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TUOTEMALLITEKNOLOGIA 
on käyttöönoton kynnyksellä

Tuotemalliteknologia on keino tehostaa koko rakennusalan prosesseja, ke-
hittää laatua, parantaa tuottavuutta sekä varmistaa asiakastarpeiden välit-
tyminen suunnitelmiin ja lopputuotteeseen. Tämä oli keskeinen lähtö-
kohta Pro IT -projektin valmistelussa kolme vuotta sitten. Tärkeä ohje-
nuora oli myös kiinteistö- ja rakennusklusterin Visio 2010:n näkemys sii-
tä, että asiakkaille paras lisäarvo syntyy, kun kiinteistö- ja rakennusala te-
kee yhteistyötä ICT-klusterin kanssa. 

Visiossa asetetaan muun muassa seuraavia tavoitteita, jotka halutaan saa-
vuttaa vuoteen 2010 mennessä: Tietotekniikkaa hyödynnetään suunnit-
telussa laajasti, ja suunnitelmien muutokset taltioituvat heti rakennuksen
kolmiulotteiseen tuotemalliin. Rakennuksen koko elinkaaren aikaisen,
materiaaleja ja rakennusosia koskevan tiedon hallinnan avulla saadaan
aikaan kestävää kehitystä. 

Tämä lähes viisi vuotta sitten laadittu visio on nyt toteutumassa. Olemme
luoneet tuotemallintamiseen yhteisiä pelisääntöjä, kehittäneet sen proses-
seja ja tiedonsiirtoa, määritelleet tuoterakenteiden tietosisältöä ja testan-
neet tuloksia lukuisissa todellisissa rakennushankkeissa. Kokemukset näis-
tä hankkeista osoittavat, että suuri osa tavoitteista on saavutettu ja loput-
kin ovat käden ulottuvilla. 

Kiitos tästä edistyksestä kuuluu kaikille, jotka ovat antaneet omaa asian-
tuntemustaan yhteistä kansallista etua ajavaan projektiin. Erityisesti mei-
dän pitää kiittää eri alojen suunnittelijoita, jotka ovat ennakkoluulotto-
masti ottaneet uusia ohjelmistoja käyttöön ja varauksetta tukeneet tois-
ten suunnittelijoiden työtä. Myös suomalainen ohjelmistoteollisuus an-
saitsee kiitokset. Lisäksi Tekesin tuki on ollut äärimmäisen tärkeää jo
Vera-teknologiaohjelman alusta saakka.

Vaikka päätämmekin nyt Pro IT -projektin, tämä ei tarkoita tiedonhallin-
nan kehittämisen loppua, vaan lupaavaa alkua. Uskomme vahvasti, että
tuotemallintamisen ottaminen harkitusti käyttöön tuo tulevaisuudessa
meille kaikille tuottavuutta ja kilpailukykyä, joita tarvitsemme kansainvä-
lisissä liiketoimintaolosuhteissa. Teknologinen avain tuottavuuden kehit-
tämiseen on siis olemassa.

JUKKA PEKKANEN
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Laajapohjainen yhteistyöprojekti

Pro IT -kehitysprojekti toteutetaan laajassa

yhteistyössä rakentamisen prosessin eri

osapuolten kesken, jotta kaikkien tarpeet 

tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi.
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Kun Pro IT -projektia vuonna 2002 käynnistettiin, raken-
nusalan prosessit olivat kovin hajautuneita. Suunnittelun läh-
tötiedot olivat usein puutteellisia, eikä yhteistä kieltä eri osa-
puolten välillä ollut. Suunnitelmien tarkastaminen oli vaike-
aa, ja virheet kasautuivat työmaalle aiheuttaen odottamatto-
mia kustannuksia ja aikatauluongelmia. Keskeiset investoin-
tipäätökset tehtiin pelkkien rakentamiskustannusten perus-
teella, eikä rakentamisen elinkaariosaamista voitu hyödyntää.
Kaikki tämä heikensi rakentamisen tuottavuuskehitystä. 

Yhtenä ratkaisuna ongelmiin pidettiin tuotemallintamis-
ta. Uskottiin, että sen avulla pystyttäisiin parantamaan pro-
sesseja eli tiivistämään yhteistyötä, tehostamaan suunnittelua
ja vähentämään suunnitteluvirheitä. Näytti myös siltä, että
mallintamalla suunniteltujen rakennushankkeiden kustan-
nuksia, tulevia olosuhteita ja rakennettavuutta olisi mahdol-
lista analysoida nopeammin kuin perinteisellä tavalla suun-
niteltujen hankkeiden. Ennen kaikkea kolmiulotteisen tuo-
temallin etuna pidettiin visuaalisuutta: se on hyvä keino ha-
vainnollistaa rakennushanke asiakkaalle. Kiinteistöjen ylläpi-
dossakin tuotemallit olisivat oiva työkalu. 

Suunnitteluohjeiden kehitys vakaata, 
tiedonsiirto tulee perästä

Pro IT -projektissa keskityttiin ensin arkkitehtisuunnittelun
mallinnusohjeisiin. Tavoitteena oli luoda kaikille yhteinen
mallinnuskäytäntö ja varmistaa, että tuotemalleja voitaisiin
käyttää muussa suunnittelussa sekä määrä- ja kustannuslas-
kennassa. Samoilla periaatteilla muodostettiin rakennesuun-
nitteluun omat ohjeet. Koska yleiset ohjeet eivät yksinään ole
riittäviä, kun suunnitellaan todellisia hankkeita, odotettiin
ohjelmistotalojen tekevän omat, tarkemmat Pro IT -ohjeen-
sa. Osa ohjelmistotaloista onkin tehnyt näin. 

Tiedonsiirron saaminen sujuvammaksi oli alusta lähtien
yksi Pro IT -projektin keskeisimmistä tavoitteista. Tiedon-
siirron välineeksi valittiin IFC-standardi, jonka kautta eri
suunnittelijoiden tuotemalleja voitaisiin yhdistää. Jo projek-
tin aikana pyrittiin tuotemallipalvelimien kautta tapahtuvaan
tiedonhallintaan, mutta aivan näin pitkälle ei ole päästy.
IFC-standardin käyttö tiedonsiirtotapana on kangerrellut.
Tuoreimpien tuotemallihankkeiden kokemukset sekä kuulu-
miset muista maista kuitenkin osoittavat, että IFC-standar-
din käyttö on viime aikoina merkittävästi edistynyt. 

Projektipäällikkö Ilkka Romo: 

Mallintaminen lisää tehoa 
koko rakennusprosessiin 
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Tilamallista toteuma- ja ylläpitomalliin

Oleellinen osa Pro IT -projektia oli määritellä tuotemalli-
pohjaista prosessia ja sen tehtäviä. Mallintaminen tehdään
vaiheittain siten, että lähtökohtana on tilamalli. Sen jälkeen
tilamallia täsmennetään alustavaksi ja varsinaiseksi rakennus-
osamalliksi, tuoteosamalliksi sekä lopulta toteuma- ja ylläpi-
tomalliksi. Näiden sisältö kuvattiin ja eri osapuolten tehtä-
vät eri vaiheissa yritettiin määritellä. Huomattiin kuitenkin,
että tätä on vaikea tehdä tarkasti. Silti määrittely on tärkeää,
jotta eri suunnittelijoiden yhteistyötä voidaan valmistella pa-
remmin. Kun suunnittelijoiden tehtäväluetteloita uusitaan,
Pro IT -projektissa tehty työ on hyvä perusta. 

Tuotemallisuunnittelussa tarvitaan tuoterakenteita kuten
seiniä ja välipohjia, joiden rakenne, esitystapa ja nimikkeet
ovat yhtenäisiä. Tällaisista tuoterakenteista koottujen tuote-
kirjastojen avulla voidaan rakenteet ja niiden osat tunnistaa
ja tietoja käyttää entistä helpommin määrä- ja kustannuslas-
kennassa. Tuotekirjastoissa on vielä paljon kehittämistä. Eri-
tyisesti erillisiä tuotteita kuten ovia, ikkunoita ja kalusteita
sisältäviä kirjastoja on vielä liian vähän. Yleisten kirjastojen
lisäksi tarvitaan myös yritysten omia tuotekirjastoja.

Tuotemallintamiseen liittyvät vastuu- ja oikeuskysymyk-
set ovat herättäneet paljon keskustelua Pro IT -projektin
aikana. On pelätty, että mallin mukana luovutetaan omaa

erityisosaamista ilmaiseksi, tai että joudutaan vastaamaan jos-
takin mallin tietosisällöstä, jota ei ole voitu ennalta tietää.
Tätä ongelmaa ratkomassa on ollut alan liittojen ja yritysten
työryhmä. Sen ohjeiden mukaan KSE-ehtoja noudatetaan ja
tilaajan saama mallin käyttöoikeus koskee pääsääntöisesti
vain suunniteltua rakennuskohdetta. Mallin tietosisältöön
otetaan kantaa suunnittelusopimuksessa, ja vastuut rajataan
sen perusteella. Työryhmä valmistelee aiheesta esimerkkirat-
kaisua suunnittelusopimusten liitteeksi. 

Raportti antaa kattavan kuvan 
mallintamisen nykytilanteesta

Tuotemallintamista on testattu vuonna 2005 yhteensä nel-
jässä Pro IT -pilottikohteessa: NCC Rakennus Oy:n sekä
Skanska Talonrakennus Oy:n kerrostaloissa, YIT Rakennus
Oy:n liikerakennuksessa ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:n pai-
koitushallissa. VTT:n tutkijan Kristiina Sulankiven tekemä
pilottihankkeiden kokemuksia kartoittava raportti on saata-
vissa Pro IT -projektin Internet-sivuilta. 

Mallintamisen keskeisiksi hyödyiksi raportissa todetaan
muun muassa kolmiulotteisten suunnitelmien havainnolli-
suus, markkinointiaineiston ja piirustusten saaminen suoraan
mallista, mahdollisuus käyttää rakennemallia elementtisuun-
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Vuonna 2002 käynnistyneen Pro IT -projektin päätösseminaari pidettiin 14.11.2005 Mediakeskus Lumeessa, Taideteollisen
korkeakoulun tiloissa Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin projektin tuloksia muun muassa tuotemallintamista havainnollistavan
DVD:n avulla. Seminaari houkutteli paikalle 300 kuulijaa. 

nittelussa ja määrätiedon tuottami-
sessa, eri suunnitelmien yhteensovit-
taminen ja virheiden vähentäminen
törmäystarkasteluilla sekä määrä- ja
kustannuslaskennan nopeutuminen
ja tarkentuminen. Mallintamiselle
on löytynyt myös uusia käyttötarkoi-
tuksia elementtisuunnittelussa ja olo-
suhdesimuloinneissa. Tulevaisuudes-
sa myös tontin maaperä voidaan
mallintaa.  

Tärkeimpiä ongelmia ja kehittä-
mistarpeita ovat suunnitteluohjel-
mistojen toimivuuden ja helppo-
käyttöisyyden parantaminen, vaikei-
den rakenteiden ja yksityiskohtien
mallintaminen ja liitoskomponent-
tien puutteellisuus. Tuotemallipalve-
limetkin puuttuvat vielä käytännössä
kokonaan. Myös muutosten tekemi-
nen suunnitelmiin voi olla työlästä, jos osa piirustuksista on
kaksiulotteisia kuvia. Suunnitteluaikatauluja ja mallintamis-
tehtävien määrittelyjä on vielä täsmennettävä. 

Tiedonhallinnan parantamista jatketaan esimerkiksi tuo-
tetietoa välittävän rakennusalan yhteisen tuotetietopankin
avulla. Kyseessä on nykyäänkin rakentajille ja tuoteteollisuu-
delle varsin hyödyllinen Rakennus- ja sisustustarvikeyhdis-
tyksen RaSi ry:n ylläpitämä RASI-koodipankki. Tähän tie-
tovarastoon voi tutustua Internet-osoitteessa www.rasi.net. 
Pro IT -projekti on saatu päätökseen, mutta sen työ jatkuu

Rakennustietosäätiön Pro IT -päätoimikunnan kautta sekä
edistämällä tiedonhallinnan kehitystä Rakennusteollisuus RT
ry:ssä muilla tavoin. Tämän yhteenvedon myötä haluan kiit-
tää vielä kerran kaikkia Pro IT -projektiin osallistuneita hen-
kilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä hyvästä yhteistyöstä!

Teksti: ILKKA ROMO

Valokuvat: TOMMI AHLBERG



Suomen tuotemalliosaamiselle 
ei löydy vielä haastajaa muualta
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Suomalaiset rakennusliikkeet ovat olleet eturivissä ottamassa
käyttöön tuotemalliteknologiaa omissa prosesseissaan. Pro IT
-projekti on koko maailman mittakaavassa ainutlaatuisen laa-
ja koko teollisuusalan yhteinen ponnistus saada tuotemalli-
teknologia tuottavaan käyttöön. Pro IT -projekti on myös ot-
tanut tärkeän askeleen teknologian kehittämisestä liiketoi-
mintamallien ja sopimuskäytäntöjen uudistamiseen. 

Tekesin johdonmukaisen tuen turvin visioista ja tutki-
mustyöstä on edetty aktiivisesti mukaan kansainväliseen tie-
donsiirron standardointiin, ja yritykset ovat ruvenneet kehit-
tämään teknologiaa myös omiin tarpeisiinsa. Suomen mark-
kinoiden pienuus ja toimijoiden keskinäinen luottamus ovat
tässä olleet selviä etuja, koska alan tutkijat, ohjelmistojen ke-
hittäjät ja rakennusalan ammattilaiset voivat olla tiiviissä vuo-
rovaikutuksessa keskenään. Näin tieto ja innovaatiot leviävät
nopeasti.

Kaikki perustuu tiedonsiirtoon

Tuotemalliteknologian varsinainen läpimurto Suomessa ta-
pahtui Tekesin Vera-teknologiaohjelman aikana 1997–2002.
Ohjelman keskeinen periaate oli se, ettei ohjelmistotuotteita
kannata kehittää pelkästään Suomen pienille markkinoille
ohjelmistojen välisistä tiedonsiirtostandardeista puhumatta-
kaan. Tästä syystä Vera-ohjelma osallistui tiiviisti kansainvä-
lisen IFC-tiedonsiirtostandardin (Industry Foundation Clas-
ses) kehitystyöhön. Sen oli aloittanut vuonna 1996 perustet-
tu avoin, kansainvälinen IAI-järjestö. 

Miksi kansainväliset tiedonsiirtostandardit sitten ovat rat-
kaisevan tärkeitä? Tuotemallisuunnittelun suurimmat hyödyt
saavutetaan sen kautta, että rakennushankkeen eri osapuolet
voivat käyttää ja välittää tuotemallitietoa keskenään. On
olennaista standardoida rakennusten tuotemallit siten, että
niiden tietoja voidaan siirtää suunnittelualoilta toisille. 

”Suomen rakennusala on jo pitkään toiminut kansainvälisestä näkökulmasta 

eräänlaisena tuotemalliprosessien koelaboratoriona samaan tapaan kuin 

Suomi 1990-luvun puolivälissä toimi matkapuhelimien käytön edelläkävijänä. 

Tähän tilanteeseen ei ole päästy sattumalta, vaan se perustuu pitkäaikaiseen ja

määrätietoiseen tutkimus- ja kehitystyöhön”, sanoo tekniikan tohtori Arto Kiviniemi.

Arto Kiviniemi 
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Kymmenessä vuodessa IFC:stä on tullut alan tunnetuin stan-
dardi. Se on saanut virallisen, kansainvälisen standardointi-
organisaatio ISO:n määritelmän, ja markkinoilla on jo joita-
kin kymmeniä IFC-standardia tukevia ohjelmistoja. Niiden
avulla suunnittelijat voivat välittää toisilleen tuotemallitietoa
käytännössä, vaikka vielä toistaiseksi IFC-standardiin liittyy
myös monia teknisiä ongelmia ja rajoitteita.  

Australia, Japani ja Norja kiinnostuneita

Australia lähti omassa CRC for Construction Innovation -
ohjelmassaan osin seuraamaan Vera-teknologiaohjelman mal-
lia. Tuloksia ei ole Australiassa kuitenkaan sovellettu käytän-
töön kuin vain muutamassa pilottiprojektissa.

Japanissa IAI-toiminta on ollut aktiivista alusta alkaen, ja
erityisesti IFC-standardin saama ISO-sertifikaatti on lisännyt
koko kiinteistö- ja rakennusalan kiinnostusta standardia koh-
taan. Kaikki suuret rakennusliikkeet ovat ainakin jonkin ver-
ran käyttäneet tuotemalleja, mutta kieli- ja kulttuurierojen
vuoksi tuotemallien käytön todellisesta laajuudesta Japanin
kiinteistö- ja rakennusalalla on vaikea saada käsitystä.

Norjassa kiinnostus IFC-standardiin on voimistunut vii-
me vuosina merkittävästi. Kansainvälisessä IAI-toiminnassa
Norja on ottanut lähes vastaavan aseman kuin Suomella oli
1990- ja 2000-lukujen taitteessa. Norjalaiset ovat myös ke-
hittäneet tuotemalliohjelmistoja, ja jotkin sikäläiset raken-
nusliikkeet ovat ottamassa IFC-standardia käyttöön omassa
toiminnassaan. Norja onkin eräs niistä harvoista maista, jos-
sa tuotemallintamisen tilanteen kehitys vaikuttaa varsin sa-
manlaiselta kuin Suomessa.

Singaporessa lupaavaa kehitystä
Singapore on erittäin mielenkiintoinen maa uuden teknolo-
gian käyttöönoton kannalta. Maan pienuus luo vuorovaiku-
tukselle ja innovaatioiden nopealle leviämiselle samankaltai-

sen perustan kuin Suomessa. Koska Singaporen hallinto on
hyvin keskusjohtoinen, voidaan helposti luoda kansallinen
teknologiastrategia ja saada kaikki yritykset noudattamaan si-
tä. Näin syntyi Corenet-projekti, jossa alkuperäisenä tavoit-
teena oli automatisoida osa rakennusvalvonnasta tuotemalle-
ja käyttämällä jo vuoden 2004 alkuun mennessä. 

Aikataulussa ei ole pysytty, eikä teknologian käyttöönotto
ole Singaporessa toteutunut niin laajasti kuin oli suunniteltu.
Osa ongelmista on johtunut siitä, että suunnitteluohjelmisto-
jen tuki IFC-standardille on ollut riittämätöntä, osa taas sii-
tä, että on pitänyt kouluttaa laaja joukko suunnittelijoita uu-
teen prosessiin. Joitakin käytännön sovelluksia on kuitenkin
jo saatu. On mahdollista, että projektin erittäin kunnianhi-
moiset tavoitteet toteutuvat muutaman vuoden kuluessa.

Yhdysvalloissa 
alan hajanaisuus hidasteena

Yhdysvaltojen rakennusmarkkinat sekä alan eri toimijoiden
roolit ja vastuut ovat erittäin pirstoutuneet. Siksi tuotemalli-
teknologian käyttöönotto on ollut hitaampaa ja vaikeampaa
kuin on odotettu. Yhtenä syynä on maan oikeusjärjestelmä,
joka aiheuttaa uusia menetelmiä ensimmäisenä käyttäville
yrityksille suuria uhkia. Vakiokäytännöstä poikkeaminen voi
Yhdysvalloissa johtaa mittaviin korvausvaatimuksiin, jos ra-
kennushankkeessa ilmenee ongelmia. Ainoa ratkaisu tähän
on luoda erilaisia projektiyhteenliittymiä ja sopia uuden tek-
nologian käyttöönotosta siten, että poistetaan nämä uhat jo
ennalta. 

Merkittävä läpimurto tapahtui, kun GSA (U.S. General
Services Administration eli liittovaltion rakennusten omista-
ja) ilmoitti alkavansa vaatia IFC-standardin kanssa yhteenso-
pivia tuotemalleja omissa rakennushankkeissaan vuoden
2006 aikana. Tämä on merkittävästi lisännyt kiinnostusta
tuotemalliteknologiaan ja mahdollisesti luonut markkinoita
myös Suomessa kehitetyille ohjelmille.

Suomella edelleen etumatkaa

Vaikka tuotemalliteknologia on vihdoin yleistymässä myös
muissa maissa, vaikuttaa siltä, että kiinteistö- ja rakennusalan
laajan yhteistyön vuoksi Suomen etumatka tällä alueella säi-
lyy. Tämä pätee ainakin silloin, kun tarkastellaan alaa koko-
naisuutena eikä pelkästään muutamia edelläkävijäyrityksiä.

Tuotemalliteknologian käyttöönotto on kaiken kaikkiaan
osoittautunut vaikeammaksi kuin kukaan varmaankaan
odotti parikymmentä vuotta sitten. Teknologian avulla alkaa
kuitenkin vihdoin olla mahdollista toteuttaa silloiset visiot,
vaikka ongelmiakin toki on yhä jäljellä. Suurimmat esteet
ovat kuitenkin nyt inhimillisiä: osaamiseen, prosesseihin ja
kulttuuriin liittyviä.

Kirjoittaja Arto Kiviniemi on tekniikan tohtori, joka on
tehnyt väitöskirjansa Stanfordin yliopistossa asiakkaiden
vaatimusten hallinnasta rakennusten tuotemallipohjaisessa
suunnittelussa. Hän toimii johtavana tutkijana VTT:ssä.
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Skanskan As. Oy Vantaan Ankkahovin kohteessa arkki-

tehdin ja rakennusvalvontaviranomaisten sekä kaavoit-

tajan välisessä yhteistyössä oli apua havainnollisista

tuotemallikuvista. Kohteen kustannuslaskijan mukaan

tuotemalli vähentää rutiinityöhön kuluvaa aikaa ja jättää

näin enemmän mahdollisuuksia suunnitelmien kriittiselle

tarkastamiselle. 

As. Oy Vantaan Ankkahovi on Skanskan omaperusteinen
kolmen kerrostalon kokonaisuus, jossa on yhteensä 60 asun-
toa. Rakennuskohde sijaitsee Vantaan Korsossa. ”Tontti on
ikään kuin portti kaupunginosaan saavuttaessa, joten paikka
on merkittävä kaupunkikuvassa”, kertoo arkkitehti Vesa
Laukkanen Arkkitehtitoimisto L-N Oy:stä. 

”Rakennusvalvontaviranomaiset ja kaavoittaja ovat ha-
lunneet tiiviisti seurata suunnittelun etenemistä, ja heille on
voitu kätevästi havainnollistaa suunnitelmia tuotemallin pe-
rusteella laadittuja kuvia käyttämällä jo suunnittelun alku-
vaiheessa”, selittää Laukkanen. Hän korostaa, että tuotemal-
lintaminen ei ole ohjannut arkkitehtuuria: ”Tuotemallinta-
minen on työkalu eikä hallitse suunnittelijan työtä.”

Kustannuslaskenta sujuu nopeammin

Suunnitelmien havainnollisuudesta pitää myös kustannuslas-
kija Ilkka Vainiola, joka on laskenut Ankkahovin lisäksi tois-
taiseksi noin parinkymmenen rakennuskohteen määrä- ja
kustannustiedot tuotemallien perusteella. Hänen mukaansa
mallien visuaalisuuden ansiosta rakennuksesta saa heti käsi-
tyksen, ja määrälaskenta helpottuu.

Kun Vainiola on tehnyt määrälaskennan arkkitehdin tuote-
mallin perusteella, hän tarkistaa mallin Solibri Model Checker
-ohjelmiston avulla ja käy sen jälkeen mallin läpi vielä perin-
teisellä menetelmällä. Äkkiseltään voi kuulostaa siltä, että tuo-
temallisuunnitelmat lisäävät määrä- ja kustannuslaskennan
työtä. Näin ei kuitenkaan ole, sanoo Vainiola. 

”Työvaiheita on ehkä enemmän, mutta työhön kuluu en-
tistä vähemmän aikaa. Määräluetteloiden tulostaminen tuo-
temallista käy hetkessä verrattuna perinteiseen menetelmään,
ja minulla on enemmän aikaa määrien kriittiseen tarkaste-
luun ja mahdollisten ongelmakohtien selvittämiseen”, Vai-
niola sanoo. Rutiinityön sijasta laskija voi siis käyttää am-
mattitaitoaan niihin asioihin, joissa sitä todella tarvitaan. 

Ammattitaitoista laskijaa 
tarvitaan edelleen

Se, että tuotemallista saa suoraan määräluettelot, ei kuiten-
kaan koskaan korvaa osaavaa ihmistä. Kaikkia asioita ei näe
mallista, ja laskijalla täytyy olla tieto siitä, mitä malli suoraan
kertoo ja mitä ei. Käsin laskiessa tulee selvästi enemmän vir-
heitä kuin tuotemallia käyttämällä. Silti tuotemalleissakin on
virheitä – niitä tuskin saadaan lopullisesti pois millään me-
netelmällä. 

Vainiola arvioi, että tuotemalleista saa nykyään yleensä
noin 70–80 prosenttia tarvittavista määrätiedoista. Tätä ti-
lannetta hän pitää erittäin hyvänä. Määrälaskentaa auttaa en-
tisestään, jos määrä- ja kustannuslaskija saa käytettäväkseen
rakennesuunnittelijan tuotemallin, jossa on elementtien li-
säksi mukana myös esimerkiksi perustukset ja paalutukset.
Ankkahovin hankkeessa näin olikin. 

Visuaalisuus ja numerotieto 
samassa paketissa Skanskan Ankkahovissa

Arkkitehtitoimisto L-N Oy
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”Solibri Model Checkerillä tuotemallisuunnitelmien laadun
tarkistaminen helpottuu. Olemme nyt kehittäneet ohjelmistoa
niin, että sillä voidaan yhdistää ja vertailla samaan aikaan useil-
la eri suunnitteluohjelmistoilla tehtyjä tuotemalleja”, kertoo
Solibrin toimitusjohtaja Heikki Kulusjärvi. Hänen mielestään
nykyään alkaa olla mahdollista ylittää suunnitteluohjelmisto-
jen välinen kuilu kansainvälisen IFC-standardin avulla. 

Ankkahovin hankkeessa suunnittelijat käyttivät neljää eri
ohjelmistoa. Arkkitehtitoimisto L-N Oy mallinsi kohteen
ArchiCAD-ohjelmistolla ja LVI-Suunnittelu Amplan Oy
MagiCAD-ohjelmistolla. Finnmap Consulting Oy teki pe-
rustukset Tekla Structures -ohjelmistolla ja elementit Archi-
CAD:in elementti-API-laajennuksella. ”Kun kävimme läpi
tuloksia koko suunnittelutiimin kanssa, totesimme, että ne
olivat odotettua paremmat. Tarkastelemalla malleja yhdessä
ja tekemällä yhdistetystä mallista törmäystarkastelut ja muut
tarkastelut pystytään selvästi vähentämään virheitä”, sanoo
Skanskan projektipäällikkö Jukka Hörkkö.

”Suunnittelijat hyötyvät huomattavasti siitä, että saavat tois-
tensa mallit käyttöönsä. Kaikki voivat silloin nähdä asiat uu-
della tavalla ja ymmärtävät, kuinka omat suunnitelmat vai-
kuttavat toisten suunnittelijoiden valinnanmahdollisuuksiin
ja päinvastoin”, selittää Finnmap Consulting Oy:n kehitys-
päällikkö Juha Valjus.

Ankkahovin hanke on jatkoa Skanskan aikaisemmalle Pro
IT -pilottihankkeelle As. Oy Vantaan Mamsellille siinä mie-
lessä, että Ankkahovin kohdalla tarkennettiin Mamsellin
hankkeessa opittua. Molemmissa hankkeissa tutkittiin sitä,
millä tarkkuudella suunnittelijoiden kannattaa rakennuksia
mallintaa ja mikä on tehokkain tapa hoitaa tuotemallintami-
seen perustuvaa rakennusprosessia. Pro IT News kertoi
Mamsellin pienkerrostalohankkeesta syyskuussa 2004. 

”Skanskan strategiaan kuuluu vahvasti tuotemallipohjai-
nen rakentaminen. Hankkeisiimme osallistuvat suunnitteli-
jat ovat ottaneet haasteen hyvin vastaan”, toteaa Skanska Ta-
lonrakennus Oy:n johtaja Tuomas Särkilahti. ”Tuotemalli-
suunnittelu on muuttumassa Skanskan normaaliksi käytän-
nöksi erityisesti asuntorakentamisessa.”

Törmäystarkastelut lupaavat parempaa 
suunnittelun laatua ja aikasäästöjä

Skanskan Ankkahovin rakennushankkeessa hyödynnettiin suunnittelun ohjauksessa törmäystarkasteluja. 

Arkkitehdin, rakennesuunnittelijoiden ja talotekniikkasuunnittelijoiden tekemät tuotemallit sovitettiin yhteen 

Solibri Model Checker -ohjelmistolla, johon kaikki mallit tuotiin IFC-tiedonsiirtostandardin mukaisina tiedostoina. 
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Talin asuntokohteessa on tehty arkkitehtisuunnittelu, raken-
nesuunnittelu ja talotekninen suunnittelu tuotemallintamal-
la. Eri tuotemallisuunnitelmia on sovitettu yhteen törmäys-
tarkastelujen avulla. Mallista saatuja lähtötietoja on käytetty
määrä- ja kustannuslaskennassa, ja tuotemallisuunnitelmiin
pohjautuen on tuotettu myös markkinointiaineistoa asunto-
myyntiä varten. 

NCC kehittää Talin asuntokohteessa eri osapuolten yh-
teistyötä, jotta tuotemallitietoon perustuva rakennusprosessi
saataisiin sujuvammaksi. ”Haluamme, että osapuolten työn-
jako selkiytyy ja prosessin tehtäviin saadaan lisää rutiinia ja
varmuutta”, kehityspäällikkö Ari Törrönen kertoo. 

Tämän lisäksi NCC hakee mallintamisesta myös liiketa-
loudellista hyötyä esimerkiksi määrä- ja kustannuslaskennan
kautta. Erityisesti asuntorakennuskohteissa on paljon toistu-

via rakenteita, ja kerran mallinnettuja rakenteita ja niiden
suunnittelutietoja voidaan käyttää useissa hankkeissa. Vertai-
lemalla näitä hankkeita toisiinsa määrä- ja kustannuslaskenta
saadaan tarkemmaksi ja helpommin ennustettavaksi.

Talin kohteen kokonaisuus koostuu enimmäkseen uudis-
rakentamisesta, mutta siinä myös muutetaan vanha tehdas-
rakennus asunnoiksi. Kohteen rakentaminen aloitettiin syys-
kuussa 2005, ja kokonaisuuden viimeiset osat valmistuvat
vuonna 2007. Talin kohteen arkkitehtisuunnittelun on teh-
nyt Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy. Arkkitehti
Mikko Kalkkinen suunnitteli ensimmäistä kertaa tuotemal-
lintamalla, ja piti kolmiulotteisuutta ja visuaalisuutta hyvin
merkittävänä etuna kaksiulotteiseen suunnittelutapaan näh-
den. ”Mielestäni kolmiulotteisuus stimuloi suunnittelijaa”,
hän sanoo. 

Monipuolista 
mallintamista 
Helsingin Talin 
asuntokohteessa 

Helsingin Talin alueelle rakennetaan lähivuosien aikana neljän asunto-osakeyhtiön kokonaisuus, jossa tuotemallin-

tamista on hyödynnetty hyvin laajasti. NCC Rakennus Oy:n omaperusteinen rakennuskohde valittiin tuotemallitiedon

monipuolisen käytön areenaksi, koska se on liiketaloudellisesti merkittävä ja näyttävä. ”Uskomme saavuttavamme

mallintamalla suuressa kohteessa suuren luokan hyötyjä”, sanoo kehityspäällikkö Ari Törrönen.
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Törmäystarkastelut kattavia

Törmäystarkastelujen avulla voidaan tutkia esimerkiksi sitä,
onko arkkitehti- ja rakennesuunnittelussa varattu tarpeelli-
selle talotekniikalle riittävästi tilaa. Tarkastelussa nähdään ha-
vainnollisesti, missä putket ja kanavat sijaitsevat toisiinsa
nähden sekä missä ne lävistävät muita rakenteita. Törmäys-
tarkasteluja tehtiin Talin kohteessa sekä itse asunnoissa että
pysäköintihallissa. Pysäköintihallissa niillä pyrittiin varmista-
maan muun muassa, että kaikki autopaikat mahtuvat niille
varattuun tilaan.  

Jotta eri suunnittelijoiden työstä voitaisiin tehdä tör-
mäystarkasteluja, suunnittelutiedon siirtämisen suunnitteli-
jalta toiselle pitää sujua. Talin hankkeessa käytettiin tiedon-
siirron IFC-standardia mahdollisimman paljon, erityisesti ra-
kennesuunnittelussa. Ennen kuin tiedonsiirtoa tehtiin todel-
lisessa hankkeessa, sitä harjoiteltiin yksinkertaisemman vir-
tuaalisen rakennuskohteen avulla.

Visualisointivaatimukset kasvavat

Talin kohteen markkinointiaineisto on tuotettu arkkitehdin
tuotemallin perusteella. Markkinointiaineistoa ei tehnyt ark-
kitehtitoimisto, vaan visualisointeihin erikoistunut 3D Ren-
der Oy. ”Visualisointi on oma erikoisalansa, ja asunnonosta-
jat vaativat yhä hienompia ja yksityiskohtaisempia kuvia pää-
töstensä tueksi. Siksi päädyimme tällaiseen ratkaisuun”, selit-
tää kohteen projektipäällikkö Mikko Sutinen. 

NCC:llä on nykyään lähes kaikille omaperusteisille asun-
tokohteilleen omat verkkosivut. Talin kohteen verkkosivuilta
löytyy visualisointeja asuntojen jokaisesta huoneesta, ja mo-
nista on useampia kuvia sisustettuna hieman eri tavoin. Näin
asunnonostaja voi vertailla eri vaihtoehtoja toisiinsa. NCC:n
suunnitelmissa on tehdä kokonainen virtuaalinen huoneisto,
johon asiakkaat voivat tutustua Internetissä ja nähdä samassa
huoneistossa erilaisia kalustusratkaisuja.

Kun Optiplan Oy:ssä laaditaan rakennusten energia- ja olo-
suhdesimulointeja arkkitehtien ja talotekniikkasuunnitteli-
joiden perinteisellä tavalla tehtyjen kaksiulotteisten suunni-
telmien perusteella, siellä joudutaan ensin työläästi mallinta-
maan rakennukset laskentaohjelmaan, ennen kuin simuloin-
nit ovat mahdollisia. Jos rakennus on sitä vastoin suunniteltu
tuotemallintamalla alun perin, Optiplanilla on heti käytettä-
vissään lähtötiedot simulointeja varten.    

Energiasimulointeja tehdään, jotta voitaisiin laskea, pal-
jonko valmiin rakennuksen lämmittämiseen talvella ja jääh-
dyttämiseen kesällä kuluu energiaa. Olosuhdesimuloinnit
ovat laskelmia, joilla selvitetään, miten erilaiset rakennerat-
kaisut vaikuttavat asunnon eri huoneiden lämpötiloihin. 

Nykyasunnoissa on suuret ikkunat, jotka tekevät asun-
noista valoisia. Samalla auringonvalo kuitenkin lämmittää
asunnot usein liian kuumiksi. Markiiseilla, erikoislaseilla ja

ikkunakokoa muuntelemalla voidaan vaikuttaa asunnon läm-
pötiloihin hyvin paljon. ”Käymme vuoropuhelua arkkiteh-
din ja rakennuttajan kanssa siitä, miten mukavat olosuhteet
voidaan toteuttaa asukkaille”, kertoo Airaksinen. ”Kun si-
mulointien kautta löydetään energiatehokkaita ratkaisuja,
niiden kautta on mahdollista säästää myös energiakustan-
nuksissa jopa kymmeniä prosentteja.”  

Valmistuneiden rakennusten toteutuneita olosuhteita ja
energiankulutusta voidaan seurata verkossa etävalvonnan
kautta ja verrata niitä simulointeihin. Olosuhdeseurantaa
tehdään nykyään kaikissa NCC:n kerrostalokohteissa pää-
kaupunkiseudulla. Toimistokohteissa se on vielä paljon ta-
vallisempaa. Optiplan haluaa olosuhde- ja energiasimuloin-
tien kautta korostaa elinkaarinäkökulmaa: kerran tehdyt ra-
kenneratkaisut kun vaikuttavat rakennuksen olosuhteisiin ja
energiankulutukseen koko käyttöiän ajan. 

Tuotemallitietoa suoraan 

ENERGIA- JA OLOSUHDESIMULOINTIIN

Talin asuntokohteessa on tehty tuotemallitiedon perusteella myös energia- ja olosuhdesimulointeja. 

”Kun saamme tiedot suoraan tuotemallista, meidän ei enää tarvitse erikseen mallintaa rakennusta simulointeja 

varten. Säästämme tässä huomattavasti aikaa”, sanoo Optiplan Oy:n kehityspäällikkö Miimu Airaksinen.
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Palmbergin tavoitteena Fallpakan Pysäköinti Oy:n hank-
keessa oli tutustua mallintamisen maailmaan. Projektipääl-
likkö Matti Syrjän mukaan tuotemallin käytöstä on saatu
myönteistä palautetta työmaalta. Vastaava mestari piti hyö-
dyllisenä esimerkiksi sitä, että mallista voidaan vaivattomasti
tulostaa leikkauskuvia mistä kohdasta tahansa ja erilaisissa
mittakaavoissa. ”Työmaakäyttöön tarvittaisiin tosin suunnit-
teluohjelmistoista kevyempiä versioita, joilla malleja voidaan
vain tarkastella. Suurta osaa suunnitteluohjelmistojen tekni-
sistä hienouksista ei tarvita työmaalla”, Syrjä toteaa. 

Vaikka tuotemallintaminen on Palmbergille uutta, hank-
keen arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille ja talotekniikka-
suunnittelijoille se oli entuudestaan hyvinkin tuttua. Arkki-
tehti käytti työssään ArchiCAD-ohjelmistoa, talotekniikka-
suunnittelija MagiCAD:ia LVI-suunnitelmissa ja AutoCAD:ia
sähkösuunnittelussa. Finnmap Consulting Oy puolestaan
työskenteli Allplan-ohjelmistolla suunnitellessaan rakenteita. 

Allplanilla mallinnettiin 2,5-kerroksisen ja 110 autopaikkaa
sisältävän Fallpakan pysäköintitalon paikallavaletut perus-
tukset ja alapohja, seinien jäykistykset, rungon teräsbetoni-
pilarit ja jälkijännitetty laatasto sekä salaojat. AutoCAD-oh-
jelmistolla tehtiin tuotantodokumentit jälkijännitettyjen ta-
sojen ja ramppien raudoituksista, elementit, rakennedetaljit
ja teräsrakenteet. Punosluettelot laadittiin Excelillä.

Kierteiset, kaltevat rampit haasteellisia 

Tiedonsiirto suunnittelijalta toiselle hoidettiin IFC-tiedon-
siirtostandardin version 2x2 kautta. Finnmap Consultingin
kehityspäällikön Juha Valjuksen mielestä se on toiminut pää-
osin odotusten mukaisesti. Tiedonsiirron varmistamiseksi
suunnitelmista on kuitenkin kussakin ohjelmassa tehty myös
kaksiulotteiset dokumentit.

PALMBERG TULLUT MUKAAN 
TUOTEMALLINTAMISEEN

Fallpakan pysäköintitalo on Oy Alfred A. Palmberg Ab:n ensimmäinen tuotemallinnuskohde. 

”Ala on vahvasti siirtymässä tuotemallintamiseen, joten meidän on pysyttävä kehityksessä mukana”, 

sanoo kohteen projektipäällikkö Matti Syrjä.

Kuva: Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy
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”ArchiCAD-ohjelmistolla tuotetut IFC-
mallit on pystytty siirtämään Allplan-
ohjelmistoon, joskin moneen suuntaan
kallistuvien tasojen ja ramppien tiedon-
siirrossa on ollut ongelmia. Näitä raken-
teita ei vielä pystytty järkevästi mallinta-
maan hyödyntäen niitä valmiita työka-
luja, joita on olemassa”, kertoo Valjus. 

Valjus kehuu Fallpakan pysäköinti-
talon hanketta siitä, että siinä on ollut
tarpeeksi aikaa sopia hankkeen osa-
puolten kesken suunnittelun pelisään-
nöistä. Hänen kokemuksensa mukaan
on hyvä keskustella tuotemallintamisen
säännöistä hankekohtaisesti, jotta tie-
donsiirto suunnittelijalta toiselle sujuisi
mahdollisimman hyvin.

Finnmap Consultingin sektoripääl-
likkö Markku Variksen mukaan Fallpa-
kan paikallavalurakenteinen hanke on
hyvä esimerkki tuotemallintamisen vi-
suaalisuuden hyödyistä.

”Esimerkiksi palkkien punoskulut
ovat hyvin havainnollisia, ja varsinkin
pilarin ja palkin pään usein hyvin tiheä
raudoitus tulee katsottua etukäteen
kuntoon. Kolmiulotteisissa näkymissä
liitoskohtia on mahdollista tarkastella
eri kulmista ja varmistua siitä, että ne
on hyvin suunniteltu ja että ne voidaan
työmaalla toteuttaa.” 

Ohjelmistojen 
osattava tunnistaa 
toistensa rakenteet

Palmbergin yhtenä tavoitteena Fallpa-
kan hankkeessa oli kokeilla, kuinka py-
säköintitalon tuotemallista voidaan
tuottaa määrätietoa kustannuslaskentaa
varten. Hankkeen laskennasta vastasi
Tocoman Finland Oy. Normaalin käy-
tännön mukaisesti laskenta tehtiin
useammassa vaiheessa, koska hankkei-
den suunnitelmat tarkentuvat vähitel-
len. Fallpakan hankkeessa määrälasken-
nassa oli kolme vaihetta. 

Kun siirretään tuotemallipohjaista
tietoa ohjelmistosta toiseen, tietoa vas-
taanottavan ohjelman on pystyttävä
tunnistamaan tietoa lähettävällä ohjel-
malla laaditut suunnitelmat ja tulkitse-
maan niitä, jotta tieto siirtyy oikein.
Esimerkiksi arkkitehdin suunnitteluoh-
jelman on osattava tulkita vaikkapa ra-
kennesuunnittelijan tuotemalliin mer-
kitsemät palkit ja pilarit samoin pal-
keiksi ja pilareiksi. 

Joissakin ohjelmistoissa tiedonsiirto ei
toimi kunnolla, joten vastaanottava oh-
jelmisto tulkitsee palkit ja pilarit yleis-
luontoisiksi objekteiksi, joista ei puo-
lestaan saada kaikkia määrälaskentaan
tarvittavia tietoja, kuten pinta-aloja.
Tällaisiin ongelmiin on Tocomanissa
törmätty aikaisemmissa hankkeissa.

”Olennaisinta on mielestäni kuiten-
kin se, että tiedonsiirto on kehittynyt
viime aikoina todella paljon. IFC-stan-

dardia käyttämällä pystytään nyt saa-
maan joillakin tietyillä ohjelmistoilla
laaditusta rakennesuunnittelijan mallis-
ta tiedot määrälaskentaan. Esimerkiksi
Autodeskin ja Teklan ohjelmistoilla tä-
mä käy päinsä”, kertoo Tocoman Fin-
landin toimitusjohtaja Raimo Tanska-
nen. ”Pilottihankkeissa on tarkoituskin
tunnistaa hankalat asiat, jotta ne voi-
daan ratkaista ja ehkäistä samat ongel-
mat seuraavissa projekteissa.”
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Vaikka YIT onkin toteuttanut muutaman tuotemallinnetun
liikerakennuskohteen esimerkiksi Ouluun, suurin osa sen ai-
kaisemmista tuotemallihankkeista on ollut asuntorakenta-
mista. ”Asunnoissa on paljon samoina toistuvia rakenteita,
liiketiloissa taas ei. Tämä vaikuttaa muun muassa määrä- ja
kustannuslaskentaan”, kertoo Eurospar-hankkeen projekti-
päällikkö Heikki K. Hannukkala. Koska liiketiloissa käytet-
tävät rakenteet myös eroavat jonkin verran asunnoissa käy-
tettävistä rakenteista, YIT:llä on myös tavoitteenaan luoda it-
selleen tuoterakennekirjasto, johon on koottu nimenomaan
liiketiloissa yleisiä rakennetyyppejä. 

”Kun määrä- ja kustannuslaskenta tehdään tuotemalli-
pohjaisten suunnitelmien pohjalta, kokonaisuus on parem-
min hahmotettavissa ja laskelmien laatu paranee”, sanoo
Hannukkala. Tarkentuneet määrä- ja kustannustiedot vai-
kuttavat myös tarjouslaskentaan sitä kautta, että urakoitsijan
määräriski vähenee huomattavasti. 

Arkkitehdin muutokset 
helposti mukaan laskelmiin 

Kehitysinsinööri Susanne Backaksen mukaan Eurospar-
hankkeessa haluttiin kokeilla uusia määrä- ja kustannuslas-
kennan ohjelmistoja. Arkkitehdin laatima tuotemalli tuotiin
Graphisoft Constructor -ohjelmaan, jossa mallia voidaan tar-
kastella kolmiulotteisena. Mallista on mahdollista hakea tie-
tyt vaatimukset täyttäviä rakenteita arkkitehdin määrittele-
mien rakennetyyppien perusteella. 

Arkkitehdin tuotemalli myös linkitettiin kustannuslas-
kentaohjelmaan. ”Jos arkkitehti täsmentää suunnitelmiaan,
muutokset pystytään vaivattomasti päivittämään kustannus-
ja tarjouslaskelmiin, eli laskelmia ei tarvitse tehdä alusta saak-
ka uudelleen”, kertoo Backas.

Eurosparin kustannuslaskijalle Markku Pekolalle raken-
nuskohde oli ensimmäinen, jossa hän teki laskennan tuote-
mallin pohjalta. Pekolan mielestä tuotemalli tuo laskentaan
selvää lisäarvoa. ”Mallista saatava määrätieto on tarkempaa
kuin perinteisellä metodilla tuotettu. Lisäksi tuotemallipoh-
jainen laskenta antaa mahdollisuuden yhdenmukaistaa käy-
täntöjä: malleista tiedon voi laskea aina samalla menetelmäl-
lä, joten laskelmien vertailu keskenään on mielekkäämpää.
Perinteisessä laskennassa eri tavoin laskettujen tietojen ver-
tailu on sitä vastoin kimuranttia.”

Mäntsälän Eurospar-myymälä on yksikerroksinen rakennus,
jonka yhteyteen tulee myös maanalainen pysäköintihalli.
”Paikkana on haastava rinnetontti, joten päädyimme mallin-
tamaan lähimaaston. Maasto mallinnettiin karkealla tasolla
korkojen mukaan, ja mukana ovat myös lähikadut”, kertoo
Kähkönen. Kaavoituksessakin karkean tason mallintamista
pystytään hyödyntämään. Arkkitehtien tuotemallikuvien
avulla Mäntsälässä tehtiin kaupungin keskustasta havainne-
kuva, joista näkyy, miten uusi myymälärakennus istuu koko-
naisuuteen.

Rakennusten ympäristön mallintaminen on suunnittelijoi-
den lisäksi rakennusvalvontaviranomaisten mieleen, sillä he
pystyvät hahmottamaan tulevan rakennuksen kolmiulottei-
sista kuvista ja varmistumaan siitä, ettei yllätyksiä tule siinä
vaiheessa, kun rakennus alkaa nousta tontille. Arkkitehtitoi-
misto Larkas & Laineella on tapana, että jos kohde on suun-
niteltu tuotemallintamalla, rakennuslupakuvatkin tehdään
aina mallista.  

”Toimistomme suunnittelee mallintamalla nykyään lähes
kaikki rakennuskohteet”, sanoo Eurospar-hankkeen pää-
suunnittelija Harri Koskinen. ”Olemme määritelleet sisäiset
ohjeet ja säännöt mallintamiselle, joten kaikki meillä tekevät
suunnitelmansa samalla tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että mallien tarkkuudessa ei ole toimiston sisällä suurta
vaihtelua. Tietenkään näillä säännöillä ei rajoiteta suunnitte-
lijan ideoita, vaan sitä, miten ideat mallissa kuvataan.” 

YIT PILOTOI EUROSPAR-HANKKEESSA 
tuotemallipohjaista määrä- ja kustannuslaskentaa 

YIT rakentaa Mäntsälän keskustaan uutta Eurospar-

myymälää, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2006

tammikuussa. Hankkeessa on asuntorakentamisesta

saatujen hyvien kokemusten jälkeen tavoitteena saada

tuotemallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta

toimimaan myös liikerakennuskohteissa.  

MAASTON MALLINTAMINEN 
tuo havainnollisuuteen yhden ulottuvuuden lisää

Eurospar-hankkeessa tuotemallinnettiin itse rakennuk-

sen lisäksi myös sitä ympäröivää maastoa. ”Maaston

sisällyttäminen malliin ei ole suuri työ, mutta se tuo

mukanaan monia hyötyjä”, sanoo arkkitehti Jukka

Kähkönen Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:stä. 
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Hankkeen mallintaminen 
kokonaan kannattaa

Koska Larkas & Laineen arkkitehdit mallintavat samalla me-
netelmällä, samojen hankkeiden parissa työskentelevien eri
arkkitehtien on helpompi sisäistää toistensa suunnitelmat.
Tämä pätee juuri Eurospar-hankkeeseen, jossa Jukka Kähkö-
nen teki suunnittelun rakennuslupakuviin asti ja hankkeen
toteutusvaihetta alkoi sen jälkeen vetää Sami Paalosmaa.  

Paalosmaan mukaan arkkitehtisuunnittelussa on paljon
apua hyvin tehdyistä rakennesuunnittelumalleista, joita
alkaakin vähitellen olla paremmin saatavilla. Eurosparin
rakennesuunnittelun teki mallintamalla A-Insinöörit Oy.

”Tässä hankkeessa olisi ollut suurta hyötyä myös siitä, jos oli-
simme saaneet talotekniset suunnitelmat tuotemallimuodos-
sa. Toivon, että tällainen hankkeiden kattava mallintaminen
lisääntyy”, toteaa Paalosmaa. Hänen kanssaan on samaa miel-
tä myös YIT:n Heikki K. Hannukkala, Eurospar-hankkeen
projektipäällikkö: ”Synergiaedut ovat ilmeisiä.”

Hannukkalan mukaan hyvät kokemukset Eurosparin
hankkeesta ja muista YIT:n tuotemallintamalla suunnitel-
luista rakennuskohteista ovat rohkaisseet harkitsemaan yhä
useampien hankkeiden kohdalla tuotemallintamista. ”Meil-
lä on tulossa useita kohteita, jotka toteutetaan tällä menetel-
mällä”, hän sanoo. 
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Pro IT -hanke julkaisi arkkitehdin tuotemallintamisohjeen
ensimmäisen kerran vuonna 2003 ja sen tuoreimman päivi-
tetyn version elokuussa 2005 nimellä Arkkitehdin tuotemal-
lisuunnittelu – Yleiset perusteet ja ohjeita. Ohjeen on kir-
joittanut Seppo Niemioja Arkkitehtitoimisto Innovarch
Oy:stä. Finnmap Consulting Oy:n kirjoittaman rakenne-
suunnittelijan ohjeen ensimmäinen versio puolestaan jul-
kaistiin syyskuussa 2004.

Ohjeita päivitetään parhaillaan, ja niistä pyritään samalla
tekemään käytännönläheisemmät aikaisemmista versioista
saadun palautteen perusteella. Päivitetyn arkkitehtisuunnit-
teluohjeen kokoaa ja toimittaa Mittaviiva Oy, ja rakenne-
suunnitteluohjeen tekstin uudistaa Finnmap Consulting Oy.
Rakennustieto Oy julkaisee vuoden 2006 alussa seuraavat
ohjekirjat:
• Yleisohje tuotemallintamisen tavoitteista, 

periaatteista ja muuttuvista toimintatavoista
• Tuotemallipohjaisen arkkitehtisuunnittelun 

yksityiskohtaisempi ohje
• Tuotemallipohjaisen rakennesuunnittelun 

yksityiskohtaisempi ohje

Näiden ohjekirjojen jälkeen on tarkoitus kirjoittaa tuotemal-
lipohjaisen talotekniikkasuunnittelun ohje sekä tuotemalli-
pohjaisen rakennushankkeen projektitoimintaohje. Ohjeita

tarvitaan, koska tuotemallintaminen vaatii laajoja muutoksia
perinteisiin toimintatapoihin sekä tiedonsiirtoon käytännön
hankkeissa.

Merkittävä tuotemallintamisen mukanaan tuoma muu-
tos on muun muassa se, että yhteistyö eri osapuolten välillä
tehostuu ja jatkuu koko rakennushankkeen elinkaaren ajan.
Tuotemallipohjaisessa suunnittelussa työpanos myös keskit-
tyy entistä enemmän rakennushankkeen alkupäähän. Tuote-
mallintamisohjeissa kuvataan myös käytännön esimerkkejä
rakennusalan eri toimijoiden näkökulmista, joten ohjeita voi-
vat hyvin käyttää myös yritykset järjestäessään tuotemalli-
koulutusta.

Tietokanta helpottaa 
tuoterakenteiden valintaa

Pro IT -tuoterakenteilla testataan ja havainnollistetaan sitä,
miltä digitaalisessa muodossa olevat rakenteet lähitulevaisuu-
dessa voisivat näyttää. Tuoterakenteet on koottu tietokan-
naksi. Tämän ansiosta suunnittelijat voivat etsiä sopivia ra-
kenteita vaikkapa niiden laatuvaatimusten tai materiaalien
ominaisuustietojen perusteella. Tietokannasta on mahdollis-
ta hakea esimerkiksi ne betonirunkoiset ulkoseinätyypit, joi-
den U-arvo on vähemmän kuin 0,23.

Rakennustieto julkaisee 
PRO IT -TUOTEMALLINTAMISOHJEET 

JA TUOTERAKENNEKIRJASTON

Tuotemallintamisen soveltamista käytännön rakennusprojekteissa ja yritysten jokapäiväisissä toimintatavoissa joudut-

tavat tuotemallintamisohjeet. Vuonna 2006 ilmestyy uusia versioita sekä ohjeista että Pro IT -tuoterakennekirjastosta.
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Rakennustieto Oy:n toimitusjohtaja Markku Salmi
pitää erittäin merkittävänä sitä, että Pro IT -tuoteraken-
nekirjasto saadaan rakennusprosessin osapuolten ulot-
tuville RT-kortiston kautta. ”Kehityshankkeen tulosten
viemiseksi käytäntöön tämä on loistava keino, koska
RT-kortisto on noin 40 000 rakennusalan ammattilai-
sen työkalu.” 

Pro IT -tuoterakenteet, kuten RT-kortistokin, edis-
tävät hyviä suunnitteluratkaisuja. ”Suunnittelijan valit-
semat tuoterakenteet ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat
olennaisesti suunnitelmakokonaisuuteen, mutta myös
määrä- ja kustannuslaskentaan ja tätä kautta menekki-
ja aikataulusuunnitteluun”, Salmi toteaa.

Pro IT -tuoterakennekirjaston yhdistämiseksi RT-
kortistoon näiden kahden tietokannan rakenteita on yh-
denmukaistettava. Tietokannoissa on osittain samoja ra-
kenteita, mutta Pro IT -tuoterakennekirjastossa on myös
rakenteita, jotka RT-kortistosta puuttuvat. Kun työ on
valmis, Pro IT -tuoterakennekirjasto julkaistaan sekä pa-
peri- että CD-ROM-versiona. Tarkoitus on lopuksi jul-
kaista IFC-tiedonsiirtostandardin mukainen tuoteraken-
nekirjasto myös Internetissä, mikä mahdollistaisi raken-
nustuotevalmistajien tuotteiden linkittämisen kirjastoon
niiden ominaisuustietojen perusteella. 

RT-kortiston tuoterakenteiden ominaisuustietojen
avulla voidaan nykyään hakupalvelujen kautta etsiä val-
mistajien todellisia tuotteita, jotka täyttävät tietyt vaati-
mukset. Suunnittelijalle ovat kuitenkin usein merkityk-
sellisiä vain jotkin tuotteen ominaisuuksista, kun taas
rakennustuoteteollisuus määrittelee tuotteensa paljon
tarkemmin. Valitessaan tuotteen muutaman ominai-
suuden johdosta suunnittelija tulee siis valinneeksi tu-
kun muitakin ominaisuuksia. ”Tämä merkitsee, että
tuotteiden valintaa ei voida koskaan automatisoida,
vaikka sitä pystytäänkin helpottamaan”, sanoo Salmi.

Pro IT -tuoterakennetietokannasta on rakennettu Internet-
pohjainen koeversio. Tietokantaa on myös luontevaa käyttää
yhdessä muiden tietopankkien kanssa. Tähän mennessä on
jo kokeiltu, miten Pro IT -tuoterakennetietokanta toimii
Rakennustieto Oy:n Tarviketieto-palvelun, rakennus- ja si-
sustustarvikealan tarviketoimittajien RaSi-koodipankin sekä
LifePlan-elinkaaritietopankin kanssa.

Nyt yritetään ratkaista sitä, miten Pro IT -tuoterakentei-
den tiedot pystyttäisiin siirtämään esimerkiksi suunnittelijoi-
den CAD-ohjelmiin ja sen jälkeen urakoitsijoiden käyttämiin
tietojärjestelmiin. Tavoitteena on se, että ohjelmat pystyisi-
vät lukemaan tietokannasta esimerkiksi seinärakenteen tiedot
ja suoraan muodostamaan saman seinän johonkin tiettyyn
suunnitelmaan. Näin ohjelmapaketteihin ei tarvitsisi laittaa
valmiiksi mukaan tuoterakennekokoelmaa. Ohjelmien pitä-
misestä ajan tasalla tulisi muuten melkoinen ongelma, kun
Pro IT -tuoterakennekirjasto vähitellen kasvaa ja muuttuu.

Tuoterakenteista 
todellisiin rakennusosiin 
ja materiaaleihin

Pilottihankkeissa on tulevaisuudessa testattava vielä sitä, mi-
ten suunnittelijan käyttämät yleiset materiaalimäärittelyt
muuttuvat todellisten rakennusten tontille hankittaviksi ra-
kennustarvikkeiksi. Tämä tarkoittaa, että jos suunnittelija
määrittelee materiaalin esimerkiksi 13 millimetrin paksui-
seksi kipsilevyksi, tästä pitäisi päästä tietyn valmistajan tiet-
tyyn kipsilevytuotteeseen pakkauskokoineen, EAN-koodei-
neen ja muine tuotetietoineen.

Lisää selvittämistä vaatii myös se, miten tuoterakenteet
liittyvät vaikkapa rakennuksen huonetilojen pintakäsittelyi-
hin (huonekortteihin) tai julkisivujen ulkoverhouksiin. Jot-
ta myös rakenteiden välisten liitosten ja liittyvien rakentei-
den tiedot voitaisiin varastoida tuoterakennetietokantoihin
ja jotta näitä tietoja voitaisiin käyttää suunnittelussa, tarvi-
taan vielä lisätutkimusta ja kokeiluja.

Pro IT -tuoterakenteita on tähän mennessä koottu yhteen
noin 200 kappaletta. Näitä tuoterakenteita muokataan par-
haillaan yhdenmukaisiksi RT-tyyppirakenteiden kanssa. Pro
IT -hankkeen aikaisemmin julkaisema tuoterakennekirjasto
ilmestyy Rakennustieto Oy:ltä vuonna 2006.

Rakennustiedon Markku Salmi: 

”Pro IT:n tulokset 
pian käytettävissä 
entistä paremmin”
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Autodeskin Revit Building -ohjelmistopaketin uuteen versi-
oon tulee vuonna 2006 yli 100 Pro IT -tuoterakennekirjas-
ton rakennetta. Arkkitehtisuunnitteluohjelmistoon on valittu
tuoterakennekirjastosta yleisimmin käytettyjä rakenteita
kuten seiniä. Rakenteet sisältävät tietoa esimerkiksi paloluo-
kituksista ja askeläänitasoista.

Ohjelmiston tuoreimmalla versiolla voidaan tuottaa IFC-
tiedonsiirtostandardin 2x2-muotoisia tiedostoja. Vuoden
2006 aikana ohjelmistoa kehitetään siten, että se pystyy myös
lukemaan muilla ohjelmistoilla tuotettuja IFC-tiedostoja. 

”Autodesk Revit Building -ohjelmistossa suunnittelija voi
työskennellä siinä näkymässä, joka kulloinkin sopii parhai-
ten: leikkauskuvien, julkisivujen tai pohjapiirrosten maail-
massa. Näkymissä voidaan tehdä nopeasti muutoksia eri ele-
mentteihin”, kertoo tuotepäällikkö Petteri Höstman Future
CAD Oy:stä. Ohjelmistoon voidaan lisäksi syöttää hintatie-
toja, joiden avulla on mahdollista verrata keskenään eri suun-
nitteluratkaisujen kustannuksia.

Perinteisellä tavalla määrätieto tuotetaan suoritteille käsin
mittaamalla tai digitoimalla tieto tulostetuista rakennuspii-
rustuksista. Määräluettelon tuottaminen kestää helposti päi-
viä tai jopa viikkoja ja on siksi altis inhimillisille virheille.

Tocoman iLink -ohjelmisto vähentää määrälaskennan rutii-
nityötä merkittävästi. iLink tunnistaa automaattisesti suun-
nittelijan CAD-ohjelmistolla tekemästä kolmiulotteisesta
tuotemallista erilliset objektit ja niiden mitat. Saatua tulosta
voidaan käyttää myös objektien visualisointiin ja ryhmittelyyn. 

Tuotemallista saatu tieto yhdistetään rakennushankkeessa
käytössä oleviin tuoterakenteisiin. Kaikki tieto tallennetaan
palvelimelle, jonne rakennushankkeen eri osapuolilla on pää-
sy. Näin osapuolilla on mahdollisuus käyttää ja jakaa tietoa
samanaikaisesti.

Kun tiedot on yhdistetty valmiiksi määräluetteloksi, luet-
telo voidaan joko noutaa palvelimelta tai tulostaa tiedostoon,
joka on suoraan valmis käytettäväksi monissa määrätietoa
vaativissa ohjelmistoissa. Määrälaskentaa nopeuttamalla saa-
vutetaan rakennushankkeissa merkittäviäkin kustannussääs-
töjä. Tocomanin iLink -ohjelmisto on yhteensopiva Archi-
tectural Desktop- ja ArchiCAD-ohjelmistojen kanssa ja jat-
kossa myös Tekla Structures- ja Autodesk Revit -ohjelmisto-
jen kanssa.

Pro IT -tuoterakenteita tulossa 
Autodeskin Revit Building -ohjelmistopakettiin 

Määrä- ja kustannus-
tietoa tuotemallista 
Tocomanin iLinkillä
Tuotemallipohjaisessa rakennusprosessissa on viime 

aikoihin asti ollut hankalaa tuottaa määrä- ja kustannus-

tietoa suoraan tuotemallista. Muuttuvien ja päivittyvien

tuotemallisuunnitelmien takia laskennan tietojen 

pitäminen ajan tasalla on ollut hidasta. Tocomanin 

iLink-ohjelmisto parantaa tiedonsiirtoa suunnitelmien 

ja määrä- ja kustannuslaskennan välillä. 

Vuoden 2005 loppupuolella päätökseen saatetussa Finclad 2
-projektissa kehitettiin ja otettiin käyttöön sähköisiä tuote-
rakenneosia metallirakenteisten ulkoseinien tuotemallinnus-
ta varten Tekla Structures- ja StruCad-suunnitteluohjelmis-
toihin. Tuoterakenneosien avulla suunnittelijoiden valitsemat

seinärakenteet voidaan kuvata ohjelmistoissa, ja niitä voidaan
sijoittaa rakennusten tuotemallisuunnitelmiin. 

Finclad 2 oli kansallinen Tekesin SARA-teknologiaohjel-
maan kuuluva projekti, joka toteutettiin Teräsrakenneyhdis-
tyksessä. Projektiin osallistui seinärakenteiden valmistajia,

Uusia välineitä rakennusten ulkovaipan mallintamiseen

Turussa sijaitsevan erityisammattikoulun Aura-instituutin
peruskorjaus- ja laajennushankkeessa rakennus on mallin-
nettu kokonaan Autodesk Revit Building -ohjelmistolla. 
Sillä on laadittu myös kaikki työpiirustukset, huoneselostus
ja suurin osa detaljikuvista. Hankkeen arkkitehtisuunnittelun
on tehnyt Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, 
ja sen tilaaja on Senaatti-kiinteistöt. 



Ohjelmistotalo Graphisoftilla on uusi tuoteperhe, jonka
avulla tuotemallitietoa pystytään hyödyntämään suunnitte-
lusta tuotantoon saakka. Perheeseen kuuluvat ArchiCAD-
pohjainen Constructor, määrä- ja kustannuslaskentaan tar-
koitettu Estimator ja aikataulusuunnitteluun tarkoitettu
Control. Control tunnettiin DynaProject-ohjelmistona, en-
nen kuin Grapfisoft osti ohjelmiston kehittäneen DSS Oy:n.

”Yhdistämme arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuun-
nitelmat ristiriidattomasti keskenään. Ratkaisujen vaikutuk-
set toisiinsa, määrä- ja kustannuslaskentaan ja aikataulu-
suunnitteluun nähdään jo suunnitteluvaiheessa”, sanoo maa-
johtaja Johan Appelqvist Graphisoft Finland Oy:stä. Kolmi-
ulotteisen tuotemallin, kustannusten ja aikataulujen hallin-
taa Graphisoft kutsuu 5D-simulaatioksi.

Tuotemallisuunnittelu tehdään Constructor-ohjelmistol-
la, joka on ArchiCAD-ohjelmiston muunnos rakennusyri-
tyksiä varten. Sieltä sijainnin mukaan eritellyt määrät ja re-
surssit siirretään suoraan hinnoiteltaviksi Estimator-ohjel-

mistoon. Control-ohjelmisto hyödyntää aikatauluissa määrä-
ja kustannuslaskennan tiedot. Aikataulusuunnittelija ei siis
aloita työtään tyhjältä pöydältä, vaan lataa määrät, osakoh-
dejaon, kustannukset ja työryhmät aikataulun pohjaksi. 

”Graphisoftilla on ympäri maailmaa käynnissä 30 tuote-
mallinnushanketta. Suomessa meillä on vasta ensimmäinen
hanke meneillään, mutta kokemusten perusteella pystymme
luotettavasti tarjoamaan mallinnusosaamista”, Appelqvist arvioi.

Graphisoft tarjoaa 
5D-simulaatiota 
tuoteperheensä kautta

Tekla yhdistää voimiaan 
monien yhteistyökumppanien kanssa 
ohjelmistojensa kehittämiseksi

Rautaruukki-konserniin kuuluvalla Fundia Betoniteräkset
Oy:llä, Lohja Rudus Oy Ab:lla sekä Tekla Oyj:llä on päätty-
mässä yhteinen hanke, jossa tavoitteena on kehittää paikalla-
valurakenteiden suunnittelua tuotemallintamisen kautta.
Hankkeessa on mukana 10 rakennesuunnittelutoimistoa. Li-
säksi Tekla ja Lujabetoni Oy ovat solmineet yhteistyösopi-
muksen Tekla Structures -ohjelmiston kehittämiseksi ja
markkinoimiseksi betonielementtien rakennesuunnittelussa.

Fundian, Lohja Ruduksen ja Teklan kehityshankkeessa
mukana olevat rakennesuunnittelutoimistot ovat luoneet eri
paikallavalurakenteista makrorakenteita Tekla Structures -
suunnitteluohjelmistoon. Näin muodostetaan noin sadan hy-
vän suunnitteluratkaisun kokoelma, joita kaikki suunnitteli-

jat voivat hyödyntää. Esimerkiksi paaluanturan makrorakenne
sisältää valmiin suunnittelupohjan ja sille oman käyttöliitty-
män. Tavoitteena on saada makrorakenteet yleiseen jakeluun
Teklan verkkosivuille vuoden 2005 loppuun mennessä. 

Tekla kehittää Tekla Structures -ohjelmistoa myös Lujabe-
tonin kanssa. Yhteistyön päätarkoitus on automatisoida ele-
menttien raudoitussuunnittelu ja laskenta tuotemallitiedon
pohjalta. Tämä vähentää käsin tehtävää mitoitustyötä. Tekla
Structures voidaan yhdistää myös yritysten tuotannonohjaus-
järjestelmiin. ”Tarkoituksena on kasvattaa huomattavasti be-
tonielementtien suunnittelun tuottavuutta”, sanoo Lujabeto-
nin elementtiyksikön johtaja Mikko Isotalo. 

suunnittelutoimistoja ja ohjelmistotaloja. Finclad 2:n tavoit-
teena oli laatia työkaluja tehostamaan ulkoseinä- ja kattora-
kenteiden tuotantoketjua sekä kehittää rakenteille asetettu-
jen vaatimusten hallintaa. Vaatimusten hallinnan mittavasta
tutkimusosuudesta vastasi VTT. 

Seinärakenneobjektit on koottu Tekla Structures - ja Stru-
Cad -ohjelmistoihin kirjastoiksi. Toiminnalliset ratkaisut py-
rittiin ohjelmissa tekemään siten, että rakenteiden ominai-

suusmäärittelyt ovat helposti muokattavissa. ”Tulokset toteu-
tuivat aikataulussa osallistujien erittäin aktiivisen ja avoimen
yhteistyön ansiota”, kiittelee Teräsrakenneyhdistyksen eri-
tyisasiantuntija Jyri Outinen. Finclad 2 on jatkoa Finclad 1 -
projektille. Kokonaan yritysten rahoittamassa Finclad 1:ssä
määriteltiin yksityiskohtaisesti rakennusten ulkoseinätyyp-
pien vaatimukset, tyyppipiirustukset ja nimikkeistö. 



Enterprixe Software Oy on kehittänyt ratkaisun, jonka avul-
la rakennushankkeen esivalmistettuja rakenneosia voidaan
seurata matkapuhelimien ja tuotemallipalvelimen avulla. En-
terprixen kanssa teknologiaa kehittävät Nokia ja Sonera. Me-
netelmää on testattu Skanska Talonrakennus Oy:n omape-
rusteisessa asuntokohteessa As. Oy Espoon Mirassa. Muka-
na testauksessa olivat ikkunavalmistaja Fenestra Oy ja beto-
nielementtivalmistaja Rakennusliike A. Taskinen Oy. ”Pilot-
tikohteessa kaikki toimi pääosin niin kuin olimme suunni-
telleet”, toteaa Enterprixen toimitusjohtaja Tapio Ristimäki. 

Vaatekaupoissa kiinnitetään usein tuotteisiin pieni tun-
nistepiirilevy, joka hälyttää, jos tuote yritetään luvatta viedä
kaupan ovella porttien läpi. Enterprixen logistiikkateknolo-
gia perustuu samaan ideaan: esimerkiksi esivalmistetut beto-

nielementit ja ikkunat merkitään tehtaalla kukin omalla pii-
rilevyllään, joiden kautta elementtien toimitusvaiheita pysty-
tään seuraamaan. Piirilevy on pyöreässä tarrassa, jonka tiedot
voidaan ketjun eri vaiheissa lukea koskettamalla sitä matka-
puhelimella. 

Puhelimella tiedot lähetetään palvelimelle, jonne on tal-
lennettu rakennuksen arkkitehdin, rakenne- ja elementti-
suunnittelijan yhteinen tuotemalli sekä elementtitehtaan
suunnitelma elementtien valmistamiseksi ja työmaan suun-
nitelma niiden asentamiseksi. Lähetetyt tiedot päivittyvät
tuotemalliin. Niiden perusteella kaikki rakennusprosessin
osapuolet voivat tarkistaa, onko elementit valmistettu, ovatko
ne saapuneet työmaalle ja onko ne asennettu paikalleen
aikataulussa. 

Talotekniikkasuunnitteluun tarkoitettu MagiCAD-ohjelmis-
toperhe tukee entistä paremmin IFC-tiedonsiirtostandardia,
kun uusi versio on julkaistu loppuvuonna 2005. ”Uusi Magi-
CAD on yhteensopiva IFC:n 2x2-version kanssa. Tavoitteena
on, että tulevaisuudessa MadiCAD:illa tuotettu IFC-muo-
toinen tieto on luettavissa kaikilla muilla suunnitteluohjel-
mistoilla”, kertoo MagiCAD:in kehittäjän Progman Oy:n
toimitusjohtaja Mauri Susilahti. MagiCAD toimii Auto-
CAD- ja Architectural Desktop -ympäristöissä.

Susilahden mukaan MagiCAD:in uusi versio on entistä
tuotemallipohjaisempi ja helppokäyttöisempi. ”Mallintami-
nen ei ole kuitenkaan päämäärä itsessään, vaan se, että käyt-
täjä voi valita, työskenteleekö hän kaksi- vai kolmiulotteises-
sa näkymässä.” Ohjelmistoperheeseen kuuluvat Ventilation,

Heating & Piping ja Electrical -ohjelmistot LVI- ja sähköjär-
jestelmien suunnitteluun sekä Room-ohjelmisto, jolla voi-
daan mallintaa rakennuksen tilat ja tehdä esimerkiksi lämpö-
häviölaskelmia ja tilakohtaisia määräluetteloita. 

Lisätietoja Pro IT-projektista antaa
Ilkka Romo, projektipäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry
puh. (09)1299 260, gsm 050 520 1596, ilkka.romo@rakennusteollisuus.fi

Enterprixeltä uusi väline 
esivalmistettujen rakennusosien logistiikkaan

MagiCAD-ohjelmiston 
IFC-yhteensopivuutta 
parannetaan edelleen

Näe tuotemallipohjaisen suunnittelun hyödyt 
koko rakentamisen ketjussa        > tilaa Pro IT -DVD!
Pro IT -projektin tuloksia ja uusimpia pilottihankkeita esittelevällä DVD:llä rakennusprosessin eri osapuolet kertovat
mallintamisesta omasta näkökulmastaan. DVD sisältää myös englanninkielisen osuuden. DVD:tä voi tiedustella 
Sari Yli-Savolalta Rakennusteollisuus RT ry:stä, puh. (09) 1299 264 tai s-posti sari.yli-savola@rakennusteollisuus.fi 


