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Building on Innovation

• SKOL Talotekniikan toimialaryhmä käynnisti vuoden 2017 alussa projektin, jossa pyritään kuvaamaan 

nykysuunnittelun kipupisteitä ja niille kehitysehdotuksia projektinjohtourakassa

• Hanke on tunnistanut kaksi aihetta, joista tehdään tarkempi selvitys / prosessikuvaus

1. Tietomallien tarkkuustaso 2. TATE-urakkamateriaalin sisältö ja aikataulutus

• Näistä aiheista yhdistävänä tekijänä on tunnistettu aihe:

“Prosessimalli rinnakkaisen suunnittelun ja toteutuksen hankkeissa”

• Ym. aiheesta on tehty ohjeistus, joka ottaa kantaa tarkkuustasoon ja urakkamateriaaliin / 

aikataulutukseen

SKOL prosessikuvauksia työn alla



Building on Innovation

• Luodaan uusi tehtävä, jolla tuotetaan yleissuunnitelmatason suunnitelmasta urakkalalaskenta-aineisto

• Toteutussuunnitelmatason mallit tehdään lohkokohtaisesti

• Rakennus jaetaan selkeästi “Kiinteään perusosaan” ja “Muuntuvaan tilaosaan” (avoimen rakentamisen malli)

• YTV2012 tarkkuustaso säilyy toteutussuunnitelmien tarkkuutena

• Ohjeessa on tarkennettu graafisen mallinnustarkkuustason tulkintoja

• Luodaan uusi sisältö- ja tarkkuustaso: “Esivalmistustuskelpoinen malli”

• Esivalmistuskelpoinen malli on erillistilaus, yhteisesti sovittavalla tietosisällöllä

• Esivalmistuskelpoinen malli on mallinnettu huomattavasti tarkemmalla tarkkuustasolla

Periaatteet
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Yleissuunnitelma

Täydennetty yleissuunnitelma
urakoitsijavalintaa tai 
tavoitehintaa varten

Rakennusosakohtainen 
suunnittelun toteutusmalli, 

lohko 1

Esivalmistuskelpoinen malli, 
aikataulutettu esivalmistus-

hankintojen mukaisesti

Rakennusosakohtainen 
suunnittelun toteutusmalli, 

lohko 2

Rakennusosakohtainen 
suunnittelun toteutusmalli, 

lohko 3

Prosessimalli rinnakkaisen suunnittelun ja toteutuksen hankkeissa

TELU18 mukainen

lisättynä pääurakoitsijan 
kanssa sovitulla 
määrätiedolla

Uusi
tehtävä 

Uusi
sisältö- ja 

tarkkuustaso 

TELU18 mukainen

Käyttötapauskohtaisesti ilmoitetut 
esivalmistusosat tai –alueet

Sisältö

YTV2012 mukainen 
yleissuunnitelmatarkkuus

lisättynä tarvittavavilla 
tarkkuustason nostoilla

Kuten YTV2012 
toteutusvaihe

Käyttötapausten mukaisesti 
määritelty tarkkuus

TELU18 mukainen Kuten YTV2012 
toteutusvaihe

TELU18 mukainen Kuten YTV2012 
toteutusvaihe

Laajuus

Koko rakennus

huomioiden kiinteä 
perusosa ja muuntuva 

tilaosa

Lohkoittainen

Ilmoitettujen  
käyttötapausten mukainen

Erillinen suunnittelutilaus

Vaihe Mallinnuksen tarkkuus

Lohkoittainen

Lohkoittainen
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TATE-urakoitsijavalinta

Yleissuun-
nitelman
täydennys

Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma

Koko rakennuksen 
toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelman korjaukset

Tot.suun. lohko A

Rakentaminen, lohko A Rakentaminen, lohko B Rakentaminen, lohko C

Tot.suun. lohko B Tot.suun. lohko C

Nykyinen toimintatapa

Ehdotettu  toimintatapa

Yhteensovitetut 
ARK/RAK mallit

Yhteensovitetut 
ARK/RAK mallit

TATE-urakoitsijavalinta

TATE-asennukset lohkoittain

Rakentaminen, lohko A Rakentaminen, lohko B Rakentaminen, lohko C

TATE-asennukset lohkoittain
Rakentamisen 

tuotantosuunnittelu
Alustavat TATE-

hankintaneuvottelut

Aikajana


