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1 YLEISTÄ 

1.1 Ohjeen tarkoitus 
Suunnitteluaineiston muotovaatimukset on laadittu yhtenäisen suunnit-
teluaineiston luomiseksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK Oy) ra-
kennushankkeiden ja ajantasapiirustusten hallintaa varten. 

Suunnitteluaineiston muotovaatimukset –ohje täydentää SYK Oy:n mui-
ta rakennushankkeen ja ylläpidon dokumentoinnin ohjeistuksia. Muut 
ohjedokumentit on lueteltuna tämän ohjeen etusivulla. 

Tämä ohje sisältää myös SYK Oy:n yleisiä tavoitteita ja ohjeita 
tietomallien käytöstä hankkeissa sekä vaatimukset tietomalli-
suunnitelmalle. Ne tulee ottaa huomioon tietomallinnettuja koh-
teita johdettaessa ja suunniteltaessa. 

Rakennushankkeiden digitaalisten suunnitelmien järjestelmällisellä ja 
yhdenmukaisella hallinnalla on tavoitteena tuottaa SYK Oy:n rakennuk-
sista kattava ja luotettava dokumenttiarkisto ylläpito-organisaation 
käyttöön sekä toisaalta tehostaa rakennushankkeen osapuolien välistä 
tiedonvaihtoa hankkeen aikana. 

Sekä rakennushankkeessa, että ylläpidon aikana on mahdollista saavut-
taa merkittäviä kustannussäästöjä tehokkaalla dokumenttien hallinnalla. 
Projektipankkien käyttämisellä saavutettavia hyötyjä ovat mm.: 

 oikea ja luotettava tieto käytettävissä oikeaan aikaan  selvitte-
lyyn ja tietojen varmistamiseen/kyselyyn kulutettu aika vähenee 
 prosessien tehostuminen 

 kaikki oleellinen tieto saatavilla yhdessä paikassa 

 tarpeeton tulostaminen vähenee (projektipankin tehokas käyttö) 

 muutoshankkeiden lähtötiedot tietoteknisesti helposti hyödyn-
nettävässä muodossa. 

Ohjeistuksen noudattaminen on tärkeää, jotta SYK Oy pystyy hallinnoi-
maan kiinteistömassaa ja siihen liittyviä projekteja tehokkaasti. 

Kun rakennushankkeessa päädytään tietomallipohjaiseen prosessiin, 
niin sen hyödyt ovat: 

 Suunnitelmien visualisoinnilla rakennuttaja ja käyttäjä näkevät 
paremmin minkälaisen lopputuloksen he tulevat saamaan. 

 Yhdistelmämallien avulla suunnittelutiimi pystyy ehkäisemään 
suurimmat risteilyt jo suunnitteluvaiheessa. Rakentaminen te-
hostuu, kun eri suunnitelmissa ei ole ristiriitoja toistensa kanssa. 

 Matemaattisten laskentojen käyttö ja analysointi suunnitteluala-
kohtaisissa tietomalleissa tuo luotettavuutta lopulliseen raken-
tamiseen. Ennen rakentamista voidaan todeta esim. LVI-
verkostojen tasapainotuksen oikeellisuus. 

 Massaluetteloiden mahdollinen käyttö edesauttaa kohteiden ura-
koiden kilpailuttamista. 
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1.2 Ohjeistuksen lukuohjeet 
Laadittu ohjeistus sisältää eritasoisia huomiokeinoja: 

 Määräykset on alleviivattu ja korostettu punaisella. Määräyksiä 
tulee ehdottomasti noudattaa. 

 Korostuksissa on käytetty lihavointia 

 Perusteet tai vinkit pyydetyille asioille ovat tummansinisellä. 

1.3 Ohjeistuksen tulkinnat 
Suunnitteluaineiston muotovaatimukset on laadittu kokemusperäisesti 
löydettyjen toimintatapojen pohjalta. Työohjeistusten henki on suuntaa 
antava, punaisella alleviivatut kohdat ovat ehdottomia vaatimuksia. 

Ohjeistus pätee sekä uudisrakennus-, muutos-, laajennus- ja peruspa-
rannuskohteissa, että ylläpitokorjaus- ja ajantasaistushankkeissa, kat-
taen kaikki suunnittelualat. 

Ohjeen käytössä on projektiryhmän huomioitava rakennusten mahdolli-
set erikoispiirteet, ohjeesta poikkeamiset tulee hyväksyttää tilaajalla 
(tietomanagerilla) ja raportoida projektipankkiin. 

Muutoskohteissa olemassa olevia tiedostoja ei muuteta ilman erillistä 
SYK Oy:n tilausta uuden ohjeen mukaisiksi. Tiedostonimiä, origoja 
jne. ei lähdetä muuttamaan yksittäisten projektien sisällä. Kaikki 
uudet suunnittelut ko. tiedostoihin tehdään kuitenkin Suunnitteluaineis-
ton muotovaatimusten mukaisesti. 

Miksi? Olemassa olevien kiinteistöjen CAD-yhdenmukaistaminen tehdään tarve-
harkinnan jälkeen. 

 

Ohje on kirjoitettu ajatellen Autodesk AutoCADin toimintatapaa, muita 
ohjelmia käytätettäessä tulee ohjetta soveltaa niille sopivaksi. 

Miksi? Loppudokumentointi tehdään DWG-tiedostopohjaisesti, joten looginen lä-
hestymistapa ohjeessa on noudattaa AutoCAD:n toimintoja. 
 

Tietomallinnusprosessiin liittyvissä hankkeissa käydään suunnittelun pe-
lisääntöpalaverissa (ks. liite 1) läpi se, miten Suunnitteluaineiston muo-
tovaatimuksia sovelletaan hankkeessa. Täysimittakaavainen tietomal-
linnus ei sovellu yleisesti jokaiseen SYK Oy:n projektiin. 
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2 PROJEKTITOIMINTA 
Tämä Suunnitteluaineiston muotovaatimukset –ohje ja siihen tarvitta-
essa tehtävät hankekohtaiset tarkennukset käydään läpi rakennushank-
keen pelisääntöpalavereissa (ks. tämän ohjeen liitteet 1 ja 2). 

Suunnitteluvaiheen pelisääntöpalaverissa kirjataan ja läpikäydään 
Suunnitteluaineiston muotovaatimukset –ohjeeseen  liittyen mm. seu-
raavat asiat: 

 nimetään suunnitteluosapuolilta CAD-vastuuhenkilö, jonka yhteys-
tiedot kirjataan projektin yhteystietoluetteloon 

 kirjataan, millä ohjelmistoilla ja versioilla työ aiotaan suorittaa 

 varmistetaan ohjelmistojen tiedonsiirron toimivuus, tarvittaessa tes-
titiedostoilla (kokouksen jälkeen sovituilla metodeilla) 

 peruskorjauskohteissa lähtöaineiston saatavuus ja käyttökelpoisuus 
sekä aineiston sisällön vastaavuus nykytilanteeseen. 

Miksi? Yhteisillä pelisäännöillä varmistetaan se, että voidaan keskittyä suunnitte-
luun tietoteknisen ongelmien ratkaisemisen sijaan.  

Suunnitteluvaiheen pelisääntöpalaverin esityslista on tämän ohjeen 
liitteenä 1. 

Hankkeen rakennusaikaiset tiedonhallinnan pelisäännöt sovitaan toteu-
tusvaiheen pelisääntöpalaverissa, jonka esityslista on tämän ohjeen 
liitteenä 2. 

3 TIETOMALLINNUS 

3.1 Tietomallinnuksen yleiset tavoitteet 
Kaikki uudisrakennuskohteiden ja laajojen peruskorjausten 
suunnittelu tehdään tietomallipohjaisena. Tämä vahvistetaan kui-
tenkin kunkin hankkeen aloitusvaiheessa erikseen. 

Jotta tietomallintamisesta olisi hyötyä hankkeelle niin suunnittelupro-
sessissa kuin ylläpidossakin, tulee tietomallintamisen tavoitteet määri-
tellä hankesuunnitteluvaiheessa. Tietomallintamiselle asetettujen tavoit-
teiden tulee olla kytköksissä projektin yleisiin tavoitteisiin ja niille tulee 
myös laatia selkeä aikataulu, joka on sidottu hankkeen aikatauluun ja 
vaiheisiin. 

Miksi? Mitä täsmällisemmät tavoitteet tietomallintamiselle on asetettu, sitä paremmat 
mahdollisuudet on saada halutut hyödyt mallintamisesta. Teknisten rajoitteiden ja 
resurssien rajallisuuden vuoksi on mahdotonta tehdä yhtä täydellistä mallia, joka 
palvelisi kaikkia mahdollisia käyttötapauksia. Siksi on tärkeää kohdentaa resurssit 
siten, että ne hyödyttävät parhaalla mahdollisella tavalla itse projektia. 

Lähtötietojen hallinta ja dokumentointi muutenkin kuin tilatietojen osal-
ta on suunnitelmien ja valmiin lopputuloksen käyttöönoton ja tarkastuk-
sen kannalta äärimmäisen tärkeää ja välttämätöntä. Lähtötietojen hal-
lintaan voidaan käyttää tietomallia soveltuvin osin. 

Tietomalleja päivitetään suunnittelu ja rakentamisen aikana ja hank-
keen päätyttyä kaikissa tietomallihankkeissa laaditaan toteuma- eli 
ajantasamalli. Suunnittelijat päivittävät oman suunnittelualansa mallin 
toteutumamalliksi (ajantasamalliksi) urakoitsijoiden antamilla tiedoilla. 
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Tietomalli tuottaa tietoja ja analyysejä sekä visualisointeja SYK Oy:n ja 
asiakkaidemme päätöksentekoon. Tietomallista tuotetaan tarvittava 
esittely- ja vuokrasopimusmateriaali. Näin SYK Oy varmistaa, että 
suunnitelmat vastaavat tehtäviä päätöksiä ja sopimuksia. 

Mikäli rakennuksella on jo toteutumamalli, tehdään kaikki tilamuutos-
suunnittelu tietomallilla. 

Tietomallia voidaan käyttää rakentamisessa. Toteutusvaiheen käyttö 
sovitaan tietomallisuunnitelmassa tai urakoitsijan kanssa rakennusvai-
heessa.  

3.2 Tietomallinnus avoimessa rakentamisessa 
Avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisessa suunnittelu- ja toteu-
tustavassa tavoitellaan joustavaa, käyttäjäystävällistä ja tehokasta toi-
mintaympäristöä sekä kokonaistaloudellista lopputulosta kiinteistön ko-
ko elinkaarelle. Avoimen rakentamisen perusperiaatteena on, että ra-
kennus jaetaan kahteen riippumattomaan osaan:  

a) kiinteään perusosaan sekä  

b) muuntuvaan tilaosaan. 

Sekä rakennus-, että talotekniset järjestelmät tulee suunnitella avoimen 
rakentamisen periaatteiden mukaisesti. Tietomallintamisessa tämä tar-
koittaa käytännössä sitä, että suunnittelun alkuvaiheessa mallintaminen 
keskittyy kiinteään perusosaan (lohkoittain suunniteltavat rakennuksen 
runko, tekniset tilat, porrashuoneet, tekniikkakuilut & lähdöt kuiluista, 
WC-ryhmät, auditoriot tms. erikoistilat, tekniikan keskuslaitteet ja pe-
rusjärjestelmät jne.), jota täydennetään suunnittelun edetessä muuttu-
van tilaosan komponenteilla (tilarakenteet, -pinnat, -laitteet ja -
varusteet). 

3.3 Vaatimukset tietomallisuunnitelmalle  
Kun kohde on valittu suunniteltavan tietomallipohjaisesti, tulee nou-
dattaa ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 (YTV 2012)” –
julkaisusarjan ohjeita ja vaatimuksia.  (RT 10-11066 – 11079) 
 
”Yleiset Tietomalllivaatimukset 2012” on ladattavissa myös buil-
dingSMART Finland -kotisivuilta: http://www.buildingsmart.fi/ . 

Vaatimuksista on ladattavissa myös englanninkieliset versiot. 

YTV 2012 osa 11 esittää periaatteet tietomallipohjaisen projektin joh-
tamiseen. 

Kullekin hankkeelle on laadittava yksilöity tietomallisuunnitel-
ma, jonka laatimisesta vastaa hanketta johtava rakennuttajakonsultti. 
Tietomallikoordinaattori ohjaa ja valvoo sekä neuvoo tietomallisuunni-
telman laatimisessa. Tietomallisuunnitelmassa puretaan tilaajan yleiset 
tavoitteet teknisiksi vaatimuksiksi (hankekohtainen tietomallisuunnitel-
ma). Mikäli mahdollista, tämä työ aloitetaan jo ennen suunnittelijavalin-
toja, jolloin mm. suunnittelutarjouspyyntöjen liitteeksi saadaan riittävän 
tarkat kuvaukset vaadittavan tietomallintamisen tasosta kussakin han-
kevaiheessa.  
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Tietomallisuunnitelmassa on esitettävä ainakin: 
 tietomallintamisen hankekohtaiset tavoitteet 
 tietomallintamisen organisointi 
 laadittavat mallit ja mallien tasot suunnitteluvaiheittain 
 mallien päivityksen periaatteet 
 laadunvarmistusmenettely ja suoritettavat tarkastukset 
 tietomallintamisen tekniset vaatimukset 
 yhdistelmämallien laatiminen 
 vaatimusmallien (lähtötietojen) käsittely 
 toteumamallien (ajantasa) laatiminen. 

 

Tietomallisuunnitelman malli on liitteenä 13. 

3.4 Tietomallien tasovaatimukset  
Tietomallintamisen tasovaatimuksilla kuvataan yleisessä muodossa niitä 
tarkkuusvaatimuksia, joita hankkeessa asetetaan tietomallien geomet-
ria ja tietosisällölle. Ne vastaavat YTV 2012 julkaisusarjassa eri suunnit-
telualoille määriteltyjä tasoja, jotka ovat yksinkertaistettuna: 

Taso_1         Yhteensovitusta palveleva 

Taso_2         Kustannuslaskentaa ja simulointeja palveleva 

Taso_3         Rakentamista palveleva 

Taso_2 vaatimuksiin sisältyvät myös taso_1 vaatimukset ja taso_3 vaa-
timuksiin taso_2 & taso_1 vaatimukset. Tavoiteltava taso määritellään 
hankekohtaisesti, oletusarvoisesti pyritään taso_2:een. 

Tietomallin käyttötarkoituksen ja hankkeen vaiheen perusteella mää-
räytyvät tehtävässä käytettävän mallin tyyppi ja tekninen vaatimusta-
so. 

Esimerkki: Tietomallin käyttötarkoitukseksi on valittu tilatehokkuuden ohjaus. 
Tarvittava tieto löytyy arkkitehdin tuottamasta tila- tai tilaryhmämallista ja sitä voidaan 
haluttaessa verrata tilaohjelmaan. Tarvesuunnitteluvaiheessa käytetään tilaryhmä-
mallia,  jossa tilat on mallinnettu esim. osastoittain laajoina alueina. 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa tilaryhmät on mahdollisesti jo jaettu osastojen sisällä eri 
käyttötarkoituksen mukaisiin alueisiin. Yleissuunnitteluvaiheessa malli sisältää jo tilat, 
eli kyseessä on tuolloin jo Tilamalli, joilla kullakin on käyttötarkoitus ja alustavat 
henkilömäärät ja viimeistään vastaanottovaiheessa jokaisella tilalla on tarkat tiedot 
henkilömääristä ja käyttöajoista. Mallia kutsutaan silloin edelleen Tilamalliksi, mutta 
sen tarkkuustaso on tarkempi kuin yleissuunnitteluvaiheessa.  

Projektin käynnistyessä suunnittelun pelisääntöpalaverissa käydään läpi 
tilattuja tehtäviä ja silloin varmistaudutaan siitä, että jokainen osapuoli 
on pystynyt valmistautumaan ko. tehtävän toteuttamiseen jo suunnitte-
lun tarjousvaiheessa.  

Seuraavassa on lueteltu muutamia mallien käyttötapauksia, jotka on 
ratkaistava tietomallisuunnitelmaa laadittaessa. Joidenkin kohtien to-
teuttaja voi olla myös ulkoinen toimija, esim. tietomallikoordinaattori. 
 

1. Käytetäänkö massaluetteloita urakoitsijavalinnoissa tai muussa 
tarkoituksessa? 

2. Käytetäänkö arkkitehtimallia energia- ja olosuhdesimulointien 
pohjana (IFC-tiedonsiirto)? 
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3. Saneerauskohteessa, mallinnetaanko mahdolliset vanhat reikä-
tiedot seiniin ja palkkeihin? Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan 
yhteistyö saneerauskohteessa – mitä objekteja kumpikin mallin-
taa? 

4. Käytetäänkö tietomalleja valmistavan teollisuuden käyttötarpeet 
huomioiden (esim. rakennesuunnittelumallin ja elementtituotan-
non yhteistyö)? 

5. Edellytetäänkö raudoitusluetteloita otettavaksi mallista element-
ti- tai paikallavalun rakennesuunnitelmista? 

6. Tehdäänko esim. rakennemallien kautta työmaan aikataulutusta. 
Kenen toimesta? 

7. Käytetäänkö reikäkuvakierrossa tietomallipohjaista toimintatapo-
ja? (= LVIS-suunnittelija tekee reikävarausobjektit ja toimittaa 
ne IFC-formaatissa rakennesuunnittelijalle, joka rei’ittää niiden 
avulla rakennemallin) 

8. Tehdäänkö kohteesta yhdistelmämalli, kuka vastaa tuottamises-
ta? 

9. Kuka tekee laadunvalvonnan edellyttämät törmäystarkastelut 
ym. mallien tarkastukset? 

10. Tehdäänkö kohteesta visualisointeja - minkä tasoisia ja kuka te-
kee? 

11. Käytetäänkö yhdistelmämallia työmaaolosuhteissa esim. aluei-
den asennusjärjestyksin suunnitteluun tai esittelyyn urakoitsijoil-
le? Annetaanko yhdistelmämalli urakoitsijoiden käyttöön? 

12. Tehdäänkö erilliset säätökuvat LVI-teknisistä verkostoista pro-
jektin päättyessä ajantasamalliin tallennettujen todellisten laite-
tietojen pohjalta? 

3.5 Tietomallit käytössä ja ylläpidossa  
Tietomallit palvelevat rakennuksen omistajaa ja käyttäjiä käytön aika-
na. Sen vuoksi tietomallit päivitetään toteuma- eli ajantasamalleiksi 
hankkeen päätyttyä. Tavoitteena on suorittaa huoltokirjan laadinta siir-
tämällä tarvittavat tiedot tietomallista huoltokirjaan suoraan (huoltokir-
jan vaatimukset tietomallin sisällölle on vielä kehitysvaiheessa; hanke-
kohtaiset vaatimukset sovitaan tietomallisuunnitelmaa laadittaessa). 
Käytönaikaiset muutokset, kuten tilamuutokset ja huoltokorjaukset, 
päivitetään erikseen sovittavalla tavalla tietomanagerin johdolla tieto-
malliin. 

3.6 Tietomallisuunnittelun laadunvalvonta 
Laadunvalvonta suoritetaan YTV 2012 osan 6 ohjeiden mukaisesti.  

Tavoitteena on esim. parantaa tiedonkulkua ja muutosten hallintaa sekä 
suunnitelmien yhteensovitusta ja näin nopeuttaa suunnitteluprosessia 
ja vähentää suunnittelun laatupuutteiden aiheuttamia virhekustannuk-
sia ja aikatauluviiveitä. 



  
CAD-ohje v 2.1 

 
30.9.2016 

 
10 (32)

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Suunnitteluaineiston muotovaatimukset 

Laadunvalvonta käsittää: 

 laadunvarmistusprosessin suunnittelun tietomallisuunnitelmassa 
 suunnittelijoiden omat tarkastukset 
 suunnitteluryhmän tarkastukset 
 tarkastuspisteissä tehtävät yhdistelmämallit ja tarkastukset 
 tarkastusten perusteella tehtävät korjaukset 

Laadunvarmistusta pitää tehdä koko suunnitteluvaiheen ajan eikä sitä 
voi jättää vain valmiiksi oletettujen suunnitelmien vertailuun. Laadun-
varmistus käsittää sekä suunnittelijoiden omavalvonnan että tilaajan 
tekemän laadunvarmistuksen. Projektinjohtototeutuksissa ja muissakin 
urakkamuodoissa urakoitsija osallistuu tietomallin tarkastuksiin, jotta 
varmistetaan suunnitelmien rakennettavuus. 

3.7 Energia- ja olosuhdesimuloinnit 
Jos tavoitteena on tehdä energia- ja olosuhdesimuloinnit sekä elinkaari- 
ja kustannusanalyysit arkkitehdin mallia hyväksikäyttäen (IFC-siirto 
esim. ”IDA-ICE” tai ”Riuska” ohjelmistoon), on hyvä olla mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa yhteydessä simuloinnin suorittavaan tahoon 
mallinnusohjeiden saamiseksi. Tavoitteena on suorittaa analyysit ja 
laskelmat yhdellä ja samalla tietomallilla. 

Simulointiohjelmistot vaativat ARK-mallinnukselta tiettyjä toi-
mintatapoja, jotka on hyvä tietää ennen kuin aletaan tehdä tilaryh-
mämallia. 

Projektikohtaisesti sovitaan, tehdäänkö energia- ja olosuhdesimuloinnit 
käyttäen arkkitehdin mallia vai mallintaako energialaskija kohteen itse, 
jotta tekninen tiedonsiirto laskentaohjelmiston ja mallinnuksen välillä 
voidaan todeta olevan luotettavampi.  

Pääperiaatteita mallinnuksen suorittamiseksi siten, että saadaan siirto-
kelpoinen IFC-tiedosto: 

 IFC Exportin on sisällytettävä tuotettavaan IFC-tiedostoon ns. 
”space boundary” tietoa. 

 Mallissa pitää kaikki sisäiset osat olla mallinnettu tilaobjekteina, 
koska koko laskenta perustuu tilaobjektien käsittelyyn. Tilaob-
jekti pitää olla tehtynä siten, että sen kuvaan laitto ”tutkii” ym-
päristönsä. 

 Tilaobjekti asennetaan ”holvista-holviin”, eli tilaobjektin korkeut-
ta ei aseteta alakattokorkoon, vaan yläpuoliseen laattaan. 

 Mallissa on oltava eri objektien relaatiot toisiinsa kunnossa. Kun 
tilaobjekti laitetaan malliin siten, että se tutkii ympäristönsä, niin 
se samalla luo nämä relaatiot; seinä tietää kuuluvansa johonkin 
kerrokseen, ikkuna tietää kuuluvansa seinään ja nämä molem-
mat tietävät kuuluvansa johonkin tilaan. 

 Relaatioiden luominen IFC Export –vaiheessa onnistuu varmem-
min, kun ottaa bruttoala, paloalue –jne. tilaobjektit pois käytös-
tä. Ohjelmistoilla on vaikeuksia tulkita relaatioita, kun samassa 
avaruudessa on ”tila tilassa”. Malleissa pitää olla objektin pää-
koodaus oikein, eli esim. ikkuna ja seinätyypit, US1, US2 jne. 
Objekteilla ei tarvitse olla oikeaa tietosisältöä, eli esim. U-arvoja 
ei lueta ko. mallikomponentista. Riittää, että objektityypit (seinä, 
ovi, ikkuna, laatta…) ovat oikein. 
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 Mallissa ei tarvita kalusteita, puita tms. objekteja. Pääsääntöi-
sesti seinät, ikkunat, laatat ja ovet riittävät. 

 

Pääperiaatteen laskentakelpoisen mallin tekemiselle voidaan todeta, et-
tä mitä yksinkertaisempi malli, sitä paremmin se soveltuu simulointioh-
jelmistolle. 

Esimerkiksi ArchiCAD:ssä tilaobjektit tulee laittaa malliin käyttäen ”Inner Edge” 
metodia, jotta ”Space Boundary”:t voidaan luoda oikealla tavalla. AutoCAD Archi-
tecturessa vastaava mallinnustapa on ”Associative Freeform Space”. 
 
Esimerkki: Revit Architecturesta on kokemusperäisesti havaittu, että kohdistamal-
la huonealojen laskentatavan pelkästään pinta-aloihin, saadaan ”Space Bounda-
ry”:t luotua paremmin (kuin laskentatavan ollessa pinta-alat + tilavuus) 

Vinkki: Ennen ”IFC export” –käskyä kannattaa tilat päivittää arkkitehtimallissa, jot-
ta ne tutkivat oman ympäristönsä uudelleen ja luovat ohjelmistojen sisällä mahdol-
lisesti katkenneet relaatiot kuntoon. Relaatioiden olemassaolo mahdollistaa onnis-
tuneen ”Space Boundary”:jen luomisen. 

 

Esimerkki energia- ja olosuhdeohjelmistoon siirretystä IFC-mallista, jos-
sa ikkunoiden Space Boundaryt eivät ole kunnossa. Malli on käyttökel-
voton – kohteesta ei ole ohjelmallisesti löydettävissä ikkunoita: 
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4 CAD-OHJELMISTOT JA TIEDOSTOFORMAATIT 
Jokainen suunnitteluosapuoli käyttää haluamaansa suunnitteluohjelmis-
toa. 

2D-tiedonsiirtoformaatti on DWG, jos ei toisin sovita. Suunnittelun-
aikaisen tiedonsiirron DWG:n versionumero sovitaan suunnittelijoiden 
kesken. 

Miksi? SYK Oy:n pitää varmistua siitä, että CAD-tiedostot saadaan auki tulevai-
suudessakin. DWG on yleinen standardi ja oletetaan, että perinteistä 2D vektori-
grafiikkaa saadaan auki tulevaisuudessakin. On huomioitava, että myös tietomal-
linnettavissa projekteissa 2D-DWG -informaation vaihto on tarpeen suunnittelijoi-
den välillä. 

 

Tietomallipohjaisessa suunnitelussa käytettyjen CAD-
ohjelmistojen on tuettava IFC-formaattia. 

Sanastoa muista tiedostoformaateista: 

 Tulostustiedosto   = tiedostomuoto, josta kopiolaitos tekee pape-
ritulosteet.  
Oletusformaattina on PDF 

 Natiivitiedosto = tiedostomuoto, jota suunnittelijan käyttämä 
alkuperäissovellus (CAD-ohjelmisto) käyttää sisäisesti.  
 
Esimerkkiformaattina:  
DWG (AutoCAD Architecture)  
RVT (Autodesk Revit)  
PLN, PLA (Graphisoft ArchiCAD) 
DRW (Kymdata CADS) 

 2D-DWG-tiedosto  = tiedostomuoto, mikä on muokattu natiivi-
tiedostosta AutoCAD kelpoiseksi. 2D-DWG-tiedostoa on pystyt-
tävä muokkaamaan AutoCAD:n peruskäskyillä 

Esimerkkiformaattina:  
DWG (AutoCAD Architecture) 

 Tietomallitiedonsiirto = objektipohjainen tiedonsiirto eri ohjel-
mistojen välillä 

Esimerkkiformaatti: 
IFC (BuildingSMART) 

 Yhdistelmämalli      = yhdistetty 3D-malli sovitulla laajuudella ja 
tietosisällöllä. Yhdistelmämalli kootaan niiden tarkasteluun sovel-
tuvalla ohjelmistolla useista suunnittelijan tuottamista tiedostois-
ta. 
 
Esimerkkiformaatti: 

SMC (Solibri) 
NWD (Autodesk Navisworks) 
TBP (Tekla BIMsight) 
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5 TIEDOSTOJEN KÄSITTELY 

5.1 Suunnittelutiedostot 
Suunnittelutiedostoilla tarkoitetaan niitä tiedostoja, jotka luovutetaan 
muille suunnitteluosapuolille suunnittelun aikana. Yleensä formaattina 
2D-DWG. 

Yhden kerroksen kaikki suunnitteluaiheeseen liittyvät objektit tulee 
piirtää yhteen kerroskohtaiseen suunnittelutiedostoon. 

Miksi? Kerroskohtainen lähestymistapa tukee rakentamista sekä suunnittelua ja 
mahdollistaa kehittymättömienkin CAD-ohjelmistojen käytön.  

On siis hyväksyttyä tehdä esim. erilliset alakatto- tai kiintokalustesuun-
nitelmat omiin suunnittelutiedostoihin. Näin toimittaessa suunnittelija 
on velvollinen toimittamaan kaikille muille suunnitteluosapuolille kaikki 
heidän tarvitsemat tiedostot. 
 

Esimerkki: 

Arkkitehdillä on kohteesta normaali pohjakuva, jossa ovat seinät, ovet, ikkunat, 
tilatunnukset jne. sekä siihen kuuluvat alakattokuva sekä kiintokalustekuva. 
Yhteensä siis kolme DWG –tiedostoa. 

On mahdollista toimia seuraavasti: 

1. Arkkitehti toimittaa kaikki kolme DWG-tiedostoa muille osapuolille, jotka 
ottavat ne viitekuviksi omiin kuviinsa. 
 

tai 

2. Arkkitehti sitoo (”xref-insert” tai ”bind”) alakattokuvan sekä 
kiintokalustekuvan yhteen tiedostoon, jonka toimittaa muille 
suunnitteluosapuolille. 

 
On huomioitavaa, että sidottaessa viitekuvia pääkuvaan, tulee ne rä-
jäyttää (explode) siten, että ne eivät ole yhtenä kokonaisuutena 
(block) kuvassa. Objektien tulee mennä omille tasoilleen, jotta toinen 
osapuoli voi ”layer freeze” toiminnolla jäädyttää haluamiansa tasoja 
pois päältä. 

Muiden osapuolten objekteja ei siirretä toisen osapuolen kuviin (pois lu-
kien ARK-RAK yhteistyö). Arkkitehti ei voi suoraan käyttää LVI-
suunnittelijan vesikatolle mallintamia ulospuhallushajottimia, vaan te-
kee niistä tarvittaessa omat symbolit. 

Miksi? Kun LVI-suunnittelija ottaa arkkitehtikuvan viitekuvaksi oman kuvan alle, 
näkyy siellä kahdet eri ulospuhallushajottimet. Kun LVI-suunnittelija hieman siirtää 
omaa hajotinta, niin urakoitsija ei tiedä, onko katolla kaksi vai yksi ulospuhallusha-
jotinta. 

Kun tehdään 2D-pohjakuvia tietomallipohjaisilla sovellusohjelmistoilla, 
tulee ne tehdä sovellusohjelman tätä työtä varten tehdyllä käskyllä. 
Esimerkiksi AutoCAD Architecturessa käyttäen ”Export” –käskyä 
(esim. Export to AutoCAD 2010). Pelkkä ”Save As…” ei riitä puhtaan 
2D-piirustuksen aikaansaamiseksi AutoCAD Architecture -ympäristössä. 

Kun kohde tehdään tietomallintaen, se ei tarkoita sitä, että 2D-
piirustuksia ei tarvittaisi. 
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Talotekniikka- ja rakennesuunnittelijat tarvitsevat arkkitehdiltä 
normaalit 2D-piirustukset omien suunnitelmien toteuttamiseksi, 
pelkkä tietomalliformaatissa (esim. IFC) toimitettu malli ei riitä. 

DWG-tiedostojen osalta käskyjä ”Purge” ja ”Audit” tulee käyttää ku-
vissa ennen kuin niitä lähetetään toiselle osapuolelle. 

Miksi? DWG –tiedostojen koko kasvaa, jos niitä ei välillä ”puhdisteta”. ”Purge” 
poistaa esim. kaikki käyttämättömät blokit ja ”Audit” –käskyllä varmistutaan siitä, 
että DWG:n sisäinen toimivuus on kunnossa. 

5.2 Suunnittelu- ja asiakirjaluettelotiedostojen nimeäminen 
Perus- ja ylläpitokorjauskohteissa käytetään oletuksellisesti ole-
massa olevaa nimeämiskäytäntöä, jos ei projektissa erikseen todeta 
tiedostonimien päivitystarvetta. 

Peruskorjauskohteiden nykyiset tiedostonimet kannattaa päivittää, kun 
tehdään muutoksia suuriin kokonaisuuksiin. 

Jos kohteessa on aiemmin otettu käyttöön esim. Senaatti–kiinteistö-
jen tiedostonimeämiskäytäntö tai muu dokumentoitu, looginen 
tiedostojen nimeäminen, niin tiedostojen uudelleen nimeämiselle 
ei yleensä ole tarvetta – kohteen dokumentoitua ohjeistusta voidaan 
käyttää jatkossakin. Päätöksen tästä tekee aina SYK Oy:n hankevas-
taava tai hänen osoittamansa asiantuntija.  

Jos kohteessa ei ole olemassa yhtenäistä nimeämiskäytäntöä suunnitte-
lualojen tiedostoille, on suositeltavaan muuttaa projektialueen tiedosto-
jen nimet tämän ohjeen periaatteiden mukaisiksi. Tällaiset kohdekoh-
taiset, osittaiset tiedostonimien muuttamiset tulee aina hyväksyttää 
kohteen SYK Oy:n hankevastaavalla tai hänen osoittamallaan asiantun-
tijalla. 

Kohteiden tiedostonimien muuttamistoimenpiteet tehdään or-
ganisoidusti varmistaen se, että koko kiinteistöalueen CAD-tiedostojen 
nimet on mahdollista muuttaa useiden peruskorjaustoimenpiteiden ai-
kana.  

Peruskorjauskohteissa, projektikohtaisesti mahdollisesti syntyvät uudet 
suunnittelutiedostot nimetään kuten uudisrakennuskohteissa. 

Uudiskohteissa käytetään oletusarvoisesti tässä ohjeessa esitettyä 
Talo 90 –järjestelmästä johdettua tiedostonimeämistä suunnittelu-
tiedostoille. 

Miksi? Valitettavasti ei ole olemassa sellaista nimikkeistöä, joka sopisi kaikille 
suunnitteluosapuolille. Esim. Talo 2000 ei tarjoa juuri mitään talotekniikalle. Komp-
romissina SYK Oy:n kohteissa käytetään tietyillä rajoitteilla kaikille käyttökelpoista 
Talo 90 nimikkeistöä. 
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Y_ZZZKKJJ.DWG 

5.2.1 Tiedostojen nimeäminen 

Kaikki tiedostot tulee varustaa tiedostonimen alkuun sijoitetta-
valla suunnitteluosapuolitunnuksella.  

Suunnitteluosapuolitunnuksen jälkeinen tiedostonimi on suunnittelijoi-
den itsensä määritettävissä paitsi pohjapiirustuksissa, pääleik-
kauksissa, IFC-tiedostoissa, tulostustiedostoissa sekä asiakirja-
luetteloissa. 

Tarkemmin määrättyjen tiedostojen nimeämistä on käsitelty seuraavis-
sa kappaleissa. 

5.2.2 Pohjapiirustusten ja leikkausten nimeäminen 

Pohjapiirustuksia ja leikkauksia koskee tarkempi nimeämisoh-
jeistus. 

Suunnittelutiedostojen nimenmuodostus:  

Y_   = Suunnittelijaosapuolitunnus 

 

ZZZ = Hankenimike. 

KK  = Kerros- tai leikkaustunnus 

JJ   = Juokseva numerointi 

 

 

  

 

Y  =  Suunnittelijaosapuolitunnukset ovat 

A = Arkkitehtisuunnittelu 

R = Rakennesuunnittelu 

L = LVI-suunnittelu 

S = Sähkösuunnittelu 

J = Rakennusautomaatiosuunnittelu 

K = Kiinteät laboratorio- /sairaalalaitteet 

 

_  =  Alaviiva, selkeyttää lukemista sekä voidaan käyttää 

lohkonumeroinnin paikkana (jos kerros jaetaan useampaan 
osaan tiedostoittain).  
 
Normaalikäytössä tiedostonimissä näkyy alaviiva, jos ker-
ros on yhdessä DWG-tiedostossa. 
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ZZZ = Hankenimikeotsikko 

Käytetään 1-3 merkkiä, suunnittelualasta riippuen 

Hankenimikkeistö on johdettu Talo 90 -nimikkeistöstä 

Esimerkkejä / periaate: 

D0 = Asemapiirustus 

F20 = Pohjapiirustus 

F29 = Leikkaukset 

G1 = Lämmitys 

G2 = Vesi ja viemäri 

G3 = Ilmanvaihto 

G4 = Jäähdytys, kylmätekniikka 

G5 = Kaasujärjestelmät 

G6 = Höyryjärjestelmät 

G7 = Palonsammutus, sprinkleri 

H2 = Sähkötekniikka, pohjapiirustus 

J6 = Rakennusautomaatio 

Talo 90 nimikkeistöstä sähkötekniikkaan käytetään kirjan 
”H” ja pelkkiä Telejärjestelmiä sisältäviin kuviin J 

Tämän ohjeen perusteella todetaan, että ”H2” -alkuiset 
kuvat ovat sähkön pohjapiirustuksia.  

 

KK= Kerros- tai leikkaustunnus 

00 = 0. kerros 

01 = 1. kerros 

_1 = 1 ½ kerros 

02 = 2. kerros 
 
Jos kiinteistössä on useampia kellarikerroksia (K1, K2…), 
niin käytetään kerrostunnuksessa seuraavaa numerointia: 

08 = 2. kellari 

09 = 1. kellari 

10 = 0. kerros 

11 = 1. kerros 

_1= 1 ½ kerros 

12 = 2. kerros 
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Leikkaukset: 

A-A = 11 

B-B = 22 

C-C = 33 

jne. 
 

JJ Juokseva numerointi 

Jokainen suunnitteluala voi käyttää omiin erikoistarpeisiin-
sa.  

Voidaan käyttää yksi tai kaksi merkkiä, jokainen suunnitte-
luala voi päättää asiasta itse. 

 

Esimerkkejä suunnittelutiedoston nimeämisestä: 

Ilmanvaihto, 3. kerros   L_G3030.DWG 

ARK-tasopiirustus, 5.kerros  A_F20050.DWG 

ARK-tasopiirustus, 5.kerros, Lohko C ACF20050.DWG 

ARK-leikkaus D-D   A_F29440.DWG 

Sähkötekniikka, tasopiirustus, 3. kerros  S_H2030.DWG 

 

Suunnittelutiedostonimiä ei saa muuttaa kesken suunnittelun, 
jotta muiden osapuolten viitekuvalinkit (xref-overlay) eivät katkea. 

Lisää esimerkkejä asiakirjojen ja tiedostojen nimeämisestä on tämän 
dokumentin liitteessä 4 (Esimerkkejä tiedostonimistä ja piirustusnume-
roista) sekä liitteessä 9 (SYK Asiakirjaluettelomalli, täytetty). 

Asiakirjaluettelon dokumenttinumero jokaisella suunnittelualalla on 
0001. Katso tarkempi asiakirjaluettelo-ohjeistus kohdasta 5.13. 

   Esimerkkejä: ARK 0001, A_F0001.pdf 
    SÄH 0001, S_H0001.pdf  

5.2.3 Tietomallit, IFC-tiedostot 

IFC-tiedostojen nimeäminen perustuu suunnittelutiedostojen nimeämi-
seen. 

IFC-tiedostonimiä ei saa muuttaa kesken suunnittelun, jotta mui-
den osapuolten linkit esim. yhdistelmämallien käsittelyohjelmistoissa ei-
vät katkea. 

Kun tehdään koko rakennusta koskevia IFC-tiedostoja, jätetään tiedos-
tonimen lopusta kerrosnumero pois. Juoksevana numerona loppuun li-
sätään esim. ”0”.  
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Esimerkkejä IFC-mallien nimeämisestä: 

Ilmanvaihto, 3. kerros   L_G3030.IFC 

ARK koko rakennuksen malli   A_F200.IFC 

ARK, 5.kerros   A_F20050.IFC 

ARK, 5.kerros, Lohko C  ACF20050.IFC 

Sähkötekniikka, 3. kerros   S_H2030.IFC 

Koko rakennuksen kattava ilmanvaihtomalli L_G30.IFC 

 

5.3 Tulostustiedostot 
Tulostustiedostojen formaattina käytetään PDF-formaattia.  

Tulostustiedoston nimi on sama kuin piirustuksen numero lisättynä 
Suunnittelijaosapuolitunnuksella (A_, R_ …) ja suunnittelunimikkeistö-
tunnuksella (F, G, H, J…) 

Tulostustiedoston numero tehdään suunnittelutiedostosta siten, että 
viimeistä juoksevaa numero lähdetään juoksuttamaan suunnittelutie-
dostosta syntyvien piirustusten määrän mukaisesti. 

 

Esimerkki: 

Suunnittelutiedosto: A_F20010.DWG (ARK, tasopiirustus, 1.kerros) 

Ensimmäisen näkymän piirustusnumero:  ARK 20011 

Toisen näkymän piirustusnumero:  ARK 20012 

Ensimmäisen näkymän pdf-tiedostonimi:  A_F20011.pdf 

Toisen näkymän pdf-tiedostonimi:  A_F20012.pdf 

jne. 

 

Esimerkki: 

Suunnittelutiedosto: L_G3010.DWG (LVI, Ilmanvaihto, 1.kerros) 

Ensimmäisen näkymän piirustusnumero:  LVI 3011 

Toisen näkymän piirustusnumero:  LVI 3012 

Ensimmäisen näkymän pdf-tiedostonimi:  L_G3011.pdf 

Toisen näkymän pdf-tiedostonimi:  L_G3012.pdf 

jne. 

Huomioitavaa on, että tulostustiedoston nimessä ei ole revisiotunnusta, 
mutta se tulee kirjoittaa projektipankkiohjeen mukaisesti tiedoston 
lataushetkellä revisio -kenttään. 

Esimerkki: 

A_F20011.pdf = ARK 20011, revisio c. (revisio selviää projektipankin 
tietokannasta) 
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5.4 Projektipankin metatiedot 
Projektipankkikäytössä on ehdottomasti käytettävä tiedostoille 
tarkennetekstejä, ns. ”metatietoja”. 

Kaikkiin dokumentteihin on kirjoitettava tiedoston sisältö selväsanaises-
ti ”Kuvaus”-kenttään tai kuvaukseen kirjoitetaan piirustuksen nimi  
siten, kuin se on kirjoitettu piirustusluetteloon. 

Esimerkki tiedostojen metatiedoista BEM-pankissa: 

 

 
 

Tiedostolle pitää kuvauksen lisäksi antaa ”Revisiopvm” eli dokumentin 
päivämäärä. Tiedostolle voi halutessaan lisäksi antaa ”Revisio” -
tunnuksen sekä ”Versiokuvauksen”. (Järjestelmä luo samalla automaat-
tisesti juoksevan versionumeroinnin, johon tallentaja ei pysty vaikutta-
maan). Samalla dokumenttinimellä olevat tiedostoversiot jäävät talteen 
ja ne löytyvät versiohistoriana dokumenttikortilta. Lisäohjeita löytyy 
BEM-Käyttöohjeesta sekä BEM-projektipankkiohjeesta suunnittelijalle. 

 

Esimerkki tiedostojen metatiedoista ProjectInfo-pankissa: 

 
 

Revisiointi-tunnukset kirjoitetaan kohtaan ”Versio” (esim. A, B jne.).  

”Rev/ver pvm” –kenttään kirjoitetaan dokumentin päivämäärä eli se, 
mitä lukee dokumentin nimiössä (ei tiedoston talletuspäivä, jollei se ole 
sama kuin nimiössä).   

Miksi? Projektipankkia käyttää usea sellainen osapuoli, jolle tiedostojen ni-
meämislogiikka ei ole tuttua. Kun asiakirjan päivämäärä kirjoitetaan näkyviin, se 
helpottaa huomattavasti tiedon etsimistä. Lisäksi projektipankin revisiointijärjestel-
mä helpottaa vertailuja vanhempiin suunnitelmiin. 
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5.5 Suunnittelutiedoston sisältö 
Suunnittelutiedosto sisältää kohteen kerroskohtaisen suunnitelman. 
CAD-tiedoston reunoille ei kerätä leikkauksia, kalustelistauksia tai mui-
ta sinne kuulumattomia apupiirustuksia. Ne tehdään tarvittaessa erilli-
siin piirustuksiin. 

Pohjapiirustusten tulostustiedostot tehdään välilehtien (layout) kautta. 
Yksi välilehti voi sisältää vain yhden piirustusraamin + nimiö. 

Poikkeuksena A4 tai A3 kokoiset monisivuiset dokumentit, joissa piirus-
tusraamit ja nimiöt voivat olla Model-tilassa. Tällaiset kuvat ovat yleen-
sä kaavioita tai luetteloita, jotka kootaan lopuksi dokumenttikohtaisesti 
yhdeksi PDF-tiedostoksi. 

Piirustusraamin koko on oltava A4 kerrannainen ja ne sijaitsevat tulos-
tustilassa. Suunnittelutilaan (modelspace) ei sijoiteta nimiöitä tai piirus-
tusraameja. 

Välilehdet nimetään hankenimiotsikon ja piirustusnumeron mukaisesti 
tai selväsanaisesti esim. rakennuslohkon mukaisesti: 

 
 

AutoCAD:ssä kannattaa huomioida, että asetuksissa (Options -> System) voidaan 
määritellä, miten ohjelmisto käsittelee välilehtiä. 

Vaihtoehdot ovat: 

1. Välilehtiä ei talleteta välimuistiin (ne eivät kuluta muistia). 

2. Suunnittelutila ja viimeiseksi käytetty välilehti talletetaan välimuistiin (vie vain 
vähän muistia, suositusasetus). 

3. Suunnittelutila ja kaikki välilehdet talletetaan välimuistiin (jos paljon välilehtiä, 
vie paljon muistia). 
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Esimerkki: AutoCAD:n asetuksista, välilehtien käsittelyt vihreän suorakaiteen si-
sällä.  

 

 

5.6 Origo 
Arkkitehdin kuva ohjaa muut suunnittelijat käyttämään samaa 
World Coordinate System (WCS) origoa kuin ARK-kuvissa määri-
telty. Origoa ei muuteta, kun se on päätetty sijoittaa oikeaan 
paikkaan. 

Origon tulee olla lähellä (0-5km) rakennusta ja rakennuksen muo-
dosta riippuen rakennus pyritään kääntämään WCS origossa suoraan 
kulmaan. 

Miksi? Suunnittelu vaikeutuu huomattavasti, kun objekteja ei voida kopioida / siir-
tää kerroksesta toiseen koordinaatteihin luottaen. Viitekuvat insertoidaan 0,0 suh-
teen, joten jos eri kerrokset ovat eri paikoissa, ne eivät osu päällekkäin. 

Jos origon sijaintia muutetaan, on kaikki viitekuvat ja objektit siirrettävä uuteen 
paikkaan. Tämä on valtava työ puolivalmiissa suunnitelmassa - ellei jopa mahdo-
ton. 

Jos origo on kaukana rakennuksesta, alkavat jotkut CAD-ohjelmistot laskea liuku-
lukuja väärin, joka aiheuttaa ohjelmistojen kaatuilua ja muita selittämättömiä se-
kaannuksia. Lisäksi, jos tehdään 3D-suunnitelmia, rakennuksen pyörittely / 
zoomaukset voivat hankaloitua käytetystä ohjelmistosta riippuen. 
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Rakennus voi olla eri WCS koordinaatistossa kuin tonttipiirustus (ase-
makuva). Kun näin toimitaan, tulee asemakuvaan merkitä suunnittelu-
tiedoston origon sijainti sekä positiivinen x-akseli (tai kääntökulma), 
jotta tarvittaessa suunnittelutiedoston rakennus voidaan sijoittaa ase-
makuvaan oikeaan paikkaan, esim. kaupungin koordinaatistoon. 

Miksi? Esim. GEO -suunnittelu tai muut tontin aluetta tarkastelevat osapuolet voi-
vat tarvita tontin koordinaatteja sidottuna kaupungin / valtion koordinaatistoon. 
Tämä koordinaatisto ei normaalisti ole käyttökelpoinen rakennuksen suunnittelun 
näkökulmasta. 

Kaikilla suunnittelualoilla on ehdottomasti oltava sama WCS ori-
go kuvissaan sekä järjestelmämuuttujan BASE:n arvo 0,0,0. 

Yhdessä tiedostossa on yhden kerroksen objektit. Eri kerroskohtaisissa 
tiedostoissa kaikki kerrokset ovat päällekkäin samassa x-y avaruudes-
sa. 

2D-leikkaukset asetetaan absoluuttiseen korkoasemaan, eli y-akselin 
arvo kertoo absoluuttisen korkoaseman. 

Jos rakennuskohde on pinta-alaltaan suuri ja epäillään esim. tietokonei-
den suorituskyvyn riittävyyttä, niin kerros voidaan jakaa useaan tiedos-
toon. 

Tehtäessä IFC-tiedostoja tai yhdistelmämalleja, tulee rakennuksen kor-
koasema olla absoluuttisessa korossa. 

2D-DWG –piirustusten lattian z-korkoasema voi olla kaikissa kerroksissa 
0. 

5.7 Viitekuvien käyttö 
Muiden osapuolien kuvia käytetään tarvittaessa viitekuvina omissa ku-
vissa. Viitekuva (xref) liitetään omaan kuvaan ”xref- overlay” määreel-
lä. 

Viitekuva sijoitetaan omalle tasolle, esim. ”xref”. 

Viitekuvan polkuna käytetään suhteellista polkua (..\xref.DWG). 

Miksi? Kopioitaessa tai zipattaessa koko suunnittelun hakemistorakenne toiselle 
osapuolelle (tai muistitikulle jne.) saadaan viitekuvat latautumaan onnistuneesti 
kuvien alle, koska ne löytyvät suhteellisen polun avulla. Suhteellinen polku ei välitä 
alun asematunnuksista (T:\projektit\99999\jne) vaan lukevat polkua ”toisesta” 
päästä (..\ARK\A_F20010.DWG) 
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Esimerkki suhteellisen viitekuvapolun käytöstä: 

 

Kohtaan ”Found At” kirjoitetaan suhteellinen polku muodossa 
”..\hakemisto\tiedosto.DWG” ja painetaan enter, jolloin ”Saved Path” muuttuu 
suhteelliseksi. 

Viitekuvien suhteellinen polku on tärkeä. Suhteellista polkua käyttäen 
viitekuvat avautuvat normaalisti vieraassakin verkkoympäristössä. 

5.8 Tasot 
Kaikki objektit luodaan niille ominaiselle tasolle. Tasojen nimeä-
misen voi jokainen suunnitteluosapuoli itse määrittää. 

Miksi? Objektien joukkokäsittely tulee mahdolliseksi tehokkaasti, kun samantyyp-
piset objektit ovat omilla tasoilla. Tasojen nimien harmonisointi kaikille suunnittelu-
aloille samanlaisiksi on mahdoton tehtävä, joten SYK Oy luottaa suunnittelijoiden 
omiin kokemuksiin tasojen nimeämisessä.  

Suositus on, että tasonimet perustuvat oman suunnittelualan parhaim-
maksi katsotun nimikkeistön mukaiseen logiikkaan (Talo 90-2010, 
NSS2010…) 

Periaate on oltava, että samantyyppiset objektit ovat omilla ta-
soilla. Kun annetaan käsky ”layer freeze” ja klikataan ikkunakoodia, on 
ikkunakooditason sammuttava, mutta itse ikkunan jäätävä kuvaan.  

Ikkunakooditasoa sammuttaessa ei voi sammua esim. pesualtaat, sei-
nät, alakattoviivat jne. 
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5.9 Värit ja viivatyypit 
Suunnitteluosapuolet voivat käyttää haluamiansa värejä ja viivatyyppe-
jä. 

Peruskorjaushankkeissa tulee jatkaa olemassa olevilla väreillä, jollei 
erikseen haluta päivittää vanhoja piirustuksia uudenlaisiksi. 

Jos mahdollista, värien ja viivatyyppien tulee olla ”bylayer” –määreisiä. 

Miksi? Jos jostain syystä pitää muuttaa jonkun objektijoukon väriä, onnistuu se ta-
sohallinnan kautta helpoiten. Lisäksi ”bylayer” –määreet ovat mukana ohjeessa 
historiallisista syistä. Niiden noudatus on suositeltua, ei pakollista. 

Oliopohjaisissa sovelluksissa tämä ei ole aina mahdollista ja se on hy-
väksyttävää. Ohjelmistovalmistajat tarjoavat yleensä ns. ”Object 
Enabler” –lisäohjelmia ladattaviksi www-sivuiltaan, jotta tällaisia, toisen 
osapuolen tekemiä suunnitelmia voidaan tarkastella paremmin. 

Miksi? Tietomallinnus on lisännyt CAD-järjestelmien vaatimuksia ja pelkästään 
perinteisillä piirtotekniikoilla ei enää pärjää. Ohjelmistovalmistajat ovat tehneet ob-
jektiteknologian käyttöönoton myötä omia laajennuksia ohjelmistoihin. Näiden laa-
jennusten käyttöönotto vaatii lisäosien asentamista koneisiin, jossa ei ole asennet-
tuna ko. sovelluksia. Esimerkki Object Enablerista LVI-puolelle – MagiCADin Ob-
ject Enabler: http://www.magicad.com/en/content/magicad-object-enabler 

Suunnittelutiedostojen LTSCALE on sama kuin tulostuksen mittakaava, 
yleensä siis 50. 

5.10  Fontit 
Suunnitteluosapuolet voivat käyttää fontteina haluamiansa tyyppejä, 
TrueType, SHX tms. formaatteja. SHX fonttien käyttö on suositeltavam-
paa yhteensopivuus- ja nopeussyistä. 

Jos fontit ovat erikoisia ja niitä ei oleteta löytyvän toiselta osapuolelta, 
tulee fonttitiedosto pyydettäessä luovuttaa myös toiselle osapuolelle. 
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5.11  Nimiötiedot 
Normaaleiden nimiötietojen lisäksi nimiöstä on löydyttävä seu-
raavat SYK Oy:n kiinteistötiedot: 

 Hallinnollinen kiinteistö (numero ja nimi) 

 Rakennusnumero ja -nimi 

 Kiinteistönumero 

 Hankenumero ja nimi 
 

Ym. tiedot saadaan rakennuttajakonsultilta. 

 

Esimerkki nimiöstä: 

 

 
 

Huomioitavaksi: nimiön ei tarvitse olla ym. näköinen visuaalisessa mie-
lessä. Pääasia on, että suunnittelutoimiston nimiössä on mainittuna täs-
sä kappaleessa mainitut SYK Oy:n lisätiedot. 

Nimiötä ei käytetä SYK Oy:n puolesta automaattiseen arkistointiin, eli 
blokkien attribuuttitagit voidaan nimetä suunnittelutoimiston normaali-
käytännön mukaisesti. 

Mallinimiöt ovat sähköisessä muodossa (.dwg) liitteinä: Pohjakuvat (liite 
5), Kaaviot A3/A4 (liite 6). Liitteenä 11 on Metatieto-ohje (pdf, kuvaus 
suunnittelutiedostojen, asiakirjaluettelon ja projektipankin riippuvuuk-
sista).  
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5.12  Paikannuskartta 
Arkkitehti tekee kohteesta paikannuskartan, joka sijoitetaan 
nimiön yläpuolelle. 

Paikannuskarttaan merkitään tummennettuna piirustuksessa näkyvä 
alue kiinteistöstä. 

 

Esimerkki paikannuskartasta: 

 

5.13  Asiakirjaluettelon tiedot 
Asiakirjaluettelolle annetaan dokumenttinumero, joka jokaisella suun-
nittelualalla on 0001 ja se revisioidaan, kuten muutkin suunnittelu-
asiakirjat. Asiakirjaluettelo esitetään asiakirjaluettelossa yhtenä doku-
menteista. Tarkemmat asiakirjaluettelon nimeämisohjeet on kappalees-
sa 5.2.2. 

Malliasiakirjaluettelo sähköisessä muodossa (.xls) on liitteenä 8. 

Asiakirjaluettelosta on yleisten tietojen osalta selvittävä vähin-
tään seuraavat asiat: 

 asiakirjaluettelon numero ja muutostunnus / loppupiirustusmer-
kintä 

 asiakirjaluettelon luontipäivämäärä sekä muutospäivämäärä / 
loppupiirustuspäivämäärä 

 suunnittelutoimiston nimi, suunnitteluala sekä yhteystiedot 

 hankkeen nimi ja tunnus sekä SYK Oy:n kiinteistö-
/rakennustiedot (ks. kohta 5.11) 

 tarvittaessa rakennuksen lohkotunnus. 

Asiakirjakohtaisesti asiakirjaluettelosta on selvittävä vähintään 
seuraavat asiat: 

 asiakirjan tunnus/piirustusnumero 

 asiakirjan tyyppi (esim. tasopiirustus, kaavio, taulukko, jne.) 

 asiakirjan sisältö/kuvaus (esim. pohjapiirustus 1. krs,  

leikkaus A-A, jne.) 



  
CAD-ohje v 2.1 

 
30.9.2016 

 
27 (32)

 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Suunnitteluaineiston muotovaatimukset 

 asiakirjan mittakaava tai sivumäärä, jos kyseessä A4-asiakirja 

 asiakirjan muutostunnus / Loppupiirustuksissa ei muutostunnuk-
sia 

 asiakirjan luontipäivämäärä sekä muutospäivämäärä / loppupii-
rustuspäivämäärä 

 asiakirjan turvaluokka (vain turvaluokitellut hankkeet) 

 tiedostonimi, natiiviformaatti (2D-DWG tiedostolla oltava sama 
nimi pl. tiedostopääte) 

 käytetyt ohjelmistot ja versiot 

 viitepiirustuksen/-ien nimi/-et. 

 

6 SUUNNITTELUTIEDOSTOJEN HYÖDYNTÄMINEN GRAAFISESSA 
TILAHALLINNASSA 

Tila- ja laajuustietojen ylläpito tietomallissa nopeuttaa eri suunnittelu-
vaihtoehtojen vertailua ja helpottaa toteutettavan suunnitteluratkaisun 
tila- ja laajuustavoitteiden toteutumisen seurantaa suunnittelun aikana.   

Tilatiedot siirretään kohteen valmistuttua SYK Oy:n vuokraustoimen 
käyttöön. YTV 2012–ohjeen osa 12 käsittelee tietomallin käyttöä raken-
nuksen ylläpidossa ja käytössä.  

SYK Oy:n käyttämän kiinteistötieto- ja vuokrausjärjestelmän (KOKI) 
toiminnallisuudet perustuvat sähköisistä suunnittelutiedostoista saata-
viin kiinteistöjen tila- ja laajuustietoihin. KOKI –ohjelmisto käyttää 
DWG-formaattia. DWG-kuvat luetaan automaattisesti järjestelmään, 
jolloin saadaan muodostettua rakennusten tilaluettelot yksityiskohtaisi-
ne tilatietoineen vuokrauksen ja raportoinnin tarpeisiin. Tämän vuoksi 
DWG-kuvasta on löydyttävä jokaiselle tilalle: 

- huonealaa määrittävät tilarajaukset 

- huone- ja huoneistoalaa määrittävät tila-attribuutit. 

On huomioitava, että KOKI –ohjelmisto toimii AutoCAD –ympäristössä 
ja näin ollen arkkitehtien, jotka käyttävät muita ohjelmistoja, tu-
lee silti toimittaa loppudokumentit näiden vaatimusten mukaisesti. 

 

6.1 Tilarajaukset ja pinta-alojen laskenta DWG-tiedostosta 

6.1.1 Huonealan tilaraja 

Tilat rajataan pääsääntöisesti standardin SFS 5139 Rakennuk-
sen pinta-alat (RT 12-11055) mukaisten  huonealan laskenta-
sääntöjen mukaan. Jokainen tila rajataan omaksi huoneeksi.  

Tiloja ovat standardin huonealamääritelmän mukaiset tilat, ml. portaat 
ja porrashuoneet. Standardin mukaisesti hissit ja seinien ympäröimät 
kanavakuilut eivät ole huoneiksi rajattavia tiloja. Rakennuksen / tilojen 
sisällä olevat aukot (esim. atriumit, sisäpihat tms.) kierretään tilara-
jauksin. 
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Pohjapiirustuksen vaatimukset ja tilarajaukset  

Piirustuksen, josta tilat rajoineen luetaan, on luonnollisesti oltava mää-
rämuotoinen. Piirustusta koskevat muotovaatimukset ovat kuitenkin 
vaatimattomat ja ne voi toteuttaa kokenut piirtäjä ilman erillistä sovel-
lusta.    

Tilan raja (huoneala) on piirrettävä sulkeutuvana polylinenä tasolle 
A8TILRAJ. Rajan voi esittää AutoCADin POLYLINE tai LWPOLYLINE –
objektilla. 

Viivan painolle, leveydelle, värille tai tason värille ei ole vaatimuksia.  

Rajaviivassa mahdollisesti olevat Extended data -tiedot ohitetaan. Jos 
rajan sisällä on toinen samanlainen rajaviiva kokonaan, se tulkitaan 
kantavaksi rakenteeksi.   

Jos tilan sisällä on toinen tila tai tiloja, on suositeltavaa jakaa uloin tila 
osiin siten, ettei tilojen sisäkkäisyyttä synny. Jos tilat kuitenkin halutaan 
esittää sisäkkäisinä, on uloimpaan tilaan tehtävä kantavan rakenteen 
kaltainen reikä, jonka sisään sisällä oleva tila piirretään. Kaikkien tähän 
sisäkkäisyyteen osallistuvien tilojen tilablokit ja rajat on sidottava toi-
siinsa TilaCADin Sido -toiminnolla. Mikäli TilaCAD-ohjelmaa ei ole teki-
jällä käytössä niin sidonnan tekee tietomanageri. 

6.1.2 Huoneistoalan tilarajat 

Koki-ohjelman käyttämässä dwg-kuvassa ei tarvitse olla huoneistoalo-
jen tilarajoja. Mikäli tilarajoja tarvitaan huonekohtaisten huoneistoalo-
jen laskentaa varten, niin ne voidaan piirtää esimerkiksi A8HTORAJ-
tasolle. 

6.1.3 Huonealan (TILNEL) laskenta 

Huonealan laskenta tehdään pääsääntöisesti standardin SFS 
5139 Rakennuksen pinta-alat (RT 12-11055) mukaisten huo-
nealan laskentasääntöjen mukaan. Jokainen tila rajataan omaksi 
huoneeksi, jolle lasketaan rajauksen mukainen huonekohtainen huo-
neala.  

Huonealat esitetään 0,1 m² tarkkuudella (esim. 26,3 m²).  

6.1.4 Huoneistoalan (TILHN) laskenta 

Huoneistoalan laskenta tehdään pääsääntöisesti standardin SFS 
5139 Rakennuksen pinta-alat (RT 12-11055) mukaisten huo-
neistoalan laskentasääntöjen mukaan. Jokainen tila rajataan omak-
si huoneeksi, jolle lasketaan rajauksen mukainen huonekohtainen huo-
neistoala, jota käytetään vuokralaskennassa vuokrattavana alana. 
Poikkeukset standardista on esitetty jäljempänä.  

Huoneistoalat esitetään 0,1 m² tarkkuudella (esim. 26,8 m²). 

 

Poikkeukset huoneistoalan laskennassa 

Kaikki ei-kantavat rakennusosat lasketaan mukaan johonkin huoneisto-
alaan, joko kokonaisena tai jaettuna kahdelle eri huoneelle, jotta ra-
kennuksen yhteenlaskettu huoneistoala säilyy vakiona mm. vuokratta-
vien tilakokonaisuuksien muuttuessa.  
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•     Huoneen huoneistoalan raja menee huonetta ympäröivien ei-
kantavien rakennusosien puolivälissä, paitsi jos huone rajautuu osaltaan 
tekniseen tilaan.  

•     Teknisten tilojen huoneistoalan raja menee niitä ympäröivien ei-
kantavien rakennusosien ulkopintojen mukaan.  

 

6.2 Pinta-alatietojen yhteenvetotaulukko (xls-tiedosto) 
 

Pinta-aloista kootaan rakennushankkeen ohjauksen ja KOKI:n 
automaattisen tilaluettelomuodostuksen tueksi tarkistustauluk-
ko (xls-formaatti), joka tuotetaan tietomallista tai muutoin laskemal-
la. Taulukkoon kerätään tiedot bruttoalasta, kerrosalasta sekä 
huoneistoalasta. Bruttoala lasketaan edellä mainitun standardin mu-
kaisesti ja kerrosalat Maankäyttö- ja rakennuslain 115§:n määrittelyn 
mukaisesti. 

Taulukkoon koottavat huoneistoalat erotellaan erillisiin sarakkeisiin seu-
raavasti: 

1) teknisten tilojen huoneistoala 

2) porrashuoneiden huoneistoala sekä  

3) yhteenlaskettuina aulatilojen, käytävien ja muiden liikennetilojen 
huoneistoala.  

 

Taulukossa on myös esitettävä: 

4) koko rakennuksen huoneistoala ja  

5) muiden vuokrattavien tilojen huoneistoala (= koko rakennuksen 
huoneistoala vähennettynä kohdilla 1-3) 

6) vuokrattava ala (= koko rakennuksen huoneistoala vähennettynä 
koko rakennuksen teknisten tilojen huoneistoalalla). 

Esimerkki taulukossa esitettävistä tiedoista on esitetty liitteessä 12. 

Hankekohtaisesti on sovittava (TIL – RAP – ARK), tuotetaanko pinta-
alatiedot rakennus-, kerros-, vai tilakohtaisesti. Pääsääntöisesti pinta-
alojen yhteenvetotaulukko laaditaan tilakohtaisesti. 

Tätä taulukkoa käytetään hankkeen ohjauksen ja tilahallinnan 
työkaluna, mutta siitä tulee tuottaa myös loppudokumentti  
(excel- ja pdf-muodossa), kuten muistakin suunnitteluasiakir-
joista, lisätä se loppudokumenttien asiakirjaluetteloon ja tallen-
taa projektipankkiin molemmissa tiedostomuodoissa.  

6.3 Tilatunnukset ja niiden käyttö DWG-tiedostossa  
 

Arkkitehdin tulee noudattaa CGI Suomi Oy:n KOKI-
Kiinteistönpito –järjestelmän tapaa tilatunnusten luomisessa. 

Tilan rajan (huoneala) muodostamalta alueelta täytyy löytyä A8TILA 
niminen blokki eli symboli. Suunnitelmissa käytettävä A8TILA-symboli 
on sähköisessä muodossa (.DWG) liitteenä 7. Symbolia insertoitaessa 
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tiedostoon pitää se insert-vaiheessa skaalata 0,5, jotta sen tekstikoot 
ovat oikeat ja se mahtuu myös pieniin tiloihin. Tekstikoot ovat silloin 
1:50. A8TILA-symbolin insertointipiste on toiseksi ylimmän attribuutin 
edessä. 

Symbolista on löydyttävä vähintään viisi attribuuttia, joiden TAG:it ovat 
seuraavat:  

•     TILNUM Huoneen numero, yksilöivä.  

•     TILTXT  Huoneen nimi.  

•     TILNEL  Tilan pinta-ala neliömetreinä.  

(huoneala, attribuuttiin vain numeroita) 

•     TILKTAR Käyttötarkoituskoodi (attribuuttiin  

vain koodi, ei kuvaustekstiä) 

(ks. liite 3 Tilanimikkeistö) 

•     TILHN Huonekohtainen huoneistoala (=vuokrattava 
ala, attribuuttiin vain numeroita) 

 

Lisäksi mukana voivat tuoda lisätietoa seuraavat attribuutit:  

•     VTILNUM Mahdollinen vanha huoneen numero  

 

Attribuuttien järjestyksellä tai muilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä.    
Symbolin ei tarvitse olla kokonaan tilan alueella. Symbolin sijoituspis-
teen on kuitenkin oltava alueella. 

Alueella saa olla osia muiden tilojen symboleista, mutta niidenkin sijoi-
tuspisteiden on oltava omilla alueillaan.  

Blokissa voi olla myös muuta grafiikkaa.  
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Tilatunnusten kielletyt merkit 

Ohjelmisto ei hallitse seuraavia merkkejä tilatunnuksissa: 

merkki selitys 

 välilyönti 

” lainausmerkki 

# risuaita 

* tähti 

, pilkku 

/ kauttaviiva 

: kaksoispiste 

; puolipiste 

< pienempi kuin 

= yhtä suuri kuin 

> suurempi kuin 

? kysymysmerkki 

@ at (miuku) 

[ avaava hakasulku

\ kenoviiva 

| putki 

  

Lähde: ”Kiinteistöhallinnan tietojärjestelmä versio 6.0, Tilojen luenta 
kuvasta, TilaCAD” (CGI Suomi Oy) 

 

7 LOPPUDOKUMENTOINNIN LUOVUTUSTIEDOSTOT 

7.1 Suunnitelmatiedostojen omistus- ja käyttöoikeudet  
Projektin päättyessä kaikki mallit ja sähköiset dokumentit luovutetaan 
tilaajalle. 
 
SYK Oy tilaajana omistaa kaikki sille paperimuodossa, sähköisesti tai 
muuten toimitetut asiakirjat, suunnitelmat ja tietomallit sekä niiden si-
sältämät tiedot. Tilaajalla on oikeus käyttää asiakirjoja, suunnitelmia ja 
tietomalleja omassa liiketoiminnassaan kyseessä olevaan kohteeseen 
rajoituksetta sekä siinä tarkoituksessa luovuttaa niitä kolmannelle osa-
puolelle. 
 
Mallin laatijalla säilyy tekijänoikeus malliin ja sen sellaisiin komponent-
teihin ja osiin, jotka ovat laatijan itsensä tekemiä. 
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7.2 Loppudokumentteina luovutettavat tiedostot 
Loppudokumentointina luovutetaan kohteen natiivitiedostot projekti-
tietoineen / -tietokantoineen, 2D-DWG-tiedostot sekä tulostus-
tiedostot. 

Lisäksi luovutetaan mahdolliset tulostustyylitiedostot (AutoCADissä ctb 
–päätteiset tiedostot) tai kaikki se aineisto, jotta natiivitiedostoja voi-
daan käsitellä tietomallipohjaisesti. 

Miksi? Natiivitiedostot tarvitaan, jotta saadaan kaikki suunnittelun aikana syntynyt 
tieto rakennuksesta talteen. Jatkosuunnitelmat perustuvat natiivitiedostojen käyt-
töön, jos ohjelmistot tukevat sitä. Natiivitiedostoilla tarkoitetaan niitä tiedostoja ja 
tietokantoja, joita CAD-ohjelmisto sovelluksineen on tarvinnut CAD-kuvien teke-
miseksi. 

2D-DWG-tiedostot tarvitaan yhteensopivuussyistä – luotetaan siihen, että jos natii-
vitiedostot eivät aukea tulevaisuudessa, niin DWG saataisiin auki.  

PDF -tiedostojen kautta voidaan kohteesta tilata suunnitelmia tarpeen mukaan il-
man CAD-järjestelmän käyttötaitoa. 

 

Projekti- ja tulostyylitiedostot tallennetaan projektipankissa samaan ha-
kemistoon vastaavien CAD-piirustusten (natiivit) kanssa. Asiakirjaluet-
telossa esitetään tiedostokohtainen tulostustyylitiedosto, mutta muutoin 
tulostustyylitiedostoja ei esitetä asiakirjaluettelossa.  Tietomallien 
osalta luovutusformaattina on ohjelmistojen natiiviformaatti tie-
tokantoineen ja kirjastoineen sekä niistä tehdyt IFC-tiedostot. 

Tiivistelmä luovutustiedostojen tuottamisen ja tietosisällön vaatimuksis-
ta on esitetty liitteessä 10. 

 

Loppudokumentoinnista, mm. loppudokumenttien tallennukses-
ta projektipankkiin, löytyy lisää tietoa SYK Oy:n projektipank-
kiohjeistuksissa ja Loppudokumenttien luovutusohjeessa. 
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Tietomallisuunnitelma  


Tavoitteet  
1. Yleistä  


1.1. Projektin tiedot 
Listataan projektin perustiedot kuten laajuus ja yleisaikataulu. 


1.2. Dokumentin tiedot  
Versio:     
Revisio päivä:     
Laatija(t):      


1.3. Tietomallintamissuunnitelman tarkoitus projektissa  
Tietomallisuunnitelmassa kuvataan hankkeen tietomallintamisen tavoitteet, tietomallintamisen 
osapuolet ja käytettävät ohjelmistot. Tietomallintamissuunnitelman tarkoitus on varmistaa, että 
mallintamalla tehty suunnittelu palvelee hankkeen tarpeita tehokkaasti.  Tietomallisuunnitelmaa 
ylläpidetään koko hankkeen ajan.  


1.4. Tietomallintamissuunnitelman päivittäminen 
Tietomallisuunnitelman teknistä osuutta päivitetään tarpeen mukaan. Asetettuja tavoitteita 
voidaan päivittää tilaajan tai hankkeen muiden osapuolten aloitteesta. Mikäli muutoksilla on 
vaikutusta konsulttien resurssitarpeisiin tai aikatauluun, tulee mahdolliset muutokset hyväksyttää 
tilaajalla. Tietomallisuunnitelman päivittämisestä vastaa tietomallikoordinaattori.  


2. Tietomallintaminen hankkeessa  
2.1. Tietomallintamisen tavoitteet  


Listataan yleiset tavoitteet tietomallintamiselle hankkeessa. 


2.2. Tietomallien tasovaatimukset ja käyttö hankkeen eri vaiheissa  
Tietomallintamisen tasovaatimuksilla kuvataan yleisessä muodossa niitä tarkkuusvaatimuksia, 
joita hankkeessa asetetaan tietomallien geometria ja tietosisällölle. Ne vastaavat periaatteessa 
YTV 2012 julkaisusarjassa eri suunnittelualoille määriteltyjä tasoja. 
Tässä listataan tietomallien käyttötarkoitukset hankkeen eri vaiheissa ja taso, jota tuo 
käyttötarkoitus edellyttää malleilta. 


2.3.  Määrät ja kustannuslaskenta  
Tässä kappaleessa asetetaan vaatimukset tiedoille, joita eri malleista tuotetaan eri 
hankevaiheissa kustannuslaskentaa varten. 


2.4. Suunnitelmien yhteensovittaminen ja toteutettavuus  
Tässä kappaleessa kuvataan yhteensovittamisprosessi sekä eri osapuolten roolit ja vastuut.  


2.5. Tietomallintamisen lähtötiedot  
Tähän listataan tietomallintamisen lähtötiedot. Lähtötietoja ovat mm. ohjeistukset: 


 YTV 2012 
 Suunnitteluaineiston muotovaatimukset (CAD-ohje); SYK Oy:n ohje 


Muita lähtötietoja ovat inventointimalli, vaatimusmalli, hankesuunnitelma, erilliset sopimukset jne. 
  







 CAD-ohje, Liite 13 
Tietomallisuunnitelma, malli 


 
3.10.2014 


2(3) 


  
  


Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Suunnitteluaineiston muotovaatimukset 


2.6. Mallien päivittäminen  
Mallit ovat olennainen osa suunnittelijoiden ja hankkeen muiden osapuolten välistä 
kommunikaatiota. Jotta mallit toimivat tehokkaasti suunnittelun apuvälineenä, tulee niiden 
päivitysrytmin olla riittävän tiheä. Tietomallien projektipankkirytmi sovitaan hankekohtaisesti, 
mutta lähtökohtaisesti se vaihtelee yhdestä kolmeen viikkoon hankkeen vaiheesta riippuen.  


2.7. Tietomallintamisen organisointi ja käytettävät ohjelmistot  
Tähän kirjataan tietomallintamisen eri osapuolet ja tarvittaessa heidän roolinsa jos se esimerkiksi 
poikkeaa normaalista suunnitteluroolista. 


 Tietomallintamisessa käytettävät suunnittelualan lyhenteet ovat: ARK (arkkitehti), PS 
(pääsuunnittelija), RAK (rakenne), LVIA (lämpö, vesi, ilmanvaihto, automaatio), SAH 
(sähkö), GEO (geotekniikka), SPR (sprinkler), TMK (tietomallikoordinaattori). 


 Osapuolten ohjelmat käyttötarkoituksen mukaan. 
 Hankkeen tietomallikoordinoinnista vastaa tietomallikoordinaattori yhteistyössä 


hankejohdon kanssa.  
 Tilaajan tavoitteiden toteutumista valvoo tietomallimanageri. 


Tekninen osuus  
3. Yhteistyömenettelyt ja kommunikointi  


3.1. Tietomallien tallennus projektipankkiin  
Tähän kirjataan: 


 Projektipankkiaikataulu  
 Revisiointikäytäntö 
 Tallennusmuodot, minimivaatimus on IFC 2x3. 


3.2. Tietomallien nimeäminen  
Tähän kirjataan mallien nimeämiskäytännöt. 


3.3. Raportointi  
Tähän listataan raportointikäytännöt. Minimivaatimus on: 


 Suunnittelijat raportoivat tietomallintamisen vaiheen suunnitteluvaiheilmoituksen 
yhteydessä  


 Kukin suunnittelija ylläpitää tietomalliselostetta, joka tallennetaan projektipankkiin 
mallin tallennuksen yhteydessä. Tietomalliselosteen sisältö on kuvattu yleisissä 
tietomallivaatimuksissa (YTV2012).  


3.4. Kokouskäytännöt  
Projektissa pidetään mallinnuksen aloituskokous, jossa käsitellään projektin tietomallisuunnitelma 
ja tehdään tarvittavat muutokset. Tämän lisäksi tähän kohtaan kirjataan muut 
tietomallintamiseen liittyvät kokouskäytännöt. 


4. Laadunvarmistus  
Tähän kirjataan laadunvarmistusmenettelyt. Minimivaatimukset ovat: 


 Suunnittelijat varmistavat omien malliensa laadun aina ennen tallentamista 
projektipankkiin. 


 Jokainen suunnittelija vertaa omaa malliaan muiden suunnittelualojen malleihin 
suunnittelun aikana.  


 Tietomallikoordinaattori tekee jatkuvaa suunnittelun aikaista laaduntarkkailua. 
 Laadunvarmistuspisteissä tietomallimanageri tarkistaa eri suunnittelualojen mallit ja 


yhdistelmämallin.  
 Tarkistuspisteet merkitään suunnitteluaikatauluun.  
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5. Yhdistelmämallit  
Tähän kirjataan mallien yhdistämismenettelyt, julkaisun ja hyväksynnän periaatteet. 


6. Vaatimusmallit  
Tähän kirjataan vaatimusmallien laadintamenettelyt ja niiden päivittäminen. 


7. Tekniset vaatimukset  
Tähän kirjataan: 


 Noudatettavat standardit ja ohjeet  
 Mallintamistapa (lohkot, kerrokset yms.)  
 Tiedonsiirtomuodot 
 Mallien kuvatasot, mittayksiköt, koordinaatisto, tunnisteet ym.  
 Rakennusosien mallinnus 


Lisäksi kirjataan suunnittelualakohtaisesti mallintamisen periaatteet sekä mahdolliset erillisohjeet 
ja täsmennykset yleisiin käytäntöihin. 


8. Mallien tekijänoikeudet  
Projektin päättyessä kaikki mallit ja sähköiset dokumentit luovutetaan tilaajalle, jolla on oikeus 
käyttää malleja vastaavin ehdoin kuin projektien perinteisiä dokumentteja. Mallin laatijalla säilyy 
tekijänoikeus malliin ja sen sellaisiin komponentteihin ja osiin, jotka ovat laatijan itsensä tekemiä. 
Tarvittaessa laaditaan erillinen mallien luovutussopimus.  


9. Toteumamallien laadinta  
Tähän kirjataan toteumamallien laadinnan periaatteet ja vastuut. 


10. Projektin päättäminen  
Projektin päättyessä mallit luovutetaan tilaajalle. 


 Mallien geometria ja laatutaso tulee olla YT2012 mukaisesti. 
 Luovutusmuotoina IFC ja natiivimallit kuten on tässä dokumentissa määritelty hankkeen 


aikaisesta tallentamisesta.   
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		Tähän listataan tietomallintamisen lähtötiedot. Lähtötietoja ovat mm. ohjeistukset:

		Muita lähtötietoja ovat inventointimalli, vaatimusmalli, hankesuunnitelma, erilliset sopimukset jne.

		2.6. Mallien päivittäminen

		Mallit ovat olennainen osa suunnittelijoiden ja hankkeen muiden osapuolten välistä kommunikaatiota. Jotta mallit toimivat tehokkaasti suunnittelun apuvälineenä, tulee niiden päivitysrytmin olla riittävän tiheä. Tietomallien projektipankkirytmi sovitaa...

		2.7. Tietomallintamisen organisointi ja käytettävät ohjelmistot

		Tähän kirjataan tietomallintamisen eri osapuolet ja tarvittaessa heidän roolinsa jos se esimerkiksi poikkeaa normaalista suunnitteluroolista.





		Tekninen osuus

		3. Yhteistyömenettelyt ja kommunikointi

		3.1. Tietomallien tallennus projektipankkiin

		Tähän kirjataan:

		3.2. Tietomallien nimeäminen

		Tähän kirjataan mallien nimeämiskäytännöt.

		3.3. Raportointi

		Tähän listataan raportointikäytännöt. Minimivaatimus on:

		3.4. Kokouskäytännöt

		Projektissa pidetään mallinnuksen aloituskokous, jossa käsitellään projektin tietomallisuunnitelma ja tehdään tarvittavat muutokset. Tämän lisäksi tähän kohtaan kirjataan muut tietomallintamiseen liittyvät kokouskäytännöt.



		4. Laadunvarmistus

		Tähän kirjataan laadunvarmistusmenettelyt. Minimivaatimukset ovat:



		5. Yhdistelmämallit

		Tähän kirjataan mallien yhdistämismenettelyt, julkaisun ja hyväksynnän periaatteet.



		6. Vaatimusmallit

		Tähän kirjataan vaatimusmallien laadintamenettelyt ja niiden päivittäminen.



		7. Tekniset vaatimukset

		Tähän kirjataan:

		Lisäksi kirjataan suunnittelualakohtaisesti mallintamisen periaatteet sekä mahdolliset erillisohjeet ja täsmennykset yleisiin käytäntöihin.



		8. Mallien tekijänoikeudet

		Projektin päättyessä kaikki mallit ja sähköiset dokumentit luovutetaan tilaajalle, jolla on oikeus käyttää malleja vastaavin ehdoin kuin projektien perinteisiä dokumentteja. Mallin laatijalla säilyy tekijänoikeus malliin ja sen sellaisiin komponenttei...



		9. Toteumamallien laadinta

		Tähän kirjataan toteumamallien laadinnan periaatteet ja vastuut.



		10. Projektin päättäminen

		Projektin päättyessä mallit luovutetaan tilaajalle.
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Suunnittelija-
osapuolitunnus


Alaviiva 
tai lohko


Talo 90 
hankenimi Kerros Juokseva


numero
=Yhteensä 
(dwg, ifc)


Asiakirja-
tunnus


Piirustus-
numero Asiakirjan sisältö / kuvaus Tulostustiedosto


ARK


Asiakirjaluettelo A _ F 00 01 A_F0001.xls ARK 0001 Asiakirjaluettelo A_F0001.pdf


ARK Asemapiirustus A _ D0 01 00 A_D00100.dwg ARK 00100 Asemapiirustus A_D00100.pdf


ARK Pohjapiirustukset A _ F20 00 0 A_F20000.dwg ARK 20000 0. kerros A_F20000.pdf
1 ARK 20001 0. kerros, osa 1 A_F20001.pdf
2 ARK 20002 0. kerros, osa 2 A_F20002.pdf


A _ F20 01 0 A_F20010.dwg ARK 20010 1. kerros A_F20010.pdf
1 ARK 20011 1. kerros, osa 1 A_F20011.pdf
2 ARK 20012 1. kerros, osa 2 A_F20012.pdf


A _ F20 _1 0 A_F20_10.dwg ARK 20_10 1,5. kerros A_F20_10.pdf
1 ARK 20_11 1,5. kerros, osa 1 A_F20_11.pdf
2 ARK 20_12 1,5. kerros, osa 2 A_F20_12.pdf


ARK leikkaukset A _ F29 11 0 A_F29110.dwg ARK 29110 Leikkaus A-A A_F29110.pdf
A _ F29 22 0 A_F29220.dwg ARK 29220 Leikkaus B-B A_F29220.pdf
A _ F29 33 0 A_F29330.dwg ARK 29330 Leikkaus C-C A_F29330.pdf


Muut ARK piirustukset A _ F A_F….dwg ARK A_F……pdf


RAK


Asiakirjaluettelo R _ F 00 01 R_F0001.xls RAK 0001 Asiakirjaluettelo R_F0001.pdf


RAK Pohjapiirustukset R _ F20 00 0 R_F20000.dwg RAK 20000 0. kerros R_F20000.pdf
1 RAK 20001 0. kerros, osa 1 R_F20001.pdf
2 RAK 20002 0. kerros, osa 2 R_F20002.pdf


R _ F20 01 0 R_F20010.dwg RAK 20010 1. kerros R_F20010.pdf
1 RAK 20011 1. kerros, osa 1 R_F20011.pdf
2 RAK 20012 1. kerros, osa 2 R_F20012.pdf


Tiedostonimi (dwg, ifc)
Huom.
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Suunnittelija-
osapuolitunnus


Alaviiva 
tai lohko


Talo 90 
hankenimi Kerros Juokseva


numero
=Yhteensä 
(dwg, ifc)


Asiakirja-
tunnus


Piirustus-
numero Asiakirjan sisältö / kuvaus Tulostustiedosto


Tiedostonimi (dwg, ifc)
Huom.


RAK leikkaukset R _ F29 11 0 R_F29110.dwg RAK 29110 Leikkaus A-A R_F29110.pdf 
R _ F29 22 0 R_F29220.dwg RAK 29220 Leikkaus B-B R_F29220.pdf
R _ F29 33 0 R_F29330.dwg RAK 29330 Leikkaus C-C R_F29330.pdf


Muut RAK piirustukset R _ F R_F….dwg RAK R_F……pdf


LVI


Asiakirjaluettelo L _ G 00 01 L_G0001.xls LVI 0001 Asiakirjaluettelo L_G0001.pdf


LVI Asemapiirustus L _ D0 01 00 L_D00100.dwg LVI 00100 Asemapiirustus L_D00100.pdf


LVI,  lämmitys L _ G1 00 0 L_G1000.dwg LVI 1000 0. kerros, lämmitys L_G1000.pdf
1 LVI 1001 0. kerros, osa 1, lämmitys L_G1001.pdf
2 LVI 1002 0. kerros, osa 2, lämmitys L_G1002.pdf


LVI, vesi ja viemäri L _ G2 01 0 L_G2010.dwg LVI 2010 1. kerros, vesi ja viemäri L_G2010.pdf
1 LVI 2011 1. kerros, osa 1, vesi ja viemäri L_G2011.pdf
2 LVI 2012 1. kerros, osa 2, vesi ja viemäri L_G2012.pdf


LVI, ilmastointi L _ G3 02 0 L_G3020.dwg LVI 3020 2. kerros, ilmastointi L_G3020.pdf
1 LVI 3021 2. kerros, osa 1, ilmastointi L_G3021.pdf
2 LVI 3022 2. kerros, osa 2, ilmastointi L_G3022.pdf


LVI leikkaukset L _ F29 11 0 L_F29110.dwg LVI 29110 Leikkaus A-A L_F29110.pdf 
L _ F29 22 0 L_F29220.dwg LVI 29220 Leikkaus B-B L_F29220.pdf


Muut LVI piirustukset L _ G… L_G….dwg LVI L_G……pdf


SÄH


Asiakirjaluettelo S _ H 00 01 S_H0001.xls SÄH 0001 Asiakirjaluettelo S_H0001.pdf


SAH Asemapiirustus S _ D0 01 00 S_D00100.dwg SÄH 00100 Asemapiirustus S_D00100.pdf
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Suunnittelija-
osapuolitunnus


Alaviiva 
tai lohko


Talo 90 
hankenimi Kerros Juokseva


numero
=Yhteensä 
(dwg, ifc)


Asiakirja-
tunnus


Piirustus-
numero Asiakirjan sisältö / kuvaus Tulostustiedosto


Tiedostonimi (dwg, ifc)
Huom.


SÄH Pohjapiirustukset S _ H2 00 0 S_H2000.dwg SÄH 2000 0. kerros S_H2000.pdf
1 SÄH 2001 0. kerros, osa 1 S_H2001.pdf
2 SÄH 2002 0. kerros, osa 2 S_H2002.pdf


S _ H2 01 0 S_H2010.dwg SÄH 2010 1. kerros S_H2010.pdf
1 SÄH 2011 1. kerros, osa 1 S_H2011.pdf
2 SÄH 2012 1. kerros, osa 2 S_H2012.pdf


S _ H2 02 0 S_H2020.dwg SÄH 2020 2. kerros S_H2020.pdf
1 SÄH 2021 2. kerros, osa 1 S_H2021.pdf
2 SÄH 2022 2. kerros, osa 2 S_H2022.pdf


S _ H2 03 0 S_H2030.dwg SÄH 2030 3. kerros S_H2030.pdf
1 SÄH 2031 3. kerros, osa 1 S_H2031.pdf
2 SÄH 2032 3. kerros, osa 2 S_H2032.pdf


SÄH leikkaukset S _ F29 11 0 S_F29110.dwg SÄH 29110 Leikkaus A-A S_F29110.pdf 
S _ F29 22 0 S_F29220.dwg SÄH 29220 Leikkaus B-B S_F29220.pdf


Muut SÄH piirustukset S _ H S_H….dwg SÄH S_H……pdf "H":n tilalla voi olla joku muukin,
S _ J S_J….dwg SÄH S_J……pdf tarpeenmukainen nimikkeistön 


tunnus (esim. J, Telejärjestelmät)
RAU


Asiakirjaluettelo J _ J 00 01 J_J0001.xls RAU 0001 Asiakirjaluettelo J_J0001.pdf


RAU Pohjapiirustukset J _ J6 00 0 J_J6000.dwg RAU 6000 0. kerros J_J6000.pdf
1 RAU 6001 0. kerros, osa 1 J_J6001.pdf
2 RAU 6002 0. kerros, osa 2 J_J6002.pdf


Muut RAU piirustukset J _ J6 J_J6....dwg RAU J_J6…pdf
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SUUNNITTELUVAIHEEN PELISÄÄNTÖPALAVERI

HANKE: [hankkeen tunnus ja hankenimi]

Aika
[viikonpäivä, p.k.vvvv, klo xx:xx-xx:xx]

Paikka
[paikan nimi ja osoite]

ESITYSLISTA

1. Hankkeen ja osapuolien esittely

· kirjataan osapuolikohtaiset CAD-vastuuhenkilöt, tiedot viedään myös hankkeen yhteyshenkilöluetteloon

· hankkeen tunnistetietojen kirjaus (kiinteistö-, rakennus- ja osoitetiedot, hanketunnukset

2. Projektipankki yhteisenä tietoväylänä, palvelukokonaisuus


· miten eri osapuolet hyötyvät projektipankista

3. Lähtötiedot (vain peruskorjaus- ja muutoshankkeet)


· käydään läpi lähtöaineiston saatavuus, käyttökelpoisuus ja sisällön vastaavuus nykytilanteeseen

4. Ohjelmistoversiot


· kirjataan osapuolikohtaisesti, millä ohjelmistoilla ja versioilla työ aiotaan suorittaa


· varmistetaan ohjelmistojen tiedonsiirron toimivuus, tarvittaessa testitiedostoilla (testaus tehdään kokouksen jälkeen kokouksessa sovituilla metodeilla)

5. Tiedonhallinnan pelisäännöt ja vastuut (SYK Oy:n ohjeistukset: Projektipankki, CAD, Tietomalli, Loppudokumentointi) 


· ohjeiden esittely ja läpikäynti

· sovitaan projektipankin kansiorakenteeseen mahdollisesti tarvittavat muutokset


· projektipankin tietosisällön tarkastamisen menettelyt; tarkastusraporttien läpikäynti (määrä + CAD)

· SYK Tilahallinnan (KOKI) vaatimat tasokuvat (ARK) ja niihin liittyvät toimenpiteet ja kokemusperäiset haasteet

· tarvittaessa KOKI-tietojen tarkempi läpikäynti ARK:n kanssa sovittava

· luovutusaineiston tarkastamisen menettelyt


· kirjataan hankekohtaiset perustellut poikkeukset ohjeisiin


6. Huoltokirjatietojen päivityksen vastuut ja toimintamallit suunnittelutietojen osalta

7. Tiedonhallinnan hankesuunnitelman tarve / laatiminen

· hankkeen mahdollisen vaiheistuksen vaikutus loppupiirustusten ja ajantasapiirustusten laatimiseen

8. Muut esille tulevat asiat

LIITTEET
[teksti]

JAKELU
[teksti]

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Suunnitteluaineiston muotovaatimukset
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ASIAKIRJALUETTELO
ARK/RAK/LVI/SAH/RAU 


0001
Laadittu-
pvm: 2.5.2013 LOPPUPIIRUSTUKSET 10.05.2013


Muutos-
tunnus: A


Muutos- 
pvm: 17.6.2013 Hankenumero ja nimi: TTxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


TTY HERVANTA Ohjelmaversiot: GRANLUND TAMPERE OY Hall. kiinteistön nro ja nimi: 101842 TTY, Hervanta
KONETALO MS Office 2007 Järvensivuntie 1 Kiinteistön nro: 207817
Korkeakoulunkatu 5 AutoCad 2012 33100 Tampere Rakennuksen nro ja nimi: 304760 TTY, Konetalo
33720 Tampere Simo Suunnittelija


Tiedostonimi Asiakirjatyyppi


ARK/RAK/LVI/SAH/RAUA
siakirjatunnus / 
piirustusnumero Lohko Turva- luokka Asiakirjan sisältö / kuvaus


Sivumäärä/
mittakaava Laadittu pvm


Revisio- 
tunnus Revisio päiväys


Käytetyt 
ohjelmat ja 
sovellukset


Tulostus-
tiedosto Tulostustyylitiedosto Referenssitiedostot 


ARKKITEHTIPIIRUSTUKSET
A_F0001.xls Luettelo 0001 Asiakirjaluettelo 1 2.5.2013 A 17.6.2013 Excel A_F0001.pdf
A_D00100.dwg Piirustus 00100 Asemapiirustus 1:500 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 A_D00100.pdf xxxxxx.ctb -
A_F20000.dwg Piirustus 20000 0.kerros 1:50 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 A_F20000.pdf xxxxxx.ctb -
A_F20010.dwg Piirustus 20011 1. kerros, osa 1 1:50 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 A_F20011.pdf xxxxxx.ctb -


Piirustus 20012 1. kerros, osa 2 1:50 2.5.2013 A 17.6.2013 AutoCad2012 A_F20012.pdf xxxxxx.ctb -
A_F20020.dwg Piirustus 20023 2. kerros, osa 3 1:50 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 A_F20023.pdf xxxxxx.ctb -
A_F29110.dwg Piirustus 29110 Leikkaus A-A 1:100 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 A_F29110.pdf xxxxxx.ctb -
(A_F29220.dwg) Piirustus 29220 Leikkaus B-B 1:100 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 A_F29220.pdf xxxxxx.ctb -
A_F……..dwg Piirustus MUUT PIIRUSTUKSET 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 A_F…....pdf xxxxxx.ctb -


RAKENNEPIIRUSTUKSET
R_F0001.xls Luettelo 0001 Asiakirjaluettelo 1 2.5.2013 10.5.2013 Excel R_F0001.pdf
R_F20000.dwg Piirustus 20000 0. kerros 1:50 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 R_F20000.pdf xxxxxx.ctb -
R_F20030.dwg Piirustus 20031 3. kerros, osa 1 1:50 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 R_F20030.pdf xxxxxx.ctb -
R_F29110.dwg Piirustus 29110 Leikkaus A-A 1:100 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 R_F29110.pdf xxxxxx.ctb -
R_F………dwg Piirustus MUUT PIIRUSTUKSET 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 R_F………pdf xxxxxx.ctb -


LVI-PIIRUSTUKSET
L_G0001.xls Luettelo 0001 Asiakirjaluettelo 1 2.5.2013 10.5.2013 Excel L_G0001.pdf
L_D0100.dwg Piirustus 0100 Asemapiirustus 1:500 2.5.2013 10.5.2013 MagiCad13 L_D0100.pdf xxxxxx.ctb A_D00100.dwg
L_G1000.dwg Piirustus 1000 0. kerros, lämmitys 1:50 2.5.2013 10.5.2013 MagiCad13 L_G1000.pdf xxxxxx.ctb A_F20000.dwg
L_G2010.dwg Piirustus 2011 1. kerros, osa 1, vesi ja viemäri 1:50 2.5.2013 10.5.2013 MagiCad13 L_G2011.pdf xxxxxx.ctb A_F20010.dwg


Piirustus 2012 1. kerros, osa 2, vesi ja viemäri 1:50 2.5.2013 10.5.2013 MagiCad13 L_G2012.pdf xxxxxx.ctb A_F20010.dwg
L_G3020.dwg Piirustus 3021 2. kerros, osa 1, ilmastointi 1:50 2.5.2013 10.5.2013 MagiCad13 L_G3021.pdf xxxxxx.ctb A_F20020.dwg
L_G29220.dwg Piirustus 29220 Leikkaus B-B 1:100 2.5.2013 10.5.2013 MagiCad13 L_G29220.pdf xxxxxx.ctb -
L_G…….dwg Piirustus MUUT PIIRUSTUKSET 2.5.2013 10.5.2013 MagiCad13 L_G…….pdf xxxxxx.ctb -


SÄHKÖPIIRUSTUKSET
S_H0001.xls Luettelo 0001 Asiakirjaluettelo 1 2.5.2013 10.5.2013 Excel S_H0001.pdf
S_D0100.dwg Piirustus 0100 Asemapiirustus 1:500 2.5.2013 10.5.2013 Sähäkkä18 S_D0100.pdf xxxxxx.ctb A_D00100.dwg
S_H2010.dwg Piirustus 2010 1. kerros, vahvavirtaryhmäjohdot 1:50 2.5.2013 10.5.2013 Sähäkkä18 S_H2010.pdf xxxxxx.ctb A_F20010.dwg
S_H2020.dwg Piirustus 2021 2. kerros, osa 1, vahvavirtaryhmäjohdot 1:50 2.5.2013 10.5.2013 Sähäkkä18 S_H2021.pdf xxxxxx.ctb A_F20020.dwg


Piirustus 2022 2. kerros, osa 2, vahvavirtaryhmäjohdot 1:50 2.5.2013 10.5.2013 Sähäkkä18 S_H2022.pdf xxxxxx.ctb A_F20020.dwg
S_F29110.dwg Piirustus 29110 Leikkaus A-A 1:100 2.5.2013 10.5.2013 Sähäkkä18 S_F29110.pdf xxxxxx.ctb A_F29110.dwg
S_H…….dwg Piirustus MUUT PIIRUSTUKSET 2.5.2013 10.5.2013 Sähäkkä18 S_H…….pdf xxxxxx.ctb -
S_J……..dwg Piirustus MUUT PIIRUSTUKSET 2.5.2013 10.5.2013 Sähäkkä18 S_J……..pdf xxxxxx.ctb -


RAU-PIIRUSTUKSET
J_J0001.xls Luettelo 0001 Asiakirjaluettelo 1 5.2.2013 10.5.2013 Excel J_J0001.pdf
J_J6000.dwg Piirustus 6000 0. kerros 1:50 5.2.2013 10.5.2013 AutoCad2012 J_J6000.pdf xxxxxx.ctb A_F20000.dwg
J_J6010.dwg Piirustus 6011 1. kerros, osa 1 1:50 5.2.2013 10.5.2013 AutoCad2012 J_J6011.pdf xxxxxx.ctb A_F20010.dwg


Piirustus 6012 1. kerros, osa 2 1:50 5.2.2013 10.5.2013 AutoCad2012 J_J6012.pdf xxxxxx.ctb A_F20010.dwg
J_J6…...dwg Piirustus MUUT PIIRUSTUKSET 2.5.2013 10.5.2013 AutoCad2012 J_J6…..pdf xxxxxx.ctb -


Käyttöjärjestelmä:
Windows XP
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TARKASTETTAVAT LOPPUPIIRUSTUSTEN METATIEDOT SYK OY:n HANKKEISSA.
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TARKASTETTAVAT LOPPUPIIRUSTUSTEN METATIEDOT SYK OY:n HANKKEISSA (BEM).



JS

Suorakulmio







 


TARKASTETTAVAT AJANTASAPIIRUSTUSTEN METATIEDOT SYK OY:n HANKKEISSA.


22.1.2013 GT Oy/RMO



JS

Suorakulmio





		Metatieto ohje Ajantasapiirustukset BEM ohjeen tuloste (2).pdf

		Loppupiirustukset metatieto ohjeen tuloste (2).pdf

		Ajantasapiirustusten metatieto ohjeen tuloste (2).pdf

		Metatieto ohje Loppupiirustukset BEM ohjeen tuloste.pdf
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TOTEUTUSVAIHEEN PELISÄÄNTÖPALAVERI

HANKE: [hankkeen tunnus ja hankenimi]

Aika
[viikonpäivä, p.k.vvvv, klo xx:xx-xx:xx]

Paikka
[paikan nimi ja osoite]

ESITYSLISTA

1. Hankkeen ja osapuolien esittely

2. Projektipankki yhteisenä tietoväylänä, palvelukokonaisuus


· miten eri osapuolet hyötyvät projektipankista

3. Turvaluokitellun aineiston käsittelyn pelisäännöt (vain turvaluokitellut hankkeet)


4. Tiedonhallinnan pelisäännöt ja vastuut (SYK Oy:n ohjeistukset: Projektipankki, Tietomalli, Loppudokumentointi) 


· ohjeiden läpikäynti


· kopiotilausten / jakeluiden toimituksen ”pelisäännöt”


· sovitaan suunnittelijoiden ja työmaan välisestä tiedonvaihdosta, mm. suunnitelmien päivittäminen, muutostiedon hallinta (muokattavien tiedostojen lukitus), työmaan viestitys suunnittelijoille päin, jne. 


· työmaapäiväkirjan kommentointioikeudet vastaavan työnjohtajan ja rakennustyön valvojan lisäksi (esim. muut valvojat, suunnittelijat) 


· sovitaan laadunvalvontanimikkeistön laatimisesta ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä tarkastusnimikkeille tarkastusasiakirjaan. 


· sovitaan työturvallisuus-suunnitelmien ja tarkastusten suorittamisesta sähköisesti. 


· sovitaan projektipankin kansiorakenteeseen mahdollisesti tarvittavat muutokset


· sovitaan tarketietojen päivittämisen laatimisjärjestys ja alustava aikataulu


· kartoitetaan hankekohtaisten ohjeistuksien tarve


· kirjataan hankekohtaiset perustellut poikkeukset SYK Oy:n ohjeisiin


5. Huoltokirjatietojen päivityksen vastuut ja toimintamallit

6. Muut esille tulevat asiat

LIITTEET
[teksti]

JAKELU
[teksti]

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Suunnitteluaineiston muotovaatimukset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Suunnitteluaineiston muotovaatimukset
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”PIKAOHJE” TÄRKEIMMISTÄ TOIMISTA HYVÄKSYTYN 
LOPPUDOKUMENTOINNIN TUOTTAMISEKSI 


Kattavat tiedostovaatimusten ohjeet löytyvät ”Suunnitteluaineiston 
muotovaatimukset” -ohjeesta. 


YLEISTÄ 


Luovutettavat loppudokumentit tallennusformaateissa: 


 Pdf tulostustiedostot 
 Natiivitiedostot 
 2D dwg tiedostot 


Loppudokumenttien luovutustavat 


 Tiedostot tallennettuna projektipankkiin 
 Tiedostot CD/DVD-levyllä 
 Paperikopiosarjat 


Tämä ohje koskee suunnittelutiedostojen 2D dwg loppudokumenttien 
muotovaatimuksia sekä tiedostojen tallentamista projektipankkiin. 
Luovutusaineistosta luovutettavan CD-/DVD-levyä ja paperikopiosarjoja 
koskeva yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät asiakirjasta 
”Loppudokumenttien luovutusohje”. 


CAD-TIEDOSTOJEN MUOTOVAATIMUKSET 


Loppudokumentit ovat oma tiedosto-/kuvasarjansa, ei uusi revisio 
suunnitteluaikaisista tiedostoista. Ne kuvaavat valmista rakennusta.  


Tiedostonimet 


Tiedostot on nimetty SYK Oy:n CAD-ohjeen mukaan. 


Nimiö 


 Nimiöstä tai sen yläpuolelta on löydyttävä SYK Oy:n vaatimusten 
mukaiset kiinteistötiedot. 


 Loppudokumentti + pvm  -merkintä löytyy nimiön yläpuolelta. 
 Yksi nimiö ja piirustusraami löytyy layoutista. 
 Ei Model -puolen nimiöitä (hyväksytään A4/A3 kaavioissa). 
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Paikannuskartta 


 ARK- suunnittelu laatii nimiön yläpuolelle kohteesta paikannuskartan, 
jota muut suunnittelualat käyttävät. 


 
Origo 


 Sama origo ja base -arvo kaikilla suunnittelualoilla. 


 
Viitepiirustukset 
 


 Jokainen suunnitteluala huolehtii, että käytetyt viitepiirustukset on 
nimetty ohjeen mukaisesti. Tämä ei koske tiedostoja, jotka on luotu 
aiemmissa hankkeissa.  


 Viitepiirustuksissa on suhteellinen polku, niitä ei saa bindata tms. 
 On varmistettava, että viitepiirustus on viimeisin versio. 


 
Muu sisältö 
 


 Työaikaiset merkinnät on poistettu. 
 Suunnitelma vastaa toteutusta (ns. punakynämerkinnät on viety 


suunnitelmatiedostoon). 
 Pohjapiirustukset ovat kerroskohtaisia, ts. yksi kerros/tiedosto 
 Tiedosto on 2D dwg-tiedosto 
 Kuvatietokanta on siivottu Purge –käskyllä. 
 Kuvatietokannan kunto on tarkastettu Audit –käskyllä. 
 Tulostus on tehty Layout:sta. 
 Tiedostossa on vain hankkeen Layout:ja 
 Layout:it on nimetty ohjeen mukaan. 
 Tiedostoissa ei saa olla ylimääräisiä ”roskia” rakennuksen tai 


tulostusraamin ulkopuolella. 
 Layout:ien AutoCad asetus  
 Objektit ovat omilla tasoillaan. 
 Ei sisällä räjäytettyjä symboleita. 
 Layer freeze –komennolla vain haluttu taso jäätyy. 
 Tiedosto on muokattavissa AutoCadin –käskyillä. 


KOKI –TIEDOT 


 ARK-pohjien tiedostot on oltava KOKI –kelpoisia. Ks. tarkempi 
ohjeistus ”Suunnitteluaineiston muotovaatimukset” –ohjeesta. 
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ASIAKIRJALUETTELON SISÄLTÖVAATIMUKSET 


Asiakirjaluettelolle annetaan dokumenttinumero, joka jokaisella 
suunnitteluala +0001 ja se merkitään loppudokumentiksi, kuten muutkin 
suunnitteluasiakirjat. 


Asiakirjaluettelosta on yleisten tietojen osalta selvittävä vähintään 
seuraavat asiat: 


 
 Asiakirjaluettelon numero ja loppudokumentti merkintä  
 Asiakirjaluettelon luontipäivämäärä sekä loppudokumentti –pvm 
 Suunnittelutoimiston nimi, suunnitteluala sekä yhteystiedot 
 Hankkeen nimi ja tunnus sekä SYK Oy:n kiinteistö-/rakennustiedot  
 Tarvittaessa rakennuksen lohkotunnus. 


Asiakirjakohtaisesti asiakirjaluettelosta on selvittävä vähintään 
seuraavat asiat: 


 
 Asiakirjan tunnus-/piirustusnumero 
 Asiakirjan tyyppi (esim. tasopiirustus, kaavio, taulukko, jne.) 
 Asiakirjan sisältö/kuvaus  
 Asiakirjan mittakaava tai sivumäärä, jos kyseessä on A4-asiakirja 
 Asiakirjan luontipäivämäärä sekä loppudokumentti –pvm 
 Asiakirjan turvaluokka (vain turvaluokitellut hankkeet) 
 Tiedostonimi, natiiviformaatti (2D-DWG tiedostolla oltava sama nimi pl. 


tiedostopääte) 
 Tulostustiedostojen nimet (Layout –nimi) 
 Käytetyt ohjelmistot ja versiot 
 Viitepiirustuksen/-ien nimi/-et. 
 Tulostustyylitiedosto 


  







CAD-ohje, Liite 10  


  3.10.2014  Sivu 4 / 5 
 


  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Suunnitteluaineiston muotovaatimukset 
  


LOPPUDOKUMENTIT PROJEKTIPANKISSA 


Loppudokumentit (pdf) 


Hakemistoon tallennetaan: 
 Asiakirjaluettelo pdf-muodossa (natiivi- ja dwg-hakemistojen 


asiakirjaluettelon pdf-tuloste). 
 Suunnittelutiedostot pdf-muodossa (tulosteet). 


Loppudokumentit (natiivi) 


Hakemistoon tallennetaan: 
 Asiakirjaluettelo MS Office –muodossa. 
 Suunnittelutiedostot alkuperäissovelluksen tiedostomuodossa. Teksti, 


luettelot ym. tekstit MS Office muodossa. 
 Kaikki alkuperäissovelluksen tiedostojen käyttämät kirjastot, 


tietokannat ym. sellaiset tiedostot, joita alkuperäistiedostot käyttävät 
toimiakseen oikein. 


 Hakemistoon tallennetaan tulostustyylitiedostot (ctb) tai viivatyyppien 
tulostusohje. 


Jos alkuperäistiedostot (natiivit) ovat suoraan AutoCad kelpoiset, ei tähän 
hakemistoon tarvitse tallentaa kuin tulostustyylitiedosto tai viivatyyppien 
tulostusohje. 


 


Loppudokumentit (dwg) 


Hakemistoon tallennetaan: 
 Asiakirjaluettelo MS Office –muodossa. 
 Tekstit, luettelot yms. MS Office –muodossa. 
 Suunnittelutiedostot AutoCad 2D dwg –muodossa. 
 Suunnittelutiedostojen hankkeen ulkopuoliset viitepiirustukset (jos niitä 


on käytössä). 


Tämän hakemiston tiedosto(i)lle tehdään mahdollinen tietomanagerin 
CAD-tarkastus. 


 


Loppudokumentit (tietomallit) 


Hakemistoon tallennetaan: 
 Asiakirjaluettelo MS Office –muodossa  (jos tietomalli on yksi iso 


tiedosto, ei asiakirjaluetteloa tarvitse tallentaa). 
 Mallitiedostot natiivi -muodossa. 


o Kaikki tarvittava dokumentaatio, jotta tietomalli on täysin 
käytettävissä alkuperäisellä ohjelmalla. 


 Yhdistelmämallit ifc-muodossa. 
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METATIEDOT PROJEKTIPANKISSA 


 


Tiedostojen tallennus ProjectInfo-pankkiin: 


Metatiedot tulee olla täytettynä oikein.  


Muista muuttaa Rev/ver. pvm dokumentin viimeiseksi pvm:ksi, kun viet 
tiedostot projektipankkiin.  


Rev/ver pvm = loppupiirustuspäivämäärä. 


Kuvaus on vastaava kuin asiakirjaluettelossa mainittu asiakirjan sisältö. 


 


  


 


Tiedostojen tallennus BEM-pankkiin: 


Metatiedot tulee olla täytettynä oikein.  


Kuvaus on vastaava kuin asiakirjaluettelossa mainittu asiakirjan sisältö. 


Muista antaa ”Revisiopvm” eli tiedoston päiväys. Tiedostolle voi myös 
antaa ”Revisio”-tunnuksen  sekä ”Versiokuvauksen” . 
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T I L A N I M I K K E I S T Ö 
 
Tilat luokitellaan ensisijaisesti tilan ominaisuuksien mukaan,  
ei käyttötarkoituksen mukaan! 
 
1 ASUIN- JA MAJOITUSTILAT 


 
11 Asunnot 


- asuinkäyttöön tarkoitetut vuokrahuoneistot  
 


15 Asuntolahuoneet 
- erilliset tilapäiseen majoituskäyttöön tarkoitetut huoneet, esim. oppi-
lasasuntolassa 
- sis. kalusteet 
 


16 Vierashuoneet 
- vieraille, esim. ulkomaalaisille tutkijoille, vuokrattavat tai käyttöön 
annettavat (majoitus)tilat 
- sis. kalusteet 


 
2 HALLINTO- JA LIIKETILAT 


 
211 Toimistotilat 


- toimisto- ja työhuoneet 
- tutkijahuoneet 
- vahtimestarien työpisteet 


 
213 Avotoimistot 


- usean työpisteen huoneet 
- co-creation centret 
- kokoluokka > n. 75,0 hum2 


 
214 Kokoustilat 


- kokoushuoneet ja –salit 
- neuvotteluhuoneet 
- monikäyttötilat 


□ kokous-/kahvihuone (ks. myös 641 Minikeittiöt) 
□ kokous-/kirjastotila (ks. myös 46111 Avoimet kokoelmat) 


216 Toimiston aputilat 
- kopiointi-, tulostin- ja faksihuoneet 
- pakkaus- ja postitushuoneet 
- em. toimintaan käytettävät työhuoneiden eteistilat, käytäväsyvennyk-
set yms. 
 


22 Liiketilat 
- kioskit, myymäläkojut 
- myymälähuoneet ja –hallit 
- kaupalliset asiakaspalvelutilat esim. hyvinvointipalvelut (parturi, hie-
ronta) tai lakipalvelut jne. 
- pankki-, maksu- ym. automaattien tilat (erikoistapaus) 
- pääsääntöisesti sijaitsevat aulojen yhteydessä 
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3 OPETUS- JA TUTKIMUSTILAT 
 


31 Normaalivarusteiset opetustilat 
- tavalliset luokkahuoneet (OT1, OT2, OT3) 
- seminaari- ja ryhmätyöhuoneet 
 


3242 Opetuskeittiöt 
- opetus- ja koekeittiöt 
- demonstraatiokeittiöt ym. tilat 
- apukeittiöt ja kodinhoitotilat (opetuskeittiöön liittyvät) 
- leipomot 
 


3246 Tietotekniikan opetustilat 
- atk-luokat 
- atk-erikoisluokat 
 


3247 Kielistudiot 
- kuuntelukopit 
- kielistudiolaitteet 
 


3249 Muut erityisaiheiden opetustilat 
- musiikki- ja videohuoneet 
- taiteiden ja käsityön opetustilat 
- multimediatilat 
- ym. 
 


33 Luentosalit 
- kokoluokka 80-100 m2 
- yleensä kiinteät kalusteet 
 


34 Auditoriot 
- kokoluokka > 100 m2 
- yleensä nouseva lattia ja korkeampi kerroskorkeus 
- juhlasalit 
 


344 Harjoitussalit 
- esim. ryhmätyöskentelytilat 
 


361 Kevytvarusteiset laboratoriot 
- teknisen varustelun vaatimustaso alhainen, ei erityisiä 
olosuhdevaatimuksia 


□ vesipiste, viemäröinti 
□ 1-vaihevirta, tietoverkko 
□ irtokalusteet ja/tai pieni määrä kiinteitä laboratoriokalustei-


ta 
- laboratorion aputilat 
- vaaka-, mitta- ja laitehuoneet 
- valokuvalaboratoriot, pimiöt, kehitys 
- osa opetuslaboratorioista 
- fysikaalisissa tieteissä ne tilat, joissa tutkimuksessa käytettäviä laittei-
ta ja komponentteja säilytetään ja laitetaan käyttökuntoon (huoltova-
rasto) 
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362 Normaalivarusteiset laboratoriot 
- teknisen varustelun perustaso 


□ vesipisteet, viemäröinti 
□ kohdepoistot, vetokaapit, tehostettu ilmanvaihto 
□ paineilma, maakaasu, höyry 
□ ja 3-vaihevirta, tietoverkko 
□ kiinteät laboratoriokalusteet 


- perustutkimuslaboratoriot 
- osa opetuslaboratorioista 
 


363 Erikoislaboratoriot 
- teknisen varustelun perustasosta poikkeavia vaatimuksia 


□ useita vesi-, kaasu- ja paineilmapisteitä 
□ useita vetokaappeja ja kohdepoistoja 
□ paljon sähkö- ja tietoliikennerasioita 
□ paikallinen kaasuverkko 
□ lattiakaivo, erillisviemäröinti 
□ erityisvaatimuksia: puhtaustaso, erillisilmanvaihto, jäähdy-


tys, radioaktiivinen työskentely 
- laitehuoneet 
- röntgen- tms. laitelaboratoriot 
- c-luokan radionuklidilaboratoriot, isotooppilaboratoriot 
- tiski- ja välinehuoltotilat 
- soluviljelylaboratoriot 
 


364 Kemianlaboratoriot 
 


365 Puhdastilat, EMS-tilat 
- erityisvaatimuksia esim. ilman hiukkasmäärille, lämpötilan tasaisuu-
delle, 
ilmankosteudelle, materiaalien puhtaustasolle, häiriösuojaukselle 
- tilat toteutetaan yleensä tilaelementeistä 


 
366 Kliimahuoneet 


- kylmähuoneet, pakastimet 
- lämpö- ja tasalämpöhuoneet 
- jäähdytyshuoneet 
 


367 Tutkimushallit 
 
 


4 ERITYISTILAT 
 


411 Koe-eläintilat 
- koe-eläintallit ja –tilat 


□ vesipisteet, viemärit 
□ 15-20-kertainen ilmastointi 
□ kosteudensäätö- ja jäähdytysjärjestelmät 
□ ilmastoinnin avulla ylläpidettävät paine-eroalueet 
□ muovimatot lattioissa ja seinillä 
□ steriilialueet 


 
412 Kotieläintilat 


- tallit, sikalat, kanalat 
- parsinavetat, pihatot, parsipihatot 
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413 Lihan- ja maidonkäsittelytilat 
- lihankäsittelytilat, teurastamot 
- maitohuoneet 
- rehukeittiöt 
 


414 Akvaariohuoneet 
- erityiseläintilat, esim. sammakkohuoneet 
 


421 Kasvihuoneet, lämmitys 
- lämpötila +18–+20 astetta 
 


422 Kasvihuoneet, ei lämmitystä 
 


423 Erikoiskasvihuoneet 
 


431 Työpajat, verstaat 
- työpajat ja –hallit 
- puutyö- ja metalliverstaat 
- sähkötekniset ja hienomekaaniset verstaat 
 


432 Kirjapainotilat 
 


433 AV-studiot 
- äänitys- ja kuvausstudiot 
- videoneuvotteluhuoneet 


 
434 Sidonta- ja konservointitilat 


- tavallisimmin työtila kirjastotilojen yhteydessä 
 


441 Leikkaussalit 
- hygieniataso 
 


442 Potilashuoneet 
 
443 Kappelit, jäähyväishuoneet 


 
444 Toimenpidehuoneet 


- tarkkailuhuoneet 
- ensiaputilat 
- hammashoitotilat 
- näytteidenotto 
- röntgen- ja valokuvaushuoneet 
 


445 Lääketieteelliset toimitilat 
- vastaanotto, toimisto, päivystys 
- neuvola 
- lääkejakelu 
- vesipiste, pesuallas 
- mahdollisesti toimenpidepöytä 
 


446 Ruumishuoneet 
 


447 Obduktio- ja dissektiotilat 
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45 Tekniset aputilat (ks. myös 94 Rak.tekn.tilat) 
- atk-konehuoneet 


□ asennuslattia, jäähdytys 
- projektorihuoneet 
- valvomot, tarkkaamot, äänittämöt 
- kompressorit, kylmäkonehuoneet 
- jäähdytetyt varastotilat (joissa esim. pakastimia) 
- käyttäjän toiminnan edellyttämät tilat 
 


46111 Avoimet kokoelmat 
- kirjastosalit 
- käsikirjastot (ks. myös 214 kokoustilat) 
 


46112 Lainaustilat 
- kirjaston asiakaspalvelutilat 
 


4614 Näyttelytilat, museot 
- näyttely- ja museotilat 
- kokoelmatilat 
 


4619 Lukusalit 
 


47 Liikuntatilat 
- virkistysliikuntatilat ja liikunnan opetustilat 
- monikäyttösalit, palloilusalit 
- näyttämöt, katsomot 
 


481 Toimenpidehuoneet, eläin 
 


482 Eläintilat 
- eläinten häkkitilat 
- jaloittelutarhat 
 


483 Aputilat 
- eläintilojen yhteydessä olevat aputilat 
 


5 SÄILYTYSTILAT 
 


51 Vaatenaulakkotilat 
- naulakkotilat 
- lokerikkotilat 
- erotetaan tarvittaessa virtuaalisella rajalla auloista tms. 
 


521 Varastotilat 
- lähivarastot 
- lämpimät varastot kerroksissa 
 


5291 Kellari- ja ullakkovarastot 
- lämpimät varastotilat kellarissa 
- lämpimät varastotilat ullakolla 
- olosuhteet normaalia lähivarastoa heikommat 
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5292 Kylmät varastotilat 
- kylmät varastot kellarissa ja ullakolla (Huom! Ei kylmävarastot) 
- kylmät ulkovarastot 
- ladot 
- peruna- ym. juuresvarastot, ed. käsittelytilat, idättämöt yms. 
- viljavarastot, –siilot ja –kuivaamot 
 


531 Arkistotilat 
- arkistot 
- holvit 
 


532 Tiivishyllyvarastot 
- sis. liukuhyllyt 
 


5391 Kirjavarastot, suljetut kokoelmat 
- erityisvaatimuksia ilmastoinnille 
- vakio-olosuhteet (kosteus, lämpö) 


 
5392 Erityissäilytystilat 


- mikrofilmivarastot 
- filmi- ja nauhoitevarastot 
 


55 Auto- ja konesuojat 
- autotallit, –hallit ja –suojat 
- konetallit, –hallit ja –suojat 
- venetallit 
 


591 Kemikaalivarastot 
- happo- ja emäsvarastot 
 


592 Palavat aineet 
- kaasupullovarastot 
- räjähdysainevarastot 
 


593 Radioaktiiviset aineet 
- vanhentamiskammiot 
 


594 Rehuvarastot 
- rehuvarastot ja –säilöt 
- rehun jakelutilat 


 
6 RUOKAILU- JA KEITTIÖTILAT 


 
63 Yleisöruokailutilat 


- ruokasalit 
- kahvilatilat ja –salit 
 


641 Minikeittiöt 
- taukotilojen keittokomerot ja minikeittiöt 
- asuntotasoiset keittiöt 
- käsittää koko huoneen, vaikka minikeittiö olisi vain yhdessä nurkassa 
(ks. 214 Kokoustilat) 
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643 Suurtalouskeittiöt 
- kuumennuskeittiöt 
- jakelukeittiöt 
- astianpesutilat 
- keittiön tavaran vastaanottotilat 
- keittiötiloihin liittyvät aputilat (ks. myös 65 Keittiön kylmätilat) 
 


65 Keittiön kylmätilat 
- viileä-, kylmä- ja pakkasvarastot 
- pakastustilat 
- keittiön toimintoihin liittyvät kellarit ja maakellarit 


 
7 SOSIAALI- JA VIRKISTYSTILAT 


 
71 Pukutilat 


- vain pukuhuonetilat 
 


72 Pesutilat 
- pesutilat 
- yhdistetyt pesu- ja pukutilat 
 


73 Wc-tilat 
- wc-tilat 
- wc-tilat, invavarustus 
- yhdistetyt wc- ja pesutilat 
- yhdistetyt wc- ja pesutilat, invavarustus 
- yhdistetyt wc-, pesu- ja pukutilat 
 


74 Saunat 
- saunat 
- löyly- ja höyryhuoneet 
 


75 Taukotilat 
- opiskelijoiden ja henkilökunnan tauko-oleskelutilat 
- kahvihuoneet (ks. myös 641 Minikeittiöt ja 214 Kokoustilat) 
- lepohuoneet 
- takkahuoneet 
 


8 YHTEISTILAT 
 


819 VSS erittelemätön 
- väestönsuojatilat yleensä 


□ kevyet väestönsuojat 
□ S1-luokan teräsbetoni- ja kalliosuojat 
□ S3-luokan teräsbetoni- ja kalliosuojat 


 
8191 VSS varastona 


- em. väestönsuojatilat, joita normaalioloissa käytetään varastotiloina 
 


8192 VSS sosiaalitilana 
- em. väestönsuojatilat, joita normaalioloissa käytetään sosiaalitiloina 
 


8193 VSS laboratoriotilana 
- em. väestönsuojatilat, joita normaalioloissa käytetään 
laboratoriotiloina 
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8194 VSS pysäköintitilana 
- em. väestönsuojatilat, joita normaalioloissa käytetään pysäköintitiloi-
na 
 


83 Sisäänkäyntitilat 
- sisäänkäynti- ja odotustilat 
- ohjelmoidut odotusaulat 
- laitosten omassa käytössä olevat eteis-, aula- ja käytävätilat 
- lastaus- ja purkutilat 
 


86 Siivous- ja huoltotilat 
- siivouskomerot ja –huoneet 
- siivouskeskukset 
- kiinteistönhoitotilat, laitehuoltotilat (ei laitosten huoltovarastot) 
- huoltomiehen työtilat 
- ulkosiivousvälinetilat 
 


87 Jätehuoltotilat 
- jätehuoneet, jätekatokset 
- ongelmajätetilat 
- kierrätystavaran tilat, kierrätyspisteet 
 


88 Lantalat 
 


9 LIIKENNE- JA TEKNISET TILAT 
 


91 Käytävät 
- käytävät 
- tuulikaapit ja eteiset 
- aulat ja hallit 
 


921 Portaat 
 


94 Rakennuksen tekniset tilat 
- lämmitys- ja vesihuoltotilat 


□ lämmönjako- ja kattilahuoneet 
□ vesimittaritilat 


- ilmanvaihtotilat 
□ IV-konehuoneet 


- sähkötekniset tilat 
□ muuntamot 
□ sähkökeskushuoneet ja –kaapit (> 0,5 m2) 
□ varavoimakonehuoneet 
□ akkuhuoneet 
□ puhelinjakamot 
□ telehuoneet 


 


  





