen uudenlaisessa rakennustyypissä
ja arkkitehdeille suunnatun ProIT – tuotemallisuunnitteluohjeen
soveltuvuuden testaaminen liikerakennuskohteen mallinnukseen

•

Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan toimittamien mallien käyttö
päätoteuttajan määrä- ja kustannuslaskentaan ja tässä yhteydessä
uusien ohjelmien (GS Constructor ja GS Estimator)
käyttökelpoisuuden testaaminen

•

Päätoteuttajan liiketilarakentamiseen soveltuvan rakennekirjaston
luominen

•

Rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin mallien välinen
törmäystarkastelu
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Pilotointia on tehty samaan aikaan pitkälle samoilla tavoitteilla myös neljässä muussa
päätoteuttajan liiketila-kohteessa. Kokemuksia on kerätty osittain myös näistä
hankkeista.

3.2 Mallinnusprosessi ja tuotemallin hyödyntäminen
Arkkitehtisuunnittelu tehtiin mallintaen ArchiCAD – ohjelmalla. Arkkitehtimallia
käytettiin määrä- ja kustannuslaskentaan ja rakennemallinnuksen lähtötietona.
Mallinnuksessa on käytetty peruskirjaston yleisiä rakennusosia, koska vasta hankinnan
yhteydessä päätetään kenen tuotevalmistajan tuotteita rakentamisessa käytetään.
Rakennemallinnus tehtiin Tekla Structures – ohjelmalla käyttäen arkkitehdin 3d - dwg –
muotoista suunnitelmaa referenssinä. Käytännössä rakennemallinnus tapahtui
osoittamalla alku- ja päätepisteitä arkkitehtimallista, mutta korkeusmitat syötettiin
manuaalisesti. LVIS - suunnittelu tehtiin perinteisenä 2D – suunnitteluna.
Päätoteuttaja on tähän asti tehnyt kohteidensa mallinnuksen pääasiassa omana työnään,
mutta pilotin päätavoite oli määrien saaminen suoraan arkkitehtimallista. Määrä- ja
kustannuslaskenta tehtiin testaamalla uusia sovelluksia, Graphisoft Constructor 2005 ja
Graphisoft Estimator 2005, joihin arkkitehtimalli siirrettiin ArchiCADin pla –
muodossa. Constructor on määrälaskentasovellus, josta saadaan määrätiedot
Estimatorissa tehtävään kustannuslaskentaan. Laskenta tehtiin pilotissa suunnittelun
edetessä kaksi kertaa ja pelkästään tuotemallipohjaisesti. Ensimmäinen laskenta tehtiin
pääpiirustusvaiheen alustavaa rakennusosamallia käyttäen ja toinen työpiirustusvaiheen
rakennusosamallia käyttäen, jolloin arkkitehtimalliin mallinnettiin Constructor –
ohjelmassa laskennan kannalta tärkeää tietoa myös rakennesuunnitelmista. Määrä- ja
kustannuslaskennan jälkeen mallista Constructorin avulla saatua määrä- ja sijaintitietoa
on voitu hyödyntää myös muissa tuotannonsuunnittelun ja kustannusseurannan
ohjelmissa.
Pilotin lopussa arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan mallit siirrettiin 3d – dwg –
muodossa NavisWorks -ohjelmaan törmäystarkastelutestausta varten. Lisäksi testattiin
rakennemallin siirtoa IFC – muodossa Constructoriin. Pilotin mallipohjainen prosessi ja
tiedonsiirrot on esitetty pelkistetysti kuvassa 22.
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Rakennesuunnittelija
Rakennesuunnittelu
3d – dwg:
geometria

3d – dwg:
geometria

Tekla Structures

Arkkitehti

Arkkitehti

Arkkitehtisuunnittelu
(pääpiirustusvaihe)

Arkkitehtisuunnittelu
(työpiirustusvaihe)

ArchiCAD

ArchiCAD
ArchiCAD pla –
malli (alustava
rakennusosamalli)

Päätoteuttaja
3d – dwg:
geometria

Mallien yhdistäminen
ja törmäystarkastelu
NavisWorks

ArchiCAD pla –
malli (rakennusosamalli)
Päätoteuttaja

Päätoteuttaja
Määrien päivitys arkkitehtimallin ja rakennesuunnitelmien mukaan

1. Määrälaskenta
GS Constructor

GS Constructor

Määräluettelo

Määräluettelo

Päätoteuttaja

Päätoteuttaja

1. Kustannuslaskenta

2. Kustannuslaskenta

GS Estimator

GS Estimator

Kustannusarvio

Kuva 22. Pilotin tuotemallipohjainen prosessi ja tiedonsiirrot.
Eurospar Mäntsälän kanssa päätoteuttajalla samaan aikaan käynnissä olevissa muissa
piloteissa tuotemalleja hyödynnettiin myös kohteen esittelyyn tilaajalle ja
työmaahenkilöstölle. Tilaajaa varten arkkitehtimallista tuotettiin aksonometriakuvia ja
3D – leikkauksia ja työmaan aloituspalavereissa kohdetta on esitelty suoraan mallin
avulla.
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TUOTEMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA
Suunnittelijoiden mallit luetaan sisään GS Constructor – ohjelmaan, jossa on keskeistä
määrätietojen tuottaminen sekä suunnittelussa käytettyjen rakennetyyppien
tunnistaminen ja linkittäminen päätoteuttajan resepteihin. Constructorissa tuotettuja
määrätietoja käytetään GS Estimator – ohjelmassa kustannuslaskentaan. Estimatorissa
reseptit puretaan menetelmiin ja panoksiin. Ohjelmat toimivat pilotissa odotusten
mukaisesti ja tuotemallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta tapahtui vaiheittain
seuraavasti.
•Arkkitehdin pääpiirustusvaiheen malli siirrettiin GS Constructoriin
määrälaskentaa varten: Malli avataan Constructorissa. Tämän jälkeen avataan lista,
jossa näkyy laskennassa olevat hankkeet kustannuslaskentatietokannassa ja listasta
valitaan kustannuslaskentahanke, johon malli linkitetään. Tämän jälkeen ohjelma
hakee kyseiselle rakennushankkeelle määritellyt reseptit.
•Arkkitehtimallin rakennetyypit linkitettiin päätoteuttajan resepteihin, eli
päätoteuttajan kyseisessä hankkeessa käyttämiin rakennetyyppeihin, joille määrät
kohdistetaan. Linkitys voidaan tehdä automaattisesti tai manuaalisesti. Esimerkiksi
seinärakenteet voidaan linkittää automaattisesti nimen perusteella, jos samanniminen
rakennetyyppi (esim. US1) löytyy sekä suunnittelijan mallista että
kustannuslaskentaohjelmassa hankkeelle kohdistetuista resepteistä. Esimerkiksi ovissa
ja ikkunoissa linkitys tehdään puolestaan manuaalisesti, koska arkkitehtimallissa on
ovia ja ikkunoita, joissa tyypit eivät vaikuta kustannuksiin. Linkitettävät rakennusosat,
kuten laatat, seinät, ikkunat jne., voidaan myös osoittaa mallista (kuva 23).

Kuva 23. Seinät on valittu mallista ja ohjelma näyttää hankkeessa käytössä olevien
rakennetyyppien listan. Listasta valitaan rakennetyyppi, johon seinät halutaan linkittää.
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•Tarkistettiin, että kaikille arkkitehtimallin rakennusosille on linkitys
päätoteuttajan laskentatietokantaan. Constructor - ohjelma listaa mallista löytyvät
rakennetyypit, joita ei vielä ole päätoteuttajan tietokannassa, eli joko
projektikohtaisena kustannuslaskentahankkeella tai siihen kytketyssä kirjastossa. Jos
mallista löytyy laskennassa tarvittavia rakennusosia, joihin ei ole kohdistettu reseptiä,
tehdään lisää linkityksiä. Jos hankkeessa käytettävien reseptien listalta ei löydy
suunnittelussa käytetylle rakennusosalle vastaavaa reseptiä, listaa täydennetään
hakemalla sopiva päätoteuttajan rakennetyyppitietokannasta tai luomalla kokonaan
uusi resepti Estimatorissa. Luotava uusi resepti voidaan tallentaa projektikohtaisena
reseptinä tai jos se katsotaan liikerakennuskohteissa toistuvaksi rakennetyypiksi, se
voidaan lisätä päätoteuttajan rakennetyyppikirjastoon. Tämän jälkeen Constructor ohjelmaa pyydetään tarkistamaan, onko tietokannan rakennetyyppeihin tullut
muutoksia sekä tarkistamaan mallin rakennetyypit uudelleen. Rakennetyypit, joille
päivityksen jälkeen löytyy tietokannasta resepti, eivät enää näy tuntemattomien
rakennetyyppien listassa.
•Määrätiedot vietiin kustannuslaskentaa varten Estimatoriin: Kun kaikki halutut
linkitykset on tehty Constructorissa ja malli muutenkin tarkistettu, määrätiedot voidaan
siirtää kustannuslaskentaa varten Estimatoriin, josta saadaan hinnoittelun jälkeen
tuloksena kustannusarvio. Estimatorissa määriä voidaan tarkastella rakennetyypeittäin
summattuna ja nähdä tiettyyn rakennetyyppiin liittyvät menetelmät ja panokset (kuva
24). Yhdellä rakennetyypillä voi olla käytössä useita eri määrätietoja. Esimerkiksi
Sandwich - seinäelementille lasketaan hankintaa varten hankintasäännön mukainen
pinta-ala, asennusta varten kappalemäärä, jne.

Kuva 24. Graphisoft Constructorilla tuotettujen määrätietojen tarkastelua Estimator sovelluksessa.
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Osa määristä lasketaan
maarakennusmassat.

edelleen

perinteisin

menetelmin

kuten

esimerkiksi

•Määrätietojen päivitys, kun arkkitehdilta saatiin uusi päivitetty malli:
Suunnittelun edetessä arkkitehti toimitti työpiirustustasoisen mallin päätoteuttajan
käyttöön. Tässä vaiheessa myös rakennesuunnitelmat olivat käytettävissä ja
päätoteuttaja täsmensi arkkitehdiltä saamaansa ArchiCAD – mallia mallintamalla
siihen määrä- ja kustannuslaskennan kannalta oleelliset rakennusosat
rakennesuunnitelmien perusteella. Ensimmäisen arkkitehtimallin perusteella tuotetut
määrätiedot päivitettiin täsmentyneitä suunnitelmia vastaavasti. Suunnitelmien
tarkentuessa tuotemallipohjaista määrälaskentaa ei kuitenkaan tarvitse aloittaa alusta,
vaan vain muutokset edellisen mallin perusteella saatuihin määriin päivitetään.
Käytännössä määrätietojen päivitys tapahtuu seuraavalla tavalla:
Avataan suunnittelijalta saatu päivitetty malli Constructorissa ja tarkistetaan malli.
Suunnittelun edetessä malliin voi olla tullut esimerkiksi uusia rakennetyyppejä, minkä
vuoksi myös linkitykset päätoteuttajan resepteihin on tarkistettava uudelleen.
Tarkistuksien
jälkeen
päivitetyt
määrätiedot
viedään
uudestaan
kustannuslaskentahankkeelle Estimatoriin. Estimatorissa nähdään päivittyneet määrät
ja kustannuksia päivitetään muutoksia vastaavasti.
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LIIKETILAKOHTEISIIN
SOVELTUVAN
RAKENNETYYPPIKIRJASTON
LUOMINEN -> VALMIITA RAKENNETYYPPEJÄ MALLINTAMISEEN
Koska pilotissa arkkitehtimallinnukseen ei vielä ollut valmiita liiketilakohteen
rakennetyyppejä, vaan päätoteuttaja on luonut liiketilarakentamiseensa soveltuvaa
rakennekirjastoa
pilotin
yhteydessä,
tuotemallipohjainen
määräja
kustannuslaskentaprosessi ei mennyt aivan yhtä suoraviivaisesti, kuin edellä on kuvattu.
Omaa tietokantaa kehitettiin luomalla uusia reseptejä, jotka talletettiin hankkeelle tai
suoraan kirjastoon Estimatoriin ja linkitettiin arkkitehtimalliin GS Constructor –
ohjelmassa. Jatkossa päätoteuttaja voi antaa hankkeessa käytettäviä rakennetyyppejä
suunnittelijoiden käyttöön ArchiCAD – muodossa niin, että suunnittelija käyttää niitä
mallintamisessa ja rakennetyypit on oikein ja tunnistettavissa mallissa, kun se tulee
päätoteuttajan määrä- ja kustannuslaskentaan. Tämän mahdollistaa se, että Estimatorissa
luodut reseptit voidaan tallentaa suoraan ArchiCAD – muotoon, esimerkiksi
ArchiCADin attribuuttitiedostoksi, ja antaa suunnittelijan käyttöön.
Liiketilakohteisiin soveltuvaa rakennetyyppikirjastoa on luotu myös muutamassa
muussa päätoteuttajalla samaan aikaan käynnissä olevassa liiketila – pilotissa
keräämällä toistuvia rakenteita päätoteuttajan tietokantaan. Liiketilakohteissa esiintyy
erilaisia
rakennetyyppejä
huomattavasti
enemmän
kuin
esimerkiksi
asuntorakentamisessa, minkä vuoksi rakennetyyppikirjastoa on täydennettävä ja
kehitettävä myös tulevissa hankkeissa. Kirjastosta löytyvien toistuvien rakennetyyppien
lisäksi hankkeissa käytetään myös jatkossa hankekohtaisia rakennetyyppejä ja reseptejä.
ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITELMIEN
TÖRMÄYSTARKASTELU

YHDISTÄMINEN

JA

Pilotin lopussa tehtiin testausmielessä törmäystarkastelu yhdistämällä arkkitehdin ja
rakennesuunnittelijan mallit NavisWorks -ohjelmassa.
Yhdistettyä mallia käytettiin suunnitelmien geometrian keskinäiseen vertailuun
visuaalisesti. Myös koneellista tarkistusta testattiin.
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3.3 Kokemuksia
HYÖTYJÄ MALLINTAMISESTA
-

Tuotemallipohjainen laskenta ja arkkitehdilta saadun mallin käyttö nopeuttavat ja
tarkentavat määrälaskentaa. Mallista saadaan hinnoiteltavat rakenteet ja niiden
sisältö tiedetään tarkasti. Määrät sitoutuvat laadittuihin suunnitelmiin, mikä
havainnollistaa ja helpottaa esimerkiksi määrien tarkistusta jälkikäteen, kun mallista
nähdään, mistä tiettyjä rakennusosia koskeva määrätieto on tullut. Mallipohjainen
määrälaskenta helpottaa myös muutosten hallintaa laskennassa. Kun suunnittelijalta
tulee uusi päivitetty malli, määrät pystytään päivittämään laskentaohjelmalla
nopeasti ja tarkasti suunnitelmamuutoksia vastaavasti.

-

Päätoteuttaja on tähän asti mallintanut kohteet suunnittelijoiden 2D-suunnitelmien
pohjalta pääasiassa itse siksi, että on pitänyt helpompana mallintaa kohde omana
työnä kuin hyödyntää huonosti mallinnettua tuotemallia. Suunnittelijoiden
mallinnusosaaminen on kuitenkin kehittynyt ja liiketilapiloteissa suoraan
suunnittelijoilta saatujen mallien todettiin olevan aiempaa käyttökelpoisempia
määrätiedon lähteenä. Päätoteuttajalla on ollut aiempaa vähemmän tarvetta itse
korjata suunnittelijoiden tekemiä tuotemalleja ennen niiden hyödyntämistä.

-

Suunnittelijat hyödynsivät mallintamista pääasiassa piirustusten tuottamiseen.
Arkkitehtisuunnittelussa kaikki piirustukset tuotettiin mallista ja mallintamisen
keskeisimpänä hyötynä nähtiinkin suunnitelmadokumenttien saaminen suoraan
tuotemallista. Mallinnus vaatii kuitenkin aikaa ja huolellisuutta.

-

Rakennesuunnittelussa
mallinnuksen
hyötynä
pidettiin
suunnitelman
havainnollisuutta. Mallin avulla rakennuksen näkee eri tavoin, havainnollisemmin.
Ongelmakohdat on helpompi havaita, mikä vähentää suunnitteluvirheitä.
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RAKENNUSTYYPIN VAIKUTUKSIA MALLINNUSPROSESSIIN
Mallinnusta
ja
mallien
hyödyntämistä
testattiin
liikerakennuskohteessa.
Rakennustyypillä havaittiin olevan seuraavanlaisia vaikutuksia mallinnusprosessiin ja
tuotemallin hyödyntämiseen:
-

Liiketilakohteissa mallintamisen haasteena on pienempi toistuvuus:
Liikerakentamisessa esiintyy erikoisempia ratkaisuja ja enemmän projektikohtaisia
rakennetyyppejä kuin asuntotuotannossa, jossa vakiointi on viety pitkälle. Toisaalta
myymäläkonseptin kehittäminen soisi mahdollisuuden tiettyyn tuotteistamiseen
myös liiketilarakentamisen puolella.

-

Muutosten hallinta on oleellinen osa prosessia: Liikerakennushankkeissa
rakennetyyppejä ja -ratkaisuja ei voida lyödä lukkoon yhtä aikaisessa vaiheessa
kuin omassa asuntotuotannossa. Rakennustyypin lisäksi tähän vaikuttaa tavallisesti
myös toteutusmuoto: liikekohteissa on ulkopuolinen tilaaja, eikä päätoteuttaja voi
päättää yhtä aikaisin ja yksin käytettävistä ratkaisuista. Rakennusluvan haun jälkeen
tulee enemmän muutoksia ja myös avoimia asioita on enemmän erityisesti
rakennesuunnitelmien osalta. Näitä tietoja täydennetään liikekohteissa
rakennusluvan
hakemisen
jälkeen.
Asuntorakentamiseen
verrattuna
liikerakennushankkeissa on myös enemmän haasteita eri vaiheiden
suunnitelmatiedon ja kustannuslaskentatiedon yhteensovittamisessa.

-

Valmiiden
rakennetyyppien
puuttuminen
mallinnusohjelmista:
Liiketilakohteiden tuotemallipohjaiseen suunnitteluun ei ole ollut valmiina sopivia
rakennetyyppejä. Esimerkiksi ProIT - rakennetyyppikirjasto, jonka mukaisia
valmiita rakennetyyppejä löytyy mallinnukseen ainakin ArchiCADistä, sisältää
erityisesti asuntorakentamiseen soveltuvia rakenteita eikä tähän kohteeseen
soveltuvia rakennetyyppejä löytynyt kyseisestä kirjastosta. Pilotin yhteydessä
päätoteuttaja
on
luonut
omaa
liiketilarakentamiseen
soveltuvaa
rakennetyyppikirjastoaan noudattaen ProIT – kirjaston nimeämisperiaatteita.
Rakennetyyppejä voidaan tulevissa hankkeissa antaa suunnittelijoiden käyttöön
tästä omasta rakennetyyppikirjastosta.

-

Pilotissa arvioitiin myös ProIT – arkkitehtisuunnitteluohjeen soveltuvuutta
liikerakennuskohteen mallinnukseen. Ohjeessa ei ole varsinaisesti ristiriitaisuuksia
liikerakennuskohteen mallintamiseen nähden, mutta liikekohteissa on enemmän
vaihtelua ja erikoisuuksia rakenteissa ja mallintamisessa kuin asuinkohteissa. Tämän
vuoksi mallinnusta ei ole yhtä helppo sopia ja ohjeistaa etukäteen. Määrälaskijan
ja mallintajan välillä tarvitaan projektikohtaista keskustelua asuntokohteita
enemmän. Kokemuksen kautta saadaan kuitenkin tietoa hyödynnettäväksi uusissa
hankkeissa.
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TUOTEMALLIEN HYÖDYNNETTÄVYYS PÄÄTOTEUTTAJAN TARPEISIIN
Päätoteuttajan näkökulmasta mallintamisen tavoite ei ollut pelkästään piirustusten
tuottaminen mallista, vaan mallitiedon koneellinen käsittely ja jatkohyödyntäminen
erityisesti määrä- ja kustannuslaskentaan. Arkkitehtimallin hyödynnettävyyttä
päätoteuttajan tarpeisiin arvioitiin analysoimalla ensin pääpiirustusvaiheen ja
myöhemmin työpiirustusvaiheen mallia. Mallit olivat pääosin hyvin hyödynnettävissä.
Seuraavanlaisten mallintamisen liittyvien seikkojen todettiin kuitenkin vielä haittaavan
mallin käyttöä määrä- ja kustannuslaskentaan:
-

Kaikkia osia, joita jatkossa tarvitaan koneelliseen käsittelyyn, ei ole
mallinnettu. Esimerkiksi katoksia oli esitetty viivoilla.

-

Ristiriidat piirustusten ja mallin rakennetyyppien välillä, kun koneellisessa
käsittelyssä tarvittavaa tietoa on viety suunnitelmiin piirustusmerkintöinä vain
piirustuksien tuottaminen mielessä: Piirustuksissa esimerkiksi VS1 on
piirustusmerkintä, jonka suunnittelija on lisännyt mallista tuotettuun näkymään.
Tieto ei ole mallissa, niin kuin tulisi koneellisen käsittelyn vuoksi olla. Tässä
tapauksessa varsinaisessa mallissa rakennetyyppi on eri kuin piirustuksessa
kerrotaan.

-

Mallissa on sisäkkäisiä komponentteja kuten seiniä. Pilotissa näitä oli tosin vähän.

-

Rakennusosien tunnistettavuudessa on puutteita, johtuen rakennetyyppien
erilaisista nimeämiskäytännöistä sekä mallinnusohjelman seinä-, laatta- ym.
työkalujen käytöstä muuhun tarkoitukseen ilman rakennusosaa yksilöivää tietoa,
jolloin osien tunnistamiseksi tarvitaan ihmisen visuaalinen tarkastelu ja arviointi. Jos
katolta löytyy esimerkiksi laattoja, niin määrälaskija voi arvata, että ne esittävät
kattovarusteita, mutta koneellisesti näitä osia ei pystytä yksilöimään ja
ryhmittelemään.
Arkkitehtimallinnukseen soveltuvien valmiiden rakennetyyppien puuttuessa
arkkitehti käytti omia ProIT - nimeämisperiaatteiden mukaisesti nimettyjä
rakennetyyppejään,
jotka
vaihdettiin
päätoteuttajan
rakennetyyppeihin
Constructorissa. Jatkossa suunnittelijoiden saadessa kohteessa käytettävät
rakennetyypit mallinnukseen päätoteuttajalta, nimeämiskäytäntö soveltuu suoraan
mallipohjaiseen määrälaskentaan, eikä rakennetyyppejä ole tarvetta nimetä
uudelleen ennen mallin käyttöä laskentaan. Esimerkiksi ikkunat voidaan kuitenkin
pitää yleisinä peruskirjaston osina ja linkittää oikeisiin tyyppeihin määrä- ja
kustannuslaskentasovelluksissa.

-

Laskennan kannalta on puute, että määriä otetaan pääpiirustusvaiheessa vain
arkkitehtimallista eikä rakennemallia hyödynnetä. Laskentaa ajatellen kantavat
rakenteet ovat oikein vasta rakennemallissa, minkä vuoksi rakennemallia
pitäisi päästä hyödyntämään määrälaskennassa. Arkkitehtimallista puuttuvat
esimerkiksi palkit tai ne kuten myös pilarit voivat olla väärän kokoisia. Esimerkiksi
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pilarit voivat olla laskennan kannalta väärän korkuisia, vaikka ne olisi mallinnettu
arkkitehtisuunnittelua ajatellen oikein.

MALLINTAMISEN ONGELMIA, HAITTOJA JA KEHITTÄMISTARPEITA
-

Arkkitehtimallinnuksessa ei juurikaan ilmennyt ongelmia. Mallinnusohjelman hyöty
todettiin kuitenkin olevan parhaimmillaan esimerkiksi kerrostalojen ja muiden useita
samantyyppisiä kerroksia sisältävien rakennusten suunnittelussa. Toinen ääripää,
jossa mallintamisen hyöty tulee selkeästi esille, on hyvin monimuotoiset ja
geometrialtaan vaikeat kohteet.

-

Rakennuskohde on matala ja sisältää erikorkuisia tiloja ja seiniä. Pohdintaa aiheutti
se, missä kerroksessa esimerkiksi korkeat seinät mallinnetaan, jotta näkyvät
piirustuksissa oikein. Suunnittelija arveli, että olisi ollut parasta mallintaa kaikki
yhteen kerrokseen, kun selkeitä kerroksia ei ole.

-

Toive arkkitehdin mallinnusohjelmaa kohtaan on, että vaakaleikkauksia pystyisi
tekemään vapaasti määritettävistä korkeuksista niin, että leikkauspaikan määritys
olisi yhtä joustavaa kuin pystyleikkauksille.

-

Kun mallintava rakennesuunnittelu hankkeen alussa varmistui, otettiin tavoitteeksi
testata myös rakennesuunnittelijan mallia määrätiedon lähteenä. Ensimmäinen yritys
toimittaa IFC – muotoinen rakennemalli päätoteuttajalle ei kuitenkaan onnistunut
niin helposti, että se olisi saatu aikataulun mukaisesti määrälaskentaan.
Aikataulusyistä kaikkia rakennesuunnitelmia ei päivitetty malliin myöskään
päätoteuttajan toimesta, minkä vuoksi tuotemallipohjaisen rakennesuunnittelutiedon
hyödyntäminen määrälaskentaan jäi vähäiseksi. Rakennemallin IFC - tiedonsiirto
Constructoriin tehtiin kuitenkin pilotin lopussa testausmielessä. Geometriatieto
siirtyi kohtuullisesti, mutta sellaista tietoa siirtyi hyvin vähän, jolla komponentteja
olisi pystynyt tunnistamaan ja ryhmittelemään muulla tavoin kuin visuaalisesti.
Suurin osa komponenteista muuttui siirrossa sellaiseen muotoon, joiden tyyppiä ei
pystytty tunnistamaan ja joista ei pystytty suoraan laskemaan määriä. Vain tietyt
yksinkertaiset komponentit, kuten suorakaiteen muotoiset pilarit ja palkit siirtyivät
niin, että ne pystyttiin tunnistamaan ja käyttämään määrälaskentaan. Tämän
perusteella todettiin, että IFC-muodossa siirrettynä mallia ei voida hyödyntää määräja kustannuslaskennassa.

-

Muut rakennemallinnuksessa esiintyneet ongelmat liittyivät pääasiassa ohjelman
käyttöön. Ohjelman käyttöönottovaiheessa vaaditaan esimerkiksi viivatyyppeihin
liittyviä määrityksiä ja myös ohjelmassa on vielä kehitettävää, jotta käyttökelpoiset
piirustukset saadaan suoraan mallista sujuvasti.

-

Tuoteosavalmistajien
hyödynnettäväksi.

tuotekirjastoja
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syntyy

hitaasti

tuotemallinnuksessa

-

Mallissa kaikilla rakennusosilla on yhtä suuri painoarvo, riippumatta minkä
rakennusosien suunnittelu on tehty ja minkä vielä kesken tai minkä osien suunnittelu
kuuluu toiselle suunnittelijalle. Keskeneräisten tai toisen suunnittelualan vastuulle
kuuluvien rakennusosien erottelu ”oikeasti” virheellisistä tai puutteellisista osista on
mallintajalle ja mallin hyödyntäjälle hankalaa, kun ohjelmat eivät tarjoa tähän
työkaluja.

-

Muutosten hallinta on haastavaa. Piirustuksista muutokset ilmenevät
muutostaulukon ja nuolien avulla, mutta mallista muuttuneita asioita ei näe suoraan.
Suunnitelmamuutokset on haettava muista asiakirjoista tai Constructor –
sovelluksen avulla hakemalla mallista osat, jotka ovat muuttuneet edellisen vaiheen
malliin nähden.

-

Piirustusten sisältö on määritelty, mutta mallin ”julkaisukäytäntö” puuttuu. Tämän
vuoksi mallin sisältö pitää aina sopia projektikohtaisesti. Käytännössä päätoteuttaja
saa yleensä käyttöönsä saman mallin, jota arkkitehti käyttää omassa työssään. Malli
vaatii tarkistusta, ennen kuin se voidaan viedä määrälaskentaan.

-

Työpiirustusvaiheessa arkkitehtimallista saatavat määrät eivät merkittävästi
tarkentuneet, vaikka suunnitelmat olivat muuttuneet. Tarkempien määrien
laskentaan tarvittiinkin rakennesuunnitelmia, jotka eivät kuitenkaan olleet
käytettävissä laskentaan mallimuodossa. Myös maanrakennus pitäisi saada
tuotemallipohjaisen laskennan piiriin.

-

Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan mallien siirto törmäystarkasteluohjelmaan
onnistui ongelmitta. Yhdistetty malli soveltui visuaaliseen tarkasteluun ja
suunnitelmien geometrian keskinäiseen vertailuun. Myös päällekkäisten
komponenttien törmäystarkastelu on mahdollista. Mielekäs törmäystarkastelu
edellyttää kuitenkin, että malleista pystytään poimimaan sopivia osakokonaisuuksia
ja vertailemaan niitä keskenään. Muuten saadaan helposti paljon epärelevantteja
törmäyksiä, kun ohjelma ilmoittaa monista sellaisista törmäyksistä, joissa osien
kuuluu osua päällekkäin. Varsinainen tarve olisi löytää epäyhtenäisyydet
suunnitelmien välillä. Törmäystarkastelussa pitäisi näkyä esimerkiksi jos
rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin pilarit eivät ole samassa kohdassa, jolloin
suunnitelmien tarkistaja voi arvioida virheen syytä, esimerkiksi ovatko suunnitelmat
ajan tasalla. Tähän ei kuitenkaan löydy tällä hetkellä työkaluja.

-

Mallipohjaisen laskennan tärkein haaste ei enää ole välineissä, vaan uuden prosessin
viemisessä käytäntöön ja sovittamisessa yksikön tapaan toimia. Tuotemallipohjaisen
toimintatavan käytäntöön vieminen vaatii koulutusta ja jonkin asteista
”kulttuurimuutosta”.
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3.4 Liiketila - pilotin yhteenveto
Taulukko 8. Pilotin erityispiirteet ja prosessi sekä keskeiset kokemukset ja tulokset.
PILOTIN ERITYISPIIRTEET:
Pilotin erityispiiteitä ovat tuotemallinnuksen hyödyntäminen uudenlaisessa rakennustyypissä sekä
keskittyminen mallien hyödyntämiseen määrä- ja kustannuslaskennassa:
-

Tuotemallinnusta on hyödynnetty tähän asti pääasiassa vain asuntokohteissa. Pilotti oli
liikerakennuskohde, joiden mallinnuksesta on vasta vähän kokemusta.

-

Asuntohankkeissa saatujen hyvien kokemusten jälkeen pilotin päätavoitteena on ollut saada
mallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta toimimaan myös liikerakennuskohteissa.

PROSESSI PELKISTETYSTI:
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu tehtiin mallintaen ja LVIS - suunnittelu perinteisenä 2D –
suunnitteluna. Arkkitehtimallia käytettiin määrä- ja kustannuslaskentaan sekä rakennemallinnuksen
lähtötietona.
Arkkitehti mallinsi kohteen ArchiCADillä, josta malli siirrettiin Graphisoft Constructor 2005 ohjelmalla
tehtävään määrälaskentaan. Constructorissa tuotetut määrätiedot siirrettiin kustannuslaskentaa varten GS
Estimator – ohjelmaan. Tuotemallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta tehtiin pilotissa
tuotemallipohjaisesti ja määrät myös päivitettiin arkkitehdin mallista suunnittelun edetessä.
Ensimmäinen laskenta tehtiin pääpiirustusvaiheen alustavaa rakennusosamallia käyttäen ja toinen
työpiirustusvaiheen rakennusosamallia käyttäen, jolloin arkkitehtimalliin mallinnettiin Constructor ohjelmalla laskennan kannalta tärkeää tietoa myös rakennesuunnitelmista. Päätoteuttaja hyödynsi
tuotemalleja lisäksi kohteen esittelyyn tilaajalle ja työmaahenkilöstölle. Pilotin lopussa arkkitehdin ja
rakennesuunnittelijan malleja käytettiin myös törmäystarkastelutestaukseen 3d – dwg – muodossa.
Rakennustyypin vaikutus mallinnusprosessiin näkyi selvimmin niin, että liikerakennuskohteissa
käytettäviä rakennetyyppejä on enemmän, ratkaisuista päätetään myöhemmin ja mallintamisen
ohjeistaminen etukäteen on vaikeampaa kuin asuntohankkeissa, joissa vakiointi on viety pitkälle. Lisäksi
suunnitelmamuutoksia esiintyy myöhemmässä vaiheessa, minkä vuoksi muutosten hallinta
suunnittelussa sekä määrä- ja kustannuslaskennassa on haasteellisempaa.
KESKEISIMMÄT KEHITYSASKELEET JA TÄRKEIMMÄT ESIIN NOUSSEET HYÖDYT:
Keskeisin kehitysaskel oli mallipohjaisen määrälaskennan perusedellytysten luominen päätoteuttajan
liikerakennuskohteita varten:
- Uusien ohjelmien käyttöönotto.
- Liiketilarakentamiseen soveltuvien rakennetyyppien luominen. Liikerakennuksissa toistuvia
rakennetyyppejä kerättiin kaiken kaikkiaan viidestä samaan aikaan käynnissä olevasta
liiketilapilotista. Näitä käytetään soveltuvin osin tulevissa hankkeissa antamalla suunnittelijoille
valmiita rakennetyyppejä mallinnuksessa käytettäväksi, mutta kirjastoa laajennetaan myös tulevissa
hankkeissa.
- Arkkitehdilta saadun tuotemallin käyttö määrä- ja kustannuslaskentaan, kun aiemmin mallinnus on
tehty laskentaa varten omana työnä. Liiketilapiloteissa suoraan suunnittelijoilta saatujen mallien
todettiin olevan aiempaa käyttökelpoisempia laskentaan.
Tuotemallipohjainen laskenta ja arkkitehdilta saadun mallin käyttö nopeuttavat ja tarkentavat
määrälaskentaa. Myös muutosten hallinta laskennassa helpottuu, kun määrät pystytään suunnittelun
edetessä päivittämään laskentaohjelmalla nopeasti ja tarkasti.
Mallintamisen keskeisin hyöty arkkitehtisuunnittelussa oli piirustusten saaminen suoraan mallista ja
rakennesuunnittelussa kolmiulotteisen tuotemallin havainnollisuus, joka helpottaa ongelmakohtien
havaitsemista.
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KESKEISIMMÄT ESIIN NOUSSEET ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET:
- Tuotemallien hyödyntämistä määrä- ja kustannuslaskentaan haittaa vielä mallintamiseen liittyvät
seikat kuten esimerkiksi puutteet rakennusosien tunnistettavuudessa ja se, että malliin ei ole viety
kaikkea tietoa, jota koneellisessa käsittelyssä tarvitaan.
- Laskentaa ajatellen kantavat rakenteet ovat oikein vasta rakennemallissa, minkä vuoksi rakennemallia
pitäisi päästä hyödyntämään määrälaskennassa. Myös maanrakennus pitäisi saada
tuotemallipohjaisen laskennan piiriin.
- Liikerakennuskohteissa mallintamista ja mallitiedon hyödyntämistä vaikeuttaa erityisesti
asuntokohteita haastavampi muutosten hallinta, pienempi toistuvuus eli vaihtelevuus kohteissa ja
rakenteissa sekä mallintamisen etukäteen ohjeistamisen vaikeus.
- Muut pilotissa esiin nousseet ongelmat ja kehittämistoiveet liittyivät pääasiassa mallinnusohjelmien
toiminnallisuuteen.
- Määrä- ja kustannuslaskenta – ohjelmat toimivat odotusten mukaisesti. Mallipohjaisen laskennan
tärkein haaste ei enää olekaan välineissä, vaan uuden prosessin viemisessä käytäntöön ja
sovittamisessa yksikön tapaan toimia. Tuotemallipohjaisen prosessin käyttöönotto vaatii mm.
koulutusta ja jonkin asteista ”kulttuurimuutosta”.
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4. Rakennushanke 4, Fallpakan pysäköinti Oy
4.1 Perustiedot
Pilotin keskeinen tavoite oli geometrialtaan vaikean paikallavalurungon mallintaminen.
Myös raudoitukset mallinnettiin objektipohjaisesti. Merkittävää oli myös pyrkimys IFC
– muotoiseen tiedonsiirtoon eri suunnittelualojen sekä suunnittelijoiden ja
määrälaskennan välisissä tiedonsiirroissa. Päätoteuttajan näkökulmasta kyseessä on uusi
suunnittelutapa ja pilotissa haluttiin testata mm. tuotemallin soveltuvuutta
määrälaskentaan. Rakennushankkeen taustatiedot ja pilotoinnin tavoitteet on esitetty
seuraavassa taulukossa.

Taulukko 9. Rakennuskohteen ja kehityshankkeen perustiedot.
PILOTTIKOHDE:

Fallpakan pysäköinti Oy

RAKENNUSKOHDE:

Laajuus: Paikoitustilojen laajuus on 3 214 brm2. Autopaikkoja on 110 kpl, joista
41 katoksessa kannen päällä ja loput maanalaisia paikkoja. Kohteessa on lisäksi
209 brm2:n monikäyttötila ja kolmen korttelin jätetilat, yhteensä 71 m2.
Rakenteet: Paikoitushallissa on paikallavalettu betonirunko. Laatastot
palkkeineen ovat jälkijännitettyjä. Porrashuoneet, monikäyttötila ja jätetilat ovat
elementtirakenteisia.
Aikataulu: Suunnittelu aloitettiin syksyllä 2004 ja saatiin valmiiksi toukokuussa
2005. Rakentaminen on aloitettu 6/2005 ja kohteen on määrä valmistua 5/2006.

TOTEUTUSMUOTO:

Perustajaurakointi

OSAPUOLET
JA KÄYTETYT
OHJELMISTOT:

Päätoteuttaja: Oy Alfred A. Palmberg Ab
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Jeskanen-Repo-Teränne Oy,
mallinnusohjelma ArchiCAD 8.1
Rakennesuunnittelu: Finnmap Consulting Oy, mallinnusohjelma Allplan 2004
LVI - suunnittelu: Premier Planning Oy, mallinnusohjelma MagiCAD
Määrälaskentakonsultti: Tocoman Oy, ohjelmat ArchiCAD 8.1 ja TCM

PILOTOINTI JA
KEHITTÄMINEN:

Pilotoinnin ja kehittämisen tavoitteet olivat:
•

Mallintava suunnittelu, jossa erityisen haastavaa kahteen suuntaan
kaltevien paikallavalurakenteiden mallintaminen

•

Tuotemallitiedon siirto eri osapuolien välillä ja tässä yhteydessä IFC –
mallien hyödyntäminen

•

Määrätietojen tuottaminen arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan
malleista

•

3D - tuotemallin hyödyntäminen suunnittelun ohjauksessa ja
työmaahenkilöstön perehdyttämisessä hankkeeseen.
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4.2 Mallinnusprosessi ja tuotemallin hyödyntäminen
Pilotti oli geometrian mallintamisen suhteen erittäin vaativa kohde. Kylmän
paikoitushallin tasot ja ajoluiskat ovat moneen suuntaan kaltevia, kun
nousukaltevuuksien lisäksi pintalaatan vahvuus vaihtelee yläpinnan kallistusten vuoksi.
Toisaalta juuri haasteellisesta geometriasta johtuen pilotissa on pyritty siihen, että 3D –
mallintamista hyödynnetään korkeusasemien hallintaan ja kaikki suunnittelijat käyttävät
mahdollisimman paljon samaa geometriatietoa suoraan digitaalisessa muodossa.
Hankkeessa oli tavoitteena mallintaa betonirakenteiden geometria tarkasti oikein ja
tuottaa kaikki betoniosia koskeva määrätieto mallista. Teräsosat oli tavoitteena
mallintaa karkeasti eikä esimerkiksi teräskiloja ollut tavoitteena ottaa mallista.
Suunnittelutietoa siirrettiin arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan välillä IFC2x –
tuotemallina. Määrälaskenta sai rakennesuunnitelijalta IFC2x - mallin ja arkkitehdilta
yhdistetyn ArchiCAD pla – mallin, jossa oli myös rakennesuunnittelijan mallintamia
osia. Lvi - suunnittelija käytti suunnittelun pohjana yhdistetystä mallista tuotettuja 2ddwg –tasokuvia ja lisäsi reikätiedot rakennesuunnittelijan 2d-dwg -suunnitelmiin. Lvi suunnittelija puolestaan toimitti lvi – putket arkkitehdille 3d-dwg -muodossa
ArchiCADissä tehtävää törmäystarkastelua varten ja reikätietoja rakennesuunnittelijalle
IFC2x-ja 2d-dwg - muodossa. Päätoteuttaja sai määrätiedot laskijalta Excel – taulukoina
ja raudoiteluetteloja rakennesuunnittelijalta 2d – piirustuksien mukana. Pilotin
mallinnusprosessi ja tiedonsiirrot on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuvassa esitetyn
lisäksi rakennesuunnittelija yritti siirtää Lvi - suunnittelijalle perinteisten 2d –
reikäpiirustuspohjien sijaan IFC – mallin, mutta sitä ei pystytty avaamaan lvi –
mallinnusohjelmalla.

Arkkitehti

Arkkitehti

Arkkitehti

Arkkitehti

Arkkitehti

Luonnossuunnittelu

Oheistilojen tarkempi suunnittelu

Ark ja Rak mallien
yhdistäminen

Törmäystarkastelu

Täydentävä
suunnittelu

ArchiCAD

ArchiCAD

ArchiCAD

ArchiCAD

ArchiCAD

2d–dwg –tasokuvat kerroksittain:
geometria
Ark-luonnokset
IFC 2x - mallina:
Rakennuksen muoto

IFC 2x - malli:
Paikoitushallin
tarkka geometria

3d-dwg: Lvi-putket
(muoto ja sijainti)

Lvi-suunnittelija
Lvi-suunnittelu
MagiCAD
IFC 2x – malli ja
2d-dwg - tasokuvat:
Lvi - reikätiedot

Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija

Paikoitushallin tarkempi suunnittelu

Raudoitusten
suunnittelu

Allplan

Allplan
ArchiCAD PLAmalli: oheistilat ja
paikoitushalli

IFC 2x - malli:
Paikoitushallin
tarkka geometria

Raudoiteluettelot
2d - piirustuksissa

Määrälaskija
1. Määrälaskenta

Päätteuttaja
Suoritepohjaiset
määrätiedot
Excel – taulukkona

ArchiCAD, TCM

Kuva 25. Mallintaminen ja tiedonsiirrot pysäköintitalo - pilotissa.
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Kustannuslaskenta
ja tuotannonsuunnittelu
Excel

ARKKITEHTISUUNNITTELU MALLINTAEN
Arkkitehtisuunnittelussa
käytettiin
ArchiCAD
8.1
–
ohjelmaa.
Luonnossuunnitteluvaiheessa arkkitehti mallinsi koko kohteen, mutta tässä vaiheessa
paikoitushallin laatastot yhteen suuntaan kaltevina. Tämän jälkeen malli toimitettiin
rakennesuunnittelun lähtötiedoksi IFC – muodossa ja lisäksi rakennesuunnittelija sai 2d
– dwg – kuvia mallin tueksi paikoitushallin tarkempaa suunnittelua varten.
Arkkitehtisuunnittelu jatkui parkkihallin oheistilojen (monikäyttötilat, jätetila ja
porrashuone noin 100m2) tarkemmalla suunnittelulla ja geometrian mallinnuksella.
Arkkitehti on mallintanut omaan malliinsa lämpimät monitoimi- ja muut parkkihallin
oheistilat, seinät kylmästä parkkihallista ja tontin pinnan rakennuksen korkeusaseman
tarkastelua varten.

RAKENNEMALLINNUS
Rakennemallinnus tehtiin Allplan – ohjelmalla. Rakennesuunnittelija mallinsi kylmän
paikoitushallin betonirungon (pilarit, palkit, laatastot, anturat, seinät) geometrian ja
raudoitteet. Paikoitushallin geometria mallinnettiin tarkasti arkkitehdin luonnostasoisen
IFC – mallin geometriaa hyödyntäen. Rakennesuunnittelija mallinsi omat laattansa
käyttäen arkkitehdin kolmiulotteista mallia referenssinä. Näkymä malliin oli suoraan
ylhäältä päin ja rakennesuunnittelija osoitti omien rakennusosiensa x, y - dimensiot
arkkitehtimallista tarttumalla mallin nurkkapisteisiin. Korkeussuunnassa mittoja ei
otettu suoraan arkkitehtimallista, vaan korkeudet syötettiin manuaalisesti. Tässä
vaiheessa rakennesuunnittelija mallinsi betonilaatat kahteen suuntaan kaltevina.

Kuva 26. Arkkitehdin malli rakennesuunnittelun referenssimallina. Referenssi näkyy
harmaalla ja värilliset osat ovat rakennemallia.
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MALLIEN YHDISTÄMINEN ->
RAKENNESUUNNITTELIJAN MALLINTAMIEN KALTEVIEN LAATTOJEN
GEOMETRIATIEDON SUORA HYÖDYNTÄMINEN ARKKITEHTIMALLISSA
Paikoitushallin betonirungon geometrian tarkan mallinnuksen jälkeen rakennemalli
siirrettiin rakennesuunnittelijan ohjelmasta arkkitehdin mallinnusohjelmaan IFC –
mallina. Arkkitehti yhdisti mallit ArchiCADissä käyttäen laatastojen osalta
rakennesuunnittelijan rakennusosia ja muutoin arkkitehtimallin osia. Tuloksena oli
yhdistetty malli, jonka tarkka geometria oli laatastojen osalta rakennesuunnittelijan
mallinnuksen tulos ja muilta osin arkkitehdin. Koska arkkitehti käytti
rakennesuunnittelijan mallintamia laatastoja omassa mallissaan, hän joutui palauttamaan
IFC – käännöksen muuntamat kerroskorkeudet ja viitekoron omassa
mallinnusohjelmassaan. Rakennemallin päivittyessä, laatat lisättiin jälleen
arkkitehtimalliin ja korjattiin korkeudet. Yhden kerroksen kaikki osat olivat kuitenkin
oikein suhteessa toisiinsa, joten nämä saatiin oikeaan korkeuteen kertaluontoisella
korjauksella. Tämän jälkeen rakennesuunnittelijalta saatu geometriatieto oli
käyttökelpoista arkkitehdin mallinnusohjelmassa käytettäväksi. Rakennesuunnittelija
puolestaan vei arkkitehdin mallista omaan malliinsa ylimmän kansitason
teräsrakenteiset katokset. Näin rakennus näkyi rakennesuunnittelijan leikkauskuvissa
oikean näköisenä.

Kuva 27. Rakennesuunnittelijan IFC – malli on avattu arkkitehdin
mallinnusohjelmassa. Kaltevien laattojen geometria saatiin hyödynnettyä suoraan
osana arkkitehdin mallia.
Mallien yhdistämisen jälkeen arkkitehti mallinsi kaikki kylmän parkkihallin seinät
uudelleen, koska rakennemallin vinot seinät aukesivat ArchiCADissä IFC-objekteina,
joita ei voi muokata, esimerkiksi lisätä aukkoja. Vinot seinät mallinnettiin ensin suorina
ja leikattiin boolen toimenpiteellä vinoiksi rakennemallista saaduilla laatoilla.
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LVI – SUUNNITTELU MALLINTAEN
Lvi – suunnittelu tehtiin MagiCAD – ohjelmalla käyttäen suunnittelun lähtötietona
arkkitehdin kerroksittain laadittuja dwg – suunnitelmia, koska IFC – muotoisen mallin
luku Lvi-mallinnusohjelmaan ei onnistunut. Lvi – suunnittelu tapahtui kuitenkin
kolmiulotteisesti mallintaen. Tällöin ohjelma pystyy käsittelemään tietoa ja osaa laskea
ja mitoittaa putket. Viivapiirroksien perusteella mitoitus ei onnistuisi, koska ohjelmat
eivät osaa tulkita viivoja. Mallinnus tapahtui käytännössä niin, että varsinainen
suunnittelija luonnosteli suunnitelman paperille ja mallintaja teki tämän jälkeen 3Dmallinnuksen. Kohteen haasteellisesta geometriasta johtuen, mallintamisella oli
kuitenkin merkittävä rooli lvi - suunnittelussa.

SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITUS ARKKITEHDIN
MALLINNUSOHJELMASSA
Pääsuunnittelijana arkkitehti sai Lvi – suunnittelijan putket 3d- dwg – muodossa ja
yhdisti osasuunnitelmat omassa mallinnusohjelmassaan päällekkäistä tarkastelua varten.
Putket olivat näin pelkkiä viivoja, mutta lvi - suunnitelmien yhteensopivuus voitiin
kuitenkin tarkistaa arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien geometriaan nähden.
Tarkistuksen tuloksena löytyi yhden putken törmäys betonilaattaan (kuva).
Suunnitelmien yhteensovituksen jälkeen arkkitehti jatkoi työpiirustusvaiheen
mallinnukseen.

Kuva 18. Lvi – suunnittelijan putket toimitettiin 3d – dwg muodossa arkkitehdille, joka
pääsuunnittelijana tarkisti suunnitelmien yhteensopivuuden. Kuvassa näkyy alemman
kerroksen putken törmäys laattaan.
Reikätietojen osalta oli tavoitteena, että Lvi – suunnittelija vie rakennesuunnittelijan
toimittamaan IFC – malliin Lvi – läpivienteihin tarvittavat reiät, jonka jälkeen
rakennesuunnittelija saa 3D - reikätiedoilla varustetun IFC – mallin takaisin käyttöönsä.
Koska Lvi – suunnittelija ei voinut omassa mallinnusohjelmassaan avata
rakennesuunnittelijan IFC - mallia, reikätiedot lisättiin rakennesuunnittelijan dwg 63

suunnitelmaan kolmiulotteisena viivapiirtona omalle tasolleen tallentaen ne 3d kappaleina (blokkeina), minkä jälkeen tiedot toimitettiin rakennesuunnittelijalle IFC –
muodossa. Lvi – suunnittelija ei voinut IFC – lukuongelman vuoksi itse tarkistaa IFC –
käännöstään. Rakennesuunnittelija vei tiedot omaan malliinsa ja antoi palautteen
suunnitelmien yhteensopivuudesta Lvi – suunnittelijalle, joka tämän perusteella korjasi
tietoja ja toimitti reikätiedot uudelleen rakennesuunnittelijalle. Lisäksi
rakennesuunnittelija tarvitsi myös perinteisen 2d-dwg – varauskuvan, koska viivoista
muodostuvien 3D-varausten mitoitus- ja tekstitiedot eivät siirry IFC – muodossa. Lvi läpivienteihin tarvittavat reiät saatiin kuitenkin rakennemalliin oikean kokoisina ja
oikeisiin paikkoihin 3d-laatikoina, ja näkyvät mallista tulostetuissa tasokuvissa, joita on
hyödynnetty perinteisten varauspiirustusten pohjana.

TUOTEMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄLASKENTA
Kohteen määrälaskennassa pyrittiin hyödyntämään sekä arkkitehdin että
rakennesuunnittelijan mallia. Tavoitteena oli ottaa kylmän paikoitushallin
paikallavalurunkoa koskevat määrätiedot rakennemallista ja oheistiloja koskevat
määrätiedot arkkitehtimallista. Määrätietojen tuottamiseen käytettiin ArchiCAD –
ohjelmaa ja suoritepohjaisen määräluettelon tekemiseen TCM - ohjelmaa.
Määrät saatiin pääasiassa vain arkkitehdin mallintamille osille suoraan mallista, mutta
kummankaan suunnittelijan mallista ei saatu kaikkea tarvittavaa tietoa. Suurin vaikeus
liittyi kalteviin ja vinoihin rakennusosiin. Rakennesuunnittelijan mallinnusohjelmasta
IFC – muodossa siirretyn mallin vinot laatat aukesivat määrälaskijalle ArchiCADissä
IFC – objekteina, joista ei saada määrätietoa, koska niistä puuttui esimerkiksi pintaalatieto. Kaikille suorille rakennusosille määrät saatiin sen sijaan suoraan mallista.
Puuttuvat tiedot tuotettiin määrälaskennassa joidenkin osien uudelleenmallinnuksen
kautta (esimerkiksi vinot anturat ja välipohjalaatat) ja osittain perinteisistä
paperisuunnitelmista. Määrälaskija kokosi nämä eri tavoin tuotetut määrätiedot yhteen
ja
toimitti
ne
Excel-listoina
päätoteuttajan
kustannuslaskentaan
ja
tuotannonsuunnitteluun.
Myöhemmin tehtiin toinen määrälaskenta perinteisesti rakennepiirustuksien perusteella,
koska laskentavaiheen mallin kaikki rakennusosat aukesivat määrälaskijalle objekteina,
joista ei saatu laskennan tarvitsemia tietoja.
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MALLEISTA TUOTETUN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN PÄÄTOTEUTTAJAN
TARKOITUKSIIN
Päätoteuttajalla ei ole tuotemallia hyödyntäviä ohjelmia. Mallista tuotettua tietoa on
toimitettu urakoitsijan hyödynnettäväksi seuraavin tavoin:
- määrätietona määrälaskentakonsultin kautta
- suunnittelijoiden malleista tuotettuina piirustuksina
- mallista tuotettuina listauksina, esimerkiksi työmaan käyttöön tarkoitettuina
raudoiteluetteloina
- 3D – havainnekuvina esimerkiksi työmaahenkilöstön perehdyttämiseen

Kuvat 29-30. Havainnekuvia arkkitehdin mallista.
Raudoitteet on mallinnettu objektipohjaisesti. Tämä mahdollistaa raudoiteluettelojen
tuottamisen suoraan rakennesuunnittelijan mallista.
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4.3 Kokemuksia
PILOTISSA ESIIN NOUSSEET MALLINTAMISEN HYÖDYT
- Geometriatietoa pystyttiin siirtämään arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan
ohjelmien välillä hyödyntämällä IFC – tiedonsiirtoa ja käyttämään samaa tietoa eri
suunnittelijoiden kesken. Kun rakennesuunnittelija oli mallintanut paikoitushallin
geometrian ja toimittanut sen IFC – muodossa arkkitehdille, arkkitehti sai
geometrialtaan vaikeat laatastot rakennesuunnittelijan mallista. Mallista tuotettujen
dwg – piirustusten välityksellä sama tieto välittyi myös Lvi – suunnittelijalle, jolloin
kaikki suunnittelijat käyttivät laattojen osalta samaa kerran tarkasti
mallinnettua tietoa. Geometriatiedon hallinta ja muotojen hahmottaminen mallin
avulla tukee suunnitelmien yhteensopivuutta ja virheettömyyttä ja oli selkeä hyöty
tässä hankkeessa.
- Pääsuunnittelijan roolissa arkkitehti pystyi hyödyntämään 3D – suunnitelmia
myös suunnitelmien yhteensovittamisessa. Lvi – putket saatiin arkkitehtimalliin 3d–
dwg – muodossa kolmiulotteisina viivoina. Suunnitelmien päällekkäisellä visuaalisella
tarkastelulla voitiin tarkistaa Lvi - suunnitelmien ja geometrialtaan tarkasti
mallinnettujen rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien yhteensopivuus.
- Yksinkertaisien rakenteiden (esimerkiksi antura, suora seinä jne.) mallinnus ja
raudoitusten objektipohjainen suunnittelu onnistui rakennesuunnittelussa suhteellisen
helposti. Mallintavan suunnittelun hyötyjä raudoitussuunnitelmien tuottamisessa ja
muutosten päivityksessä olivat perinteistä helpompi raudoitusterästen jaon,
sijainnin, koon ja muodon muuttaminen ja automaattinen numerointi sekä
muutoksien päivittyminen kaikkiin mallista tuotettuihin piirustuksiin. Lisäksi
mallinnusohjelma tekee raudoitusluettelon, jonka voi hakea suoraan
piirustukseen tai tulostaa erikseen. Luettelosta ei ole kuitenkaan linkkiä
mallinnettuun raudoitukseen, minkä vuoksi se ei päivity automaattisesti, vaan on
muutosten jälkeen ajettava uudestaan.
- Kolmiulotteisen mallintavan suunnittelun hyöty Lvi – suunnittelijalle oli
suunnitelman havainnollisuus ja perinteisen painehäviölaskennan jääminen pois.
Ohjelma pystyy tuotemallipohjaisuuden ansiosta käsittelemään tietoa ja mitoittamaan
putket.
- Määrälaskentaa mutkisti merkittävästi vinoihin osiin liittyvät määrälistauksen
ongelmat, mutta suoria rakennusosia koskeva määrätieto saatiin suoraan mallista.
- Mallista saadaan määrätietoa perinteistä aikaisemmin päätoteuttajan käyttöön.
Esimerkiksi ikkunoita ja ovia koskeva määrätieto saadaan listattua mallista heti kun ne
ovat suunnitelmissa ja varsinaiset kaaviot voidaan tehdä myöhemmin.
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- Työmaahenkilöstön on helpompi tutustua uuteen
perehdyttämiseen saadaan suunnitelmista 3D – kuvia.

hankkeeseen,

kun

- Suunnitelmadokumenttien tuottaminen tuotemallista tiedostettiin jälleen tässäkin
hankkeessa mallintamisen hyödyksi arkkitehtisuunnittelussa.

MALLINTAMISEN ONGELMIA, HAITTOJA JA KEHITTÄMISTARPEITA
- Rakennemallinnukseen toi haastetta erityisesti kahteen suuntaan kaltevat betonilaatat,
jotka olivat vaikeammat mallintaa kuin etukäteen oli ajateltu. Myös raudoitusten ja
jänneterästen esittäminen mallin vinoissa osissa koettiin työlääksi:
Mallinnusohjelmien (ArchiCAD ja Allplan) varsinaisilla mallinnustyökaluilla ei
voitu mallintaa suoraan vinoja tai kahteen suuntaan kaltevia rakennusosia.
Mallinnus tehtiin pilotissa rakennesuunnittelijan ohjelmassa kiertoteitse niin, että
kaikki vinot seinät ja laatat tehtiin ensin palikoina box – perustyökalulla, jonka jälkeen
ne yhdistettiin ja muutettiin välimuotoon (custom planes). Lopuksi osat muutettiin
”älykkäiksi” rakennusosiksi piirtämällä päälle laatta tai seinä, johon 3D – muoto
”imaistaan”. Samoin raudoituksien mallintamiseksi raudoitettavat rakennusosat
talletettiin ensin 3D - välimuotoon (shell), joka toimii referenssinä raudoitukselle.
Tämän jälkeen voitiin mallintaa raudoitus. Koska varsinaisen mallin ja shell’in
geometriaa ei ole linkitetty toisiinsa, on shell ja alkuperäinen tiedosto korjattava
erikseen, jos raudoitettavan alueen mitat muuttuvat (esim. palkki levenee). Näin
mittojen muuttuminen aiheuttaa mallin päivitykseen kaksinkertaisen työmäärän.
Usein kymmeniäkin metrejä pitkät jänneteräkset koostuvat mallinnusteknisesti useista
kaarista jotka tehdään ensin polylineksi ja sen päälle teräkseksi. Jänneterästen
mallintaminen oli hankalaa ja lisäksi ne tulivat luetteloon satoina pikku pätkinä, joten
jänneterästen mallinnuksesta luovuttiin.
- Pilotti oli ensimmäinen kohde, jossa rakennesuunnittelijat käyttivät kyseistä
mallinnusohjelmaa. Haasteellisesta geometriasta johtuen pysäköintilaitos oli vaikea
opettelukohde. Ohjelman opetteluvaiheeseen toivottaisiin myös enemmän tukea, jotta
sen toiminnallisuus saataisiin tehokkaammin käyttöön.
- Rakennemallinnusohjelmaan toivotaan enemmän mahdollisuuksia peruuttaa edellisiä
toimintoja. Tiedostosta ei voi poistua tallentamatta viimeisiä muutoksia. Suuritöinen
tiedosto saattaa hävitä yhden peruuttamattoman käskyn takia, jos väliversiosta ei ole
erikseen otettu varmuuskopiota. Myös rakennusosien välimuodot (custom planes
vinoja rakennusosia, shell raudoitusta ja architectural elements IFC:tä varten) ovat
peruuttamattomia toimenpiteitä tallentamisen jälkeen, eli niiden räjäytysmahdollisuus
puuttuu.
- Komentorivi ja epäonnistuneisiin toimenpiteisiin liittyvät virheilmoitukset puuttuvat.
Tästä seuraa, että jos ohjelma keskeyttää esimerkiksi raudoitusluettelon luomisen
väärin mallinnetun teräksen vuoksi, ohjelman käyttäjän on itse etsittävä syy
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luettelotoiminnon keskeytymiseen ja korjattava tai poistettava kyseinen teräs
luettelotoiminnon saamiseksi taas käyttöön.
- Tuotemallia ei voitu hyödyntää määrälaskennassa toivotulla tavalla, kun
rakennesuunnittelijan mallintamille kalteville laatoille ja vinoreunaisille seinille ei
saatu määrälistausta suoraan mallista. Mallien hyödyntämisen ongelmat kiteytyivät
pitkälle tähän ongelmaan, koska kohteessa suurin osa laatoista ja seinistä on vinoja tai
kaltevia. IFC – käännöksen jälkeen laatat aukesivat ArchiCADissä IFC-objekteina,
joista ei saada määrätietoa. Määrälaskija mallinsi nämä osat uudelleen ArchiCADissä
yhteen suuntaan kaltevina laattoina. Arkkitehti pystyi kuitenkin hyödyntämään vinot
laatat osana yhdistettyä mallia, koska arkkitehdilla ei ollut tarvetta listata tai muokata
näitä osia. Laatat näkyivät IFC-siirron jälkeen arkkitehdin mallinnusohjelmassa oikein,
jolloin ne voitiin suoraan hyödyntää osana yhdistettyä mallia.
Koska rakennesuunnittelija saa omassa mallinnusohjelmassaan myös vinoista osista
määrälistaukset, on IFC - tiedonsiirto - ongelmien jatkuessa mahdollista toimia myös
niin, että rakennesuunnittelija toimittaa vinojen osien määrätiedon määrälaskentaan,
jolloin näitä osia ei tarvitse määrälaskijan toimesta mallintaa uudelleen tai laskea
perinteisesti.
- Kylmän parkkihallin seinien mallinnuksessa tehtiin päällekkäistä työtä, kun seinät
mallinsi sekä rakennesuunnittelija että arkkitehti. Arkkitehti mallinsi nämä omaan
malliinsa uudelleen, koska IFC – mallista seinät avautuivat objekteina, joita ei voinut
muokata, esimerkiksi lisätä ovia tai ikkunoita. Arkkitehdin mallinnettua seinät
uudelleen, myös näitä koskevat määrät olisi voitu ottaa laskennassa arkkitehdin
mallista, koska un määrätietojen tuottamiseen käytettiin samaa ohjelmaa kuin
mallinnukseen (ArchiCAD). Tämä mahdollisuus jäi käyttämättä, koska laskija ei
tiennyt arkkitehdin mallintaneen kylmän osan seiniä.
- Arkkitehdilla ja rakennesuunnittelijalla olisi hyvä olla yhtenäinen käytäntö tasojen
nimeämisessä.
- Arkkitehtimallinnuksessa käytetään usein valmistajakohtaista ikkunakirjastoa, vaikka
ikkunatoimittajaa ei ole vielä valittu, koska yleisiä kirjastoja käytettäessä
ikkunalistauksia ei saada oikein suoraan mallista. Valmistajakohtaisien kirjastojen
käyttöön liittyvä heikkous on kuitenkin mm. se, ettei lopullista ikkunavalmistajaa
käytännössä yleensä myöhemmin päivitetä malliin. Ovikaaviot puolestaan tehtiin
pilotissa perinteisesti, koska ne eivät tule oikein suoraan mallista yleisiä kirjastoja
käytettäessä, eikä näille ole toimivaa valmistajakohtaistakaan kirjastoa.
- IFC – muotoisen tiedon luku Lvi-mallinnusohjelmalla ei onnistunut. Tämän
seurauksena arkkitehtimallia ei pystytty hyödyntämään Lvi- suunnittelun lähtötietona
vaan jouduttiin turvautumaan dwg – referensseihin. Koska Lvi – suunnittelu perustui
arkkitehdin 2d – tasokuvaan ja korkeusasemien laskenta tapahtui manuaalisesti, Lvi –
mallintaja ei nähnyt miten putket sijoittuvat suhteessa seuraavan kerroksen kattoon.
Kun kohde on muodoltaan vaikea rakenteiden noustessa tietyssä kulmassa,
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kolmiulotteista mallia pitäisi päästä hyödyntämään kaltevasti kulkevien putkien
korkeusasemien määritykseen ja törmäysten havaitsemiseen.
- IFC – muotoisen tiedon lukuongelman vuoksi myöskään Lvi - reikätietojen viemisessä
rakennesuunnittelijan malliin ei voitu toimia toivotulla tavalla. Lvi – suunnittelija
toimitti 3D – reikätiedot IFC – muodossa rakennesuunnittelijalle, mutta ei itse voinut
tarkistaa käännöstä ja reikätietojen yhteensopivuutta mallin geometriaan nähden. Kun
palaute tuli tiedon vastaanottajalta eli rakennesuunnittelijalta, tietojen edestakaiseen
lähettelyyn kului merkittävästi ylimääräistä aikaa. Toiveena on saada Lvi mallinnusohjelmaan IFC – lukuominaisuuden lisäksi myös reikien tekoon soveltuvia
3D – työkaluja, jotta varaustietoja ei tarvitsisi viedä suunnitelmiin viivoista koottuina
3D- blokkeina.
- Koska mallista voi löytää enemmän tietoa kuin vastaavista jakeluun laitetuista
paperisuunnitelmista, on tärkeää, että eri osapuolet tietävät mikä tieto voidaan
ottaa mallista. Pilotissa sovittiin, että betonirakenteet mallinnetaan tarkasti oikein
tavoitteena ottaa kaikki määrätieto mallista ja muut rakennusosat mallinnetaan
karkeammin piirustustuotannon tarpeiden mukaan. Kun mallia hyödynnettiin pilotin
määrälaskentaan, oli ajoittain epäselvää, kuinka paljon mallista löytyvää tietoa voidaan
käyttää laskentaan ja onko sama tieto kaikkien ulottuvilla. Esimerkiksi katoksen
ominaisuuksia tarkastelemalla määrälaskija löysi objektin tiedoista materiaaliksi teräs.
Kun vastaavaa tietoa ei ollut piirustuksissa, ei määrälaskija voinut olla varma, että
kyseessä on todella teräskatos ja että myös hinnoittelija tietää sen.
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4.4 Pysäköintitalo – pilotin yhteenveto
Taulukko 10. Pilotin erityispiirteet ja prosessi sekä keskeiset kokemukset ja tulokset.
PILOTIN ERITYISPIIRTEET:
- Pysäköintitalo: rakennesuunnittelun osuus suunnitteluprosessissa korostuu.
- Haasteellinen geometria: Tyypillisesti mallintamatta jätettävät kaltevat pinnat oli mallinnettava,
koska suurin osa kantavan rungon rakennusosista on vinoja tai kaltevia.
- IFC – tiedonsiirron hyödyntäminen tuotemallitiedon siirtoon eri suunnittelijoiden ja määrälaskijan
mallinnusohjelmien välillä.
- Rakennemallin käyttö määrälaskennassa
PROSESSI PELKISTETYSTI:
Arkkitehti mallinsi luonnossuunnitteluvaiheessa koko rakennuksen geometrian. Rakennesuunnittelija sai
luonnostasoisen mallin IFC – muodossa ja mallinsi paikoitushallin geometrian tarkasti. Arkkitehti
puolestaan suunnitteli ja mallinsi oheistilat tarkemmin. Rakennesuunnittelija toimitti paikoitushallin
betonirungon tarkan geometrian arkkitehdille IFC – muodossa. Arkkitehti yhdisti mallit ArchiCADissä.
Rakennesuunnittelijan laatastojen tarkka geometria oli sellaisenaan hyödynnettävissä yhdistetyssä
mallissa.
Lvi – suunnittelu tapahtui kolmiulotteisesti mallintaen arkkitehdin kerroksittain laadittuihin dwg –
suunnitelmiin perustuen. Rakennesuunnittelija sai Lvi - reikätiedot IFC – muodossa ja perinteisinä 2d reikäpiirustuksina. Reiät saatiin rakennemalliin oikean kokoisina ja oikeisiin paikkoihin IFC-mallin 3dlaatikoina, mutta mitoitus- ja tekstitiedot piti ottaa 2d-piirustuksista. Arkkitehti sai Lvi-suunnitelman 3d dwg – muodossa törmäystarkastelua varten.
Tuotemallipohjaiseen määrälaskentaan käytettiin arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan tuotemalleja.
Malleista ei saatu kaikkia määrätietoja, minkä vuoksi määrälaskija mallinsi joitain osia uudelleen ja
käytti myös perinteisiä paperipiirustuksia. Ensimmäisessä laskennassa määrät otettiin kuitenkin
pääasiassa tuotemallista. Myöhemmin toinen määrälaskenta perustui pääasiassa perinteisiin
rakennepiirustuksiin.
Malleista tuotettua tietoa on toimitettu urakoitsijalle määrätietojen lisäksi malleista tuotettuina
perinteisinä piirustuksina, Excel – listoina ja 3D - havainnekuvina. Raudoitteiden objektipohjainen
suunnittelu mahdollistaa raudoiteluettelojen tuottamisen suoraan mallista.
KESKEISIMMÄT KEHITYSASKELEET JA TÄRKEIMMÄT ESIIN NOUSSEET HYÖDYT:

- Kaltevien laattojen geometrian mallinnus ja siirto IFC – muodossa rakennesuunnittelijalta
arkkitehdille, joka hyödynsi näiden osien geometriatiedon suoraan osana arkkitehtimallia.

- Mallin hyödyntäminen vaikean geometriatiedon hallintaan käyttämällä samaa kerran tarkasti
mallinnettua tietoa kaikkien suunnittelijoiden kesken.

- Vaikeiden muotojen hahmottaminen ja suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen mallien
avulla.

- Arkkitehti- ja rakennemalleista saatavan tiedon hyödyntäminen määrätiedon lähteenä ja tuotannon
tarpeisiin.
KESKEISIMMÄT ESIIN NOUSSEET ONGELMAT JA KEHITTÄMISTARPEET:
Keskeisimmät esiin nousseet ongelmat liittyivät mallinnusohjelmien huonoon soveltuvuuteen moneen
suuntaan kaltevien laattojen ja joltain reunaltaan vinojen seinäelementtien mallinnukseen ja näiden
raudoitusten suunnitteluun. Myös IFC – valmiuksien puutteet Lvi-mallinnusohjelmassa haittasivat
mallipohjaista suunnitteluprosessia:
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- Mallinnusohjelmien varsinaisilla mallinnustyökaluilla ei voitu mallintaa suoraan vinoja tai kahteen
suuntaan kaltevia rakennusosia. Näiden osien mallinnus sekä raudoitusten ja jänneterästen
esittäminen niissä koettiin työläiksi.

- Määrälaskija ei voinut hyödyntää rakennesuunnittelijan IFC – mallia täysimääräisesti, kun vinot osat
muuttuivat IFC – käännöksen seurauksena objekteiksi, joista ei saa listattua määrätietoja. Objekteina
aukeavia osia ei voi myöskään muokata toisessa mallinnusohjelmassa. Tästä seurasi päällekkäistä
mallinnustyötä, kun määrälaskija ja arkkitehti mallinsivat uudelleen joitain rakennemallin osia.
Esimerkiksi seinät mallinnettiin sekä rakennesuunnittelijan että arkkitehdin toimesta.

- Kun IFC – muotoisen tiedon luku Lvi-mallinnusohjelmalla ei onnistunut, Lvi – suunnittelija ei voinut
hyödyntää kolmiulotteista arkkitehtimallia suunnittelun lähtötietona, eikä Lvi - reikätietojen
viemisessä rakennesuunnittelijan malliin ei voitu toimia toivotulla tavalla.
- Koska mallista voi löytää enemmän tietoa kuin vastaavista jakeluun laitetuista paperisuunnitelmista,
oli ajoittain epäselvää, mikä tieto mallista voidaan ottaa ja hyödyntää oman työn pohjana. Tähän
kaivattiin selkeämpää tietoa hankkeen eri osapuolien välille.
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5. Pilotoinnin 2005 yhteenveto ja johtopäätökset
Vuonna 2005 tuotemallipohjaisen prosessin pilotointia ja kehittämistä on seurattu ProIT
– kehityshankkeen puolesta neljän eri urakoitsijan rakennushankkeessa. Kohteista kaksi
on asuntokohteita, yksi myymälärakennuskohde ja yksi paikoitushalli. Asuntokohteissa
pyrittiin aiempien pilottien kokemusten pohjalta edelleen kehittämään urakoitsijan ja
suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonhallintaa tuotemallinnuksen avulla.
Keskeistä näissä piloteissa oli esimerkiksi lähtötietotarpeiden ja mallinnustarkkuuden
selventäminen sekä panostus törmäystarkasteluihin. Liiketilapilotissa oli keskeistä
määrä- ja kustannuslaskennan perusedellytysten luominen ja käyttöönotto uudenlaisessa
rakennustyypissä. Parkkihallipilotissa päätoteuttaja tutustui uuteen suunnittelutapaan ja
myös tämä hanke oli mallintamisen kannalta aiempiin pilotteihin nähden poikkeava.
Keskeistä oli geometrialtaan haasteellisen paikallavalurungon mallinnus, kun
kallistukset on mallintavassa suunnittelussa tavallisesti jätetty mallintamatta.
Vuoden 2005 piloteissa mallintamisen piiriin tuli uusia osapuolia. Esimerkiksi geosuunnittelu tuli testausmielessä mukaan ja mallintava sähkösuunnittelu on
vahvistumassa. Tuotemalleja käytettiin aiempaa tehokkaammin esimerkiksi
määrälaskentaan ja rakennuskohteen erilaisiin esittelytarkoituksiin sekä 3D –
törmäystarkasteluihin. Myös rakennesuunnittelijoiden mallien soveltuvuutta
määrälaskentaan testattiin. Mallipohjaista tietoa käytettiin myös uusiin tarkoituksiin.
Uutta olivat esimerkiksi mallien käyttö suunnitelmien koneelliseen analysointiin kuten
tunnuslukutarkasteluihin
ja
olosuhdesimulointiin,
sähköpäätelaitteiden
ja
maaperämallinnuksen testaus sekä elementeiksi pilkotun mallin hyödyntäminen
seinäelementtimäärien lähteenä. IFC – tiedonsiirron käyttö oli aiempaa vahvemmin
mukana ja sitä hyödynnettiin tuotemallien siirtoon eri suunnittelualojen välillä,
rakennesuunnittelusta määrä- ja kustannuslaskentaan, arkkitehtimallin siirrossa
olosuhdesimulointiin ja mallien yhdistämiseen törmäystarkasteluohjelmassa. Lisäksi
molemmissa asuntokohdepiloteissa luotiin ohjeistusta omia asuntokohteita varten.
Toisessa pilotissa selvitettiin mallinnustarvetta erityisesti arkkitehtisuunnittelun ja
kustannuslaskennan välillä ja toisessa mm. koottiin projektikohtaisen 3D-CADintegraatio-ohjeen runkoa. Liiketilapilotissa keskeisin kehitysaskel oli mallipohjaisen
määrälaskennan perusedellytysten luominen päätoteuttajan liikerakennuskohteita
varten: uusien ohjelmien käyttöönotto, liiketilarakentamiseen soveltuvien
rakennetyyppien luominen ja arkkitehdilta saadun tuotemallin hyödynnettävyyden
analysointi määrä- ja kustannuslaskentaan, kun aiemmin mallinnus on tehty laskentaa
varten omana työnä.
Keskeisimmät mallintamisen hyödyt liittyivät erityisesti 3D – suunnitelmien
havainnollisuuteen
sekä
tuotemallien
hyödynnettävyyteen
määräja
kustannuslaskentaan ja visualisointeihin.
- Kolmiulotteisten suunnitelmien havainnollisuus oli kaikkien osapuolien hyöty.
Esimerkiksi rakennesuunnittelussa havainnollisuus helpottaa ongelmakohtien
havaitsemista ja vähentää suunnitteluvirheitä. Havainnollisuus auttoi myös vaikeiden
muotojen ja kokonaisuuden hahmottamista.
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- Muita merkittäviä mallintamisen hyötyjä suunnittelutyössä olivat geometriatiedon
parempi hallinta, arkkitehtisuunnittelussa piirustusten saaminen suoraan mallista,
rakennemallin suora hyödynnettävyys mallintavaan elementtisuunnitteluun sekä
talotekniikkasuunnittelussa automaattinen ja tarkka mitoitus ja mallista saatavat
tarvikeluettelot.
- 3D - mallien yhdistäminen mahdollisti eri suunnittelualojen suunnitelmien aiempaa
tehokkaamman yhteensopivuustarkastelun sekä suunnitelmien läpikäynnin ja
kohteeseen perehtymisen uudella ja havainnollisella tavalla.
- Tuotemallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan
malleja käyttäen nopeuttaa ja tarkentaa laskentaa. Muutosten hallinta laskennassa
helpottuu, kun määrät pystytään suunnittelun edetessä päivittämään laskentaohjelmalla
nopeasti ja tarkasti. Myös seinäelementtitietoja saatiin elementeiksi pilkotusta mallista
perinteistä aikaisemmin ja tarkemmin. Tämä lyhensi merkittävästi rakennusosaarviovaiheen laskenta-aikaa ja vähentää myös virheitä.
- Malleista tuotettua tietoa voidaan toimittaa päätoteuttajalle myös malleista tuotettuina
perinteistä virheettömämpinä piirustuksina, raudoite- ym. listauksina ja 3D havainnekuvina. Lisäksi suoritepohjaiset määrätiedot voidaan siirtää edelleen
aikataulutukseen.
- Päätoteuttajille merkittäviä mallintamisen hyötyjä ovat myös arkkitehtimallin suora
hyödynnettävyys esimerkiksi markkinointimateriaalin tuottamista varten tehtäviin
visualisointeihin.
- Mallintava elementtisuunnittelu ja suunnitelmien tuotemallimallipohjainen analysointi
kuten olosuhdesimulointi olivat mallien uusia potentiaalisia hyödyntämistapoja.
Lisäksi maaperämallinnuksessa havaittiin merkittävää tulevaisuuden hyötypotentiaalia.
Merkittävimmät ongelmat ja kehittämistarpeet liittyivät ohjelmien toimivuuteen,
tiedonsiirtoihin, tuoteosakirjastoihin, uusien välineiden ja toimintatapojen opetteluun
sekä prosessin kehittämistarpeisiin, erityisesti aikataulutukseen ja mallien
tehokkaampaan hyödyntämiseen:
- Ohjelmistojen puutteita ja käytön ongelmia olivat erityisesti mallinnusohjelmien huono
soveltuvuus moneen suuntaan kaltevien laattojen mallinnukseen, keskeneräisyys
betonielementtien suunnitteluun, ongelmat piirustusten tuottamisessa suoraan
rakennemallista sekä tietämättömyys parhaasta mallinnustavasta ja ohjelmien virheistä
ja puutteista.
- Tuotekirjastoissa on puutteita vielä kaikilla suunnittelualoilla. Esimerkiksi
talotekniikakomponentteja ja elementtisuunnittelun liitososia on vielä liian vähän.
- Ohjelmien IFC – tiedonsiirtovalmiuksien vaihtelevuudesta johtuen hankkeissa
jouduttiin käyttämään monia eri tiedonsiirtomuotoja. Kaikki tieto ei myöskään
siirtynyt IFC – muotoisissa siirroissa käyttökelpoisessa muodossa. Jotkut rakennusosat
aukesivat vastaanotavassa ohjelmassa IFC - objekteina, joita seuraava suunnittelija ei
voinut muokata tai määrälaskija käyttää määrien tuottamiseen.
- Suunnittelijat joutuvat tavallisesti mallintamaan oman mallinsa ”alusta” uudelleen,
käyttäen referenssinä 3D - mallia tai siitä tuotettuja 2D – tasokuvia, poikkeuksena
piloteissa rakennemallin suora hyödyntäminen samalla ohjelmalla tehtävään
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mallintavaan elementtisuunnitteluun ja rakennesuunnittelijan mallintamien osien
geometrian suora käyttö osana arkkitehtimallia, kun arkkitehdilla ei ollut tarvetta
työstää rakennesuunnittelijan rakennusosia eteenpäin.
- Tuotemallipalvelimelle tunnistettiin selkeä tarve. Tuotemallien suuri tiedostokoko
vaikeuttaa suunnitelmien siirtoa kokonaisena mallina.
- Aikataulutusta pitäisi kehittää ottamalla huomioon mallintamisen vaatima aika
suunnittelun alkuvaiheessa ja työpiirustusvaiheen tehostuminen. Suunnittelijoiden
yhteistyö alkoi piloteissa melko rinnakkain, mikä on tärkeää mm. oikeiden
lähtötietojen saamiseksi mallintamisen alkaessa. Mallintaminen on kuitenkin vielä
peräkkäistä ja pilottikokemuksien mukaan myös eri suunnittelualojen mallinnus pitäisi
saada enemmän rinnakkain tapahtuvaksi.
- Arkkitehtien tuotemalleja pitäisi hyödyntää hankkeen alkuvaiheessa ja muiden
suunnittelijoiden malleja suunnittelun loppuvaiheessa nykyistä enemmän. Erityisesti
rakennemalleja pyritään jatkossa hyödyntämään tehokkaammin määrä- ja
kustannuslaskentaan ja mallista saatavia listauksia esim. hankinnassa ja työmaalla.
Pääosa määrätiedoista saatiin piloteissa edelleen arkkitehtien malleista, mutta laskentaa
ajatellen kantavat rakenteet ovat oikein vasta rakennemallissa. Myös maanrakennus
pitäisi saada tuotemallipohjaisen laskennan piiriin. Perinteisten pohjatutkimustulosten
informaatio ei kuitenkaan riitä maaperämallin tekemiseen. Mittauspisteitä tarvitaan
enemmän, jotta mallista tulee riittävän tarkka ja luotettava.
- Mallista voi löytää enemmän tietoa kuin vastaavista jakeluun laitetuista
paperisuunnitelmista. Tämän vuoksi hankkeen eri osapuolien välille tarvitaan selkeä
tieto siitä, mikä tieto mallista voidaan ottaa hyödynnettäväksi.
- Suunnitelmamuutokset koetaan mallinnuksessakin vielä hankaliksi mm. siitä syystä,
että eletään välivaihetta, jossa joitain mallista tuotettuja tasokuvia viimeistellään 2d –
piirrolla. Muutoksien seurauksena mallista joudutaan tulostamaan uusi pohjakuva ja
piirtämään suunnitelma loppuun uudelleen.
- Rakennustyyppi vaikuttaa tuotemallipohjaiseen prosessiin. Esimerkiksi asuinkerrostalo
näyttää pilottikokemusten mukaan sopivan hyvin mallinnukseen ja arkkitehtimallia
pystytään
hyödyntämään
tehokkaasti
eri
osapuolien
tarpeisiin.
Myös
liikerakennuskohteissa mallintamisesta todettiin olevan merkittävää hyötyä, mutta
mallintamista ja mallitiedon hyödyntämistä vaikeuttaa pienempi toistuvuus eli
vaihtelevuus kohteissa ja rakenteissa sekä asuntokohteita haastavampi muutosten
hallinta. Mallintamisen ohjeistaminen etukäteen onkin liikerakennuskohteissa
vaikeampaa kuin asuntohankkeissa, joissa vakiointi on viety pitkälle.
ProIT – kehityshankkeen päättyessä tuotemallinnusta voidaan käyttää tehokkaasti
jo moniin tarkoituksiin ja mallintamisen hyödyntäminen on selvästi lisääntymässä.
Esimerkiksi tuotemallipohjaiseen määrä- ja kustannuslaskentaan on jo toimivia
ohjelmia. Piloteissa nousi esiin runsaasti myös kehittämismahdollisuuksia, jotta
mallintamisen hyödyntäminen tehostuisi. Mallinnusvälineiden ja tiedonsiirtojen lisäksi
myös prosessia on kehitettävä. Mallintamisen hyötyjen konkretisoituminen sekä
kehitysmyönteisyys ja panostus testauksiin ja prosessin kehittämiseen kuitenkin
osoittavat, että tuotemallitiedon nopea käyttöönotto jatkuu.
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TUOTEMALLINNUKSEN PROJEKTIKOHTAINEN
CAD – INTEGRAATIO -OHJE
PROJEKTI:

Talin asuntokohde - pilotti

Toimintaohjeiden tarkoituksena on varmistaa suunnittelu- ja toteutusprosessin aikana
tarkoituksenmukainen ja virheetön tiedonsiirto projektiin osallistuvien kesken.
Projektin CAD-integraatio-ohje painottuu suunnitteluvaiheen tiedonvaihtoon ja
sisältää sellaisia asioita, jotka projektiin osallistuvien on tuotemallipohjaisien
suunnitelmien yhteiskäyttöisyyden helpottamiseksi yhdessä sovittava. (Lisäksi
varmistetaan hallittu tiedonsiirto rakennussuunnittelusta rakennuksen käytön ja
ylläpidon tarpeisiin.)
1. TIEDONHALLINNAN ORGANISOINTI
Rakennushankkeelle valitaan projektin mallinnusvastaava, jonka tehtäviin kuuluu 3D –
CAD – integraatio -ohjeen laatiminen, ohjeiden noudattamisen valvominen ja ohjeiden
noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä opastaminen.
Kustakin hankkeeseen osallistuvasta yrityksestä nimetään yhteyshenkilö, joka on
yrityksen mallinnusvastaava ja vastaa projektikohtaisten toimintaohjeiden sopimuksen
mukaisesta noudattamisesta yrityksessään. Yritysten mallinnusvastaavat muodostavat
hankkeen tiedonhallinta - organisaation, joka mm. käsittelee käytännössä ilmenneitä
ongelmia ja kehittää projektin toimintatapoja. Ohjeiden tarkoituksena on vastata
kulloinkin parasta projektiin osallistuvien tuntemaa tapaa toimia.
2. VASTUUHENKILÖT
Projektin mallinnusvastaava (koordinaattori):
N.N., yhteystiedot
Päätoteuttajan mallivastaava:
N.N., yhteystiedot
Arkkitehdin mallinnusvastaava:
N.N., yhteystiedot
Päärakennesuunnittelijan mallinnusvastaava:
N.N., yhteystiedot
LVI – suunnittelijan mallinnusvastaava:
N.N., yhteystiedot
Sähkösuunnittelijan mallinnusvastaava:
N.N., yhteystiedot
Muiden osapuolien mallinnusvastaavat:

VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
Hermiankatu 8 F, Tampere
PL 1802, 33101 TAMPERE

Puh. 020 722 3111
Faksi 020 722 3445

etunimi.sukunimi@vtt.fi
www.vtt.fi
Y-tunnus 0244679-4
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3. MUUT HANKKEESSA NOUDATETTAVAT OHJEET

Ohjeita:
- Kirjataan muut mallintamista tai yleisemmin CAD – suunnittelua koskevat ohjeet, joita projektissa on
noudatettava.

4. MALLIEN HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTISSA

Ohjeita ja sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Ennen mallintamisen aloittamista tulee sopia, mihin malleja tullaan projektissa käyttämään. Näin
suunnittelijat tietävät mitkä osat on oltava mallissa täsmälleen oikein ja voivat välttää turhaa
mallintamista.
- Listataan hyödyntämistavat, esimerkiksi mitä malleja käytetään määrälaskentaan, tavoitteet malleista
tuotettavissa olevien listausten käytölle jne.

5. MALLINNUSTEHTÄVÄT JA AIKATAULU

Tässä kohdassa voidaan sopia esimerkiksi:
- Mitkä rakennusosat tulee mallintaa ja miten tarkasti? Jos mallinnustehtävät on listattu
suunnittelusopimuksiin, niin tässä voidaan viitata kyseisiin listoihin.
- Eri suunnittelualojen mallien aikataulu? Jos suunnittelusopimuksissa, niin tässä voidaan viitata
sopimuksiin.
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6. OHJELMISTOT JA TIEDONSIIRTOMUODOT
Taulukko: Projektissa käytettävät ohjelmat versioineen sekä tiedonsiirtomuodot
siirrettäessä mallitietoa muiden osapuolien käyttöön.
Ohjelma ja
versio

kuka ja mihin käyttää

Tiedonsiirtomuodot (ja max tiedostokoko)

ArchiCAD 9

Ark.tsto Helamaa ja
Pulkkinen Oy,
arkkitehtimallinnus

Arkkitehti – rakennesuunnittelu:
IFC2x2 ja dwg (2005)
Arkkitehti – olosuhdesimulointi (IDA-ICE):
IFC200
Arkkitehti – talotekniikkasuunnittelu: ...
Arkkitehti – visualisointi: …
Arkkitehti – päätoteuttaja: …

Tekla Structures
11.1

Optiplan Oy ja Finnmap
Consulting Oy,
rakennemallinnus

MagiCAD

Optiplan Oy, LVIS –
mallinnus

Rakenne – arkkitehtisuunnittelu:
Rakennesuunnittelu – pihakansisuunnittelu:
Rakenne – talotekniikkasuunnittelu:
Rakennesuunnittelu – päätoteuttaja: …
Talotekniikka – arkkitehtisuunnittelu:
Talotekniikka – rakennesuunnittelu:
Talotekniikkasuunnittelu – päätoteuttaja: …

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Listaan kirjataan kaikki projektissa käytettävät tiedonsiirtoformaatit (sekä mallien että 2d – kuvien
siirto). Esimerkkinä on Talin hankkeen tiedonsiirtojen rajapintoja, joista ilmenee, keiden välillä tietoa
siirretään digitaalisesti ja missä muodossa.
- Tässä kohdassa voidaan myös kerrata mitä eri tiedostomuotojen käännöksissä todellisuudessa välittyy.
- Tarvittaessa voidaan kirjata mahdolliset maksimi tiedostokoot, jotta eri osapuolien
tiedonsiirtokapasiteetti riittää suunnittelutiedon siirtoihin. Tiedostokokoa rajoittaa erityisesti
suunnittelutiedon siirto sähköpostin välityksellä.

7. ORIGON PAIKKA JA KORKEUSASEMOINTI

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Sovitaan onko koordinaatisto jonkin tietyn järjestelmän mukainen, esimerkiksi Helsingin
koordinaatisto. (Tällöin joissain ohjelmissa saattaa joutua työskentelemään pää kellallaan). Esimerkiksi
Talin pilottiprojektissa malli ja siitä generoituvat kuvat on sijoitettu lähelle 0,0 pistettä plussan puolelle
niin, että suurin osa rakennuksesta on suorassa kulmassa x ja y- koordinaatiston suhteen.
Asemapiirustus on Helsingin koordinaatistossa.
- Origo on kaikissa päällekkäin asetettavissa malleissa sama. Jos ositetun mallin osat tai eri
suunnittelijoiden mallit ovat omia tiedostojaan, kaikilla tiedostoilla on origo samassa paikassa
suhteessa rakennukseen. Eri osista voidaan siten koota yksi kokonaisuus käyttämällä kohdistuspisteenä
samaa origoa.
- Sovitaan mihin korkeusasemointiin suunnitelmat sijoitetaan. Esimerkiksi Talin pilottiprojektissa
käytetään todellisia korkoja merenpinnasta lähtien.
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8. KERROSTEN NIMEÄMINEN

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Määritellään merkki merkiltä tarkasti, miten kerrokset nimetään ja varmistetaan onko tarvetta sopia
maksimimerkkimäärä. Jossain ohjelmissa saattaa olla vielä esim. 16 merkin maksimi.
- Esimerkiksi ”1 kerros”, pienet kirjaimet, ei pistettä numeron jälkeen.

9. MONEN KERROKSEN KORKUISET RAKENNUSOSAT JA TILAT

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Usean kerroksen korkuiset rakenteet ja tilat ovat erikoistapauksia, joista esimerkiksi määrälaskijan ja
mallintajan voi olla tarpeen sopia tapauskohtaisesti.
- Sovittavia asioita esimerkiksi: mallinnetaanko yhtenäisenä vai kerroksittain ja mihin kerrokseen
mallinnetaan.

10. KUVATASOT

Ohjeita:
- Kuvatasojen nimeäminen? Ohjeita mallintamisessa käytettävistä kuvatasonimistä löytyy seuraavasta
lähteestä: Niemioja, Seppo. Arkkitehdin tuotemallisuunnittelu. Yleiset perusteet ja ohjeita. ProIT –
julkaisuja, päivitysversio Elokuu 2005.

11. RAKENNUSOSIEN TUNNISTETTAVUUDEN VARMISTAMINEN

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Rakennetyypit soveltuvin osin ProIT rakennetyyppikirjastosta?
- Nimeäminen ProIT rakennetyyppikirjaston säännöillä, jos ei käytetä suoraan ProIT-rakennetyyppejä?
Esimerkiksi Talin pilottiprojektissa tehtiin näin.
- Rakennusosien tunnistettavuuteen liittyvät muut sopimukset?
- Tässä kohdassa on hyvä käydä keskustelu mitä erilaisia vaatimuksia eri ohjelmistoilla on. Talin
kohteessa seinien ja laattojen kohdalla rakennusosien nimet (tunnus) on syötetty kahteen eri paikkaan;
täytteeseen sekä id- tunnukseen. Tämä ei periaatteena tuntunut kovin järkevältä, mutta katsottiin
määrälaskennan kannalta tarpeelliseksi.
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12. TILOJEN NIMEÄMINEN JA TUNNISTEET

Ohjeita:
- Tilojen nimeämisen ja tunnisteiden avulla tunnistetaan ja luokitellaan tiloja ja alueita. Tarpeet
erityyppisissä rakennuksissa ja projekteissa vaihtelevat jonkin verran ja siksi on projektikohtaisessa IT
– ohjeessa määriteltävä mitä tietoja tulee esittää. (Lähde: ProIT – tuotemallisuunnitteluohjeet
arkkitehdeille)

13. MITOITTAMINEN JA MITALLISUUS

Ohjeita:
- Miltä osin geometria on mallinnettava tarkalleen oikein, jotta muut osapuolet saavat tuotemallista näitä
koskien käyttökelpoista ja luotettavaa mitta- ja määrätietoa.
- Muut mitoittamiseen ja mitallisuuteen liittyvät projektikohtaiset sopimukset. Esimerkiksi Talin pilotissa sovittiin ovi- ja ikkuna-aukkojen mallinnuksesta seuraavaa: ”Mallissa aukoissa (ovet ja
ikkunat) aukkomitta, mukana sauma- ja käyntivarat, ei päästöjä (sisäkuoren ulkopuolinen piste)”.

14. MODUULIVIIVAT

Ohjeita:
-

15. MALLIN JAKO OSIIN

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Onko tarvetta pilkkoa mallia osiin, esimerkiksi lohkoihin tuotannon tarpeita vastaavasti?

16. MALLIEN TARKISTUTOIMENPITEET ENNEN SIIRTOA MUIDEN
OSAPUOLIEN KÄYTTÖÖN

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Ylimääräiset kerrokset ja rakennusosat tulee poistaa mallista ennen sen toimitusta muiden osapuolien
käyttöön. (Esimerkiksi luonnostelua varten luodut ylimääräiset kerrokset.)
- Tuotemallin tarkistus tehdään koneellisesti tarkistusohjelmilla / ohjelman sisään rakennetuilla
tarkastustyökaluilla / vain visuaalisesti?
- Kuka tarkastaa? Mallin tehnyt suunnittelija / vastaanottaja / molemmat?
- Muut mallien tarkistamiseen liittyvät projektikohtaiset sopimukset
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17. SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITUS

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Miten suunnitelmien yhteensopivuus tarkistetaan?
- Kuka tekee yhteensovituksen ja millä ohjelmalla?
- Minkä suunnittelualojen mallit yhdistetään? Missä muodossa suunnittelijat toimittavat mallinsa
yhdistämisen tekevälle osapuolelle (ellei ole määritelty kohdassa 6, tiedonsiirtomuodot)?

18. MUUTOSTENHALLINTA

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen:
- Rakennusosien muutokset tulee tehdä muokkaamalla alkuperäistä komponenttia, jolloin rakennusosan
tunniste säilyy. Ei siis tuhota alkuperäistä ja luoda uutta rakennusosaa. Perustelu: Tuotemallin
rakennusosaan liittyy ohjelmallinen tunnistetieto, ID. Saman rakennusosan tunnistetieto
tuotemallintamisen eri vaiheissa tulee säilyä. Tämä on erityisen tärkeää käytettäessä tiedonsiirtona IFC
– formaattia. Kaikki IFC -pohjaiset ohjelmistot perustuvat yksiselitteisen tunnisteen käyttöön: Global
Unique ID eli lyhyesti GUID. Mikäli CAD-ohjelmassa on vaihtoehtona alkuperäisten tunnisteiden
käyttö "Keep Original Global Unit ID" tulee tämä vaihtoehto valita aina. Ilman tätä valintaa muilla
järjestelmillä ei ole mahdollisuuksia päätellä muutostilanteita yksiselitteisesti. Samasta syystä
rakennusosien muutokset tulee tehdä muokkaamalla alkuperäistä komponenttia (tunniste säilyy) eikä
tuhota ja luoda uutta rakennusosaa. (Lähde: ProIT – tuotemallisuunnitteluohjeet arkkitehdeille)
- Muut muutostenhallintaan liittyvät projektikohtaiset sopimukset

19. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN

Ohjeita sopimiseen ja kirjaamiseen: Esimerkiksi
- Toteumatietojen vieminen suunnittelijoiden malleihin: mitkä tiedot ja muutokset päivitetään kohteen
valmistuttua rakennuksen tuotemalliin? (huom! tämä pitää olla mainittuna sopimuksessa)
- CAD – asetukset arkistoitavassa mallissa
- Arkistointimuoto, esim. ArchiCAD malleilla pla.

Lähteitä:
1.

Lakka, Antti & Sulankivi, Kristiina. Rakennusalan avoin tietoverkko. VTT, Espoo, 1998. VTT Tiedotteita
1916. 54 s. + liitt. 18 s. (Projektin CAD-integraatio-ohje ja Hanketietokeskusohje, esimerkkinä Hermia 5 –
rakennushankkeen pelisäännöt).

2.

Niemioja, S. Arkkitehdin tuotemallisuunnittelu. Yleiset perusteet ja ohjeita. ProIT – julkaisuja, Elokuu
2005.

3.

Talin kohteen pilottikokoukset (NCC:n ProIT – pilotti 2005) ja haastattelut.

Lähteet
ProIT – kehityshankkeen puolesta laaditun pilottiraportin tiedot ovat peräisin
pilottikokouksista, erillispalavereista, haastatteluista ja muissa yhteyksissä käydyistä
keskusteluista. Pilotteihin ovat osallistuneet ja tietoja raportointiin antaneet alkusanoissa
luetellut henkilöt.
Lisäksi tiedonsiirto – kuvissa on sovellettu ProIT – hankkeessa aiemmin käytettyä
tiedonsiirtojen kuvaustapaa (Karstila, K. Tiedonsiirron käyttötapaukset, esimerkiksi
rakennussuunnittelu -> määrä- ja kustannuslaskenta. Pro IT – kehityshankkeen julkaisuja,
Maaliskuu 2005.)

Raportti on saatavilla osoitteesta http://www.rakennusteollisuus.fi/proit

