
Rakennushankkeen tuotemallipohjainen tiedonhallinta 

liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa, rakentamisessa
ja rakennusten käytössä ja ylläpidossa tarvittavat tiedot.

Rakennusteollisuus RT ry:n käynnistämän laajapohjaisen 

Pro IT -kehityshankkeen tavoitteena on rakennusprosessin 

kansallinen tiedonhallintatapa, joka perustuu tuotemallintamiseen. 



Tuotemallin avulla kaikki rakennusten suunnittelussa,

toteuttamisessa, käytössä ja ylläpidossa tarvittava tieto

on paremmin hallittavissa – nopeasti, reaaliajassa,

havainnollisesti ja älykkäässä muodossa. Tuotemallin

avulla voidaan siirtää ja hallita valtava määrä tietoa

entistä luotettavammin ja tehokkaammin. 

Tuotemallintaminen muuttaa rakennuksen suunnittelun perinteisestä
viivapiirtämisestä 3D-suunnitteluksi. Tilamalli sisältää tiedon tiloista,
niiden sijainnista, pinta-aloista ja muista halutuista tilojen ominai-
suuksista. Tuoterakenteet, kuten seinät ja laatat, sisältävät tietoa esi-
merkiksi materiaali-, mitta-, lämmöneristävyys-, lujuus- ja ympäristö-
ominaisuuksista. Kun aikataulut kytketään tuoterakenteisiin, on ky-
symys 4D-suunnittelusta.

Yksittäisiä tuoteosia, kuten ikkunoita ja ovia, voidaan kuvata para-
metrisesti muokattavilla malleilla. Näitä ns. objekteja voidaan hakea
tuotevalmistajien kirjastoista ja siirtää suunnitelmaan. LVIS-suunnit-
telussa voidaan mm. laskea lämpö- ja jäähdytystehot sekä ilmanvaih-
don tarve, simuloida sisäilmaolosuhteita, suunnitella asennukset sekä
määritellä läpiviennit.

Suunnitelmat siirretään osatoteuttajille kustannuslaskentaa, tarkenta-
vaa suunnittelua ja valmistusta varten. Työmaalle tehdään kustannus-
arviot. Hankintaa varten tulostetaan määräluetteloita ja rakentamista
varten detaljeja ja työpiirustuksia.

Tietovarasto rakennuksen koko elinkaarelle 

Tuotemallintamisen avulla syntyy rakennuksen koko elinkaarta koske-
va tietovarasto: ns. As Built -malli kertoo, mistä materiaaleista ja tuot-
teista rakennus on tehty. Tuotemalli toimii näin ollen raportoivana
huoltokirjastona suunniteltaessa rakennusta koskevia toimenpiteitä
käyttö- ja ylläpitovaiheessa.

Tiedonsiirto perustuu kansainväliseen IFC-tiedonsiirtostandardiin,
jonka avulla varmistetaan käytettävien tietojen yhteensopivuus: eri
ohjelmat voivat ymmärtää suunnitelman sisällön samalla tavalla.
Tulevaisuudessa tuotemalli sijaitsee palvelimella, johon eri osapuolten
ohjelmat voivat olla yhteydessä hakien ja tuottaen tietoa.

Tuotemalli parantaa tiedon hallintaa ja laatua

Pro IT -kehitysprojektissa luodaan virtuaalinen koe-

rakennus, jossa testataan ja kehitetään prosessin eri

osa-alueilla syntyneitä ideoita ja teorioita käytännössä. 

Sisänäkymien visualisoinnin avulla asiakas saa

havainnollisen kuvan suunnitelluista tiloista ja

rakenteista, mutta myös vaihtoehtoisista ratkaisuista. 



”Tuotemallintaminen mahdollistaa, että
kaikilla on samat lähtötiedot suunnitelmia
tehtäessä. Tästä on lyhyt askel sähköiseen
asiointiin rakennusluvan hakemiseksi.”
Helena Vuorelma, kehitysjohtaja
ympäristöministeriö 

”Tuotemalli tukee päätöksentekoa prosessin
eri vaiheissa. Koska tieto on keskitetysti
saatavilla, säästyy aikaa ja kustannuksia.”
Auli Karjalainen, asiakaspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt

”Tuotemallissa nykyaikainen ja monimut-
kainen suunnittelutieto kulkee oikealla
tavalla täydentyvänä ja mahdollisimman
yksiselitteisenä suunnittelijoiden, tilaajien,
käyttäjien ja rakentajien välillä.”
Vesa Juola, arkkitehti, toiminnanjohtaja
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

” Asuntotuotannon markkinoinnissa ja
muutostöiden toteuttamisessa tuotemallin-
tamisen avulla voidaan parantaa asiakas-
palvelua merkittävästi.”
Jouko Kuusela, johtaja, Sato-Yhtymä Oyj

”Tuotemallintamisen kehittäminen kaik-
kien osapuolten yhteistyönä takaa, että  
tuotemallinnuksen mahdollisuudet pysty-
tään käyttämään täysimääräisesti hyväksi.”
Jyrki Iso-Aho, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy

”Tuotemallintaminen luo lupaavan perus-
tan rakentamisen arvoverkon osapuolten
kehittymiselle ja kansainväliselle kilpailu-
kyvylle. Suomi on tässä osaamisessa kärki-
maita maailmassa.”
Christer Finne, tutkimusjohtaja
Rakennustietosäätiö RTS

Tuotemallipohjainen tiedonhallinta

parantaa asiakaspalvelua
tuottamalla hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi ja visualisoimalla
sekä vertailemalla vaihtoehtoja toiminnallisesti ja kustannuksiltaan.

tehostaa ja nopeuttaa suunnittelua 
tuottamalla täsmällisempää tietoa ja vähentämällä suunnitteluvirheitä,
parantamalla suunnitelmien yhteensopivuutta ja edistämällä eri suun-
nittelijoiden välistä yhteistyötä

parantaa rakentamisen laatua ja tuottavuutta
tuottamalla entistä käyttökelpoisempaa tietoa hyödynnettäväksi tuo-
tannonsuunnittelussa, kustannus- ja aikatauluhallinnassa sekä raken-
nustuotteiden valmistuksessa ja hankinnassa

edistää elinkaaren hallintaa
tuottamalla rakennuksen koko elinkaarta käsittelevää tietoa, jonka
avulla elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset voidaan ottaa
paremmin huomioon suunnittelussa ja jota voidaan monin tavoin
käyttää hyväksi rakennusten käytössä ja ylläpidossa.

Rakennusta voidaan myös tarkastella ulkoapäin eri suunnista todentuntui-

sesti jo ennen rakentamista. Kuvat: Vesa Laukkanen, ARK7.

Esimerkkejä objektikirjas-

toista, jotka palvelevat 

kaikkia prosessin osa-

puolia: Lumon Oy:n

parvekekaide ja Fenestra

Oy:n webin kautta käy-

tettävät ikkunakirjastot.



Laajapohjainen yhteistyöprojekti
Pro IT -kehitysprojekti toteutetaan laajas-
sa yhteistyössä rakentamisen prosessin 
eri osapuolten kesken, jotta kaikkien tar-
peet tulevat mahdollisimman hyvin huo-
mioiduiksi. 

Projektia koordinoi Rakennusteollisuus RT
yhteistyökumppaneinaan mm.

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL
Rakennustietosäätiö RTS
Sato-Yhtymä Oyj 
Senaatti -kiinteistöt
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL
Tekes
Ympäristöministeriö

Rakennusteollisuuden yrityksistä ProIT -
hankkeessa ovat mukana esimerkiksi: 

Rakennusyritykset • pilotointi
Rakennusosakeyhtiö Hartela 
Oy Alfred A. Palmerg Ab
Rakennus Oy Lemminkäinen 
Lujatalo Oy
NCC Rakennus Oy
Rakennusliike V. Mättölä Oy
Skanska Oy
Seicon Oy
SRV Viitoset Oy
YIT-Yhtymä Oyj

Tuoteteollisuus • tuotemallinnus
Fenestra Oy
Lemminkäinen Oy/betonituotteet
Lohja Rudus Oy Ab
Parma Oy
Rautaruukki Oyj
Saint-Gobain Isover Oy

Kehitysprojekti etenee usealla rintamalla

Tuotemalliin perustuvien prosessien mallintaminen
Tuotemallintamisen käyttö rakennusprosessin tukena mahdollistaa
toimintojen tehostamisen. Jotta tuotemallintaminen saadaan hyödyn-
nettyä optimaalisesti, on syytä uudistaa koko toimintatapa rakennus-
prosessissa. Kun kaikkien osapuolten kannalta hyvin toimiva prosessi
on määritetty, se mallinnetaan ja kuvataan, jotta tiedonsiirtoa voidaan
kehittää. Tiedonsiirron mallinnus toimii myös pohjana uusien ohjelmis-
tojen kehittämiselle. • VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja Eurostepsys Oy

Suunnitteluohjeet
Tuotemallintamisessa tarvitaan yhteisiä toimintatapoja, jotta kaikki
suunnittelijat ja mallin käyttäjät voivat sitä hyödyntää. Yhteisiä nimik-
keitä, kuvatasoja ja suunnittelutyökaluja tarvitaan, jotta tuotemalli ym-
märretään samalla tavalla ja se sisältää tarvittavat tiedot. Pro IT -pro-
jektissa luodaan alalle yhteiset yleiset tuotemallinnusohjeet, joita eri
suunnitteluohjelmistojen edustajat voivat soveltaa ohjelmistokohtai-
sesti. • Innovarch Oy

Tuoterakenne- ja tuoteosakirjastot
Tuotemallintamisessa suunnittelu tapahtuu tuoterakenteiden ja tuote-
osien avulla. Niillä voidaan myös määritellä, mitä älykästä tietoa tuote-
malli sisältää. Pro IT -projektissa määritetään tuoterakenteiden ja tuote-
osien tarvitsema tietosisältö yleisellä tasolla. Näiden kuvausten avulla
voidaan eri ohjelmistoihin soveltaa konkreettiset tuotekirjastot. Yritykset
voivat myös kuvausten perusteella muodostaa omia yritys- ja tuotekoh-
taisia kirjastojaan, joita voidaan käyttää suunnittelussa. • Laurimark Oy

Testaus ja pilotointi
Pro IT -kehitystyön tuloksia testataan sekä projektin virtuaalisessa
testikohteessa että konkreettisissa rakennuksissa, joita projektissa
mukana olevat rakennusliikkeet toteuttavat. Testausta tehdään suun-
nitteluohjeille, tuoterakenteille, tiedonsiirrolle ja koko prosessille.

Lisätietoja Pro IT-projektista ja siihen osallistumahdollisuuksista antaa 
Ilkka Romo, projektipäällikkö, teknologia-asiamies 
puh. (09) 1299 260, gsm 050 520 1596, ilkka.romo@rakennusteollisuusrt.fi
Pro IT Internetissä: www.rakennusteollisuusrt.fi/proit

PK-yrityksille ProIT tarjoaa mahdollisuuden saada käytöönsä uusinta teknologiaa edullisesti! Tervetuloa mukaan!


