16.6.2017

TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO
TATE17

RTS 17:7
OHJEET
xxxxxkuu 2017
1 (33)
korvaa RT 10-11129
LVI 03-10523
KH X4-00519
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TATE17
TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ
Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien
taloteknisten (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelutehtävien sisällön ja
laajuuden määrittelyyn.
Luettelo mahdollistaa hankekohtaisesti taloteknisten suunnittelutehtävien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu
käytettäväksi uudis- ja korjaushankkeissa sekä erilaisten rakennusten ja järjestelmien suunnittelussa, kaikkien hankinta- ja
palkkiomuotojen kanssa.
Tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden
määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään
suunnittelusopimukseen.

Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset:
K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä
T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös
E = erikseen tilattava tehtävä
LVI = LVI-suunnitteluun kohdistuva tehtävä
SÄH = sähkösuunnitteluun kohdistuva tehtävä
RAU = rakennusautomaatiosuunnitteluun kohdistuva tehtävä
ELINK = elinkaarisuunnitteluun kohdistuva tehtävä.
Jos tehtävän kohdistusta ei ole erikseen määritelty, sisältyy
tehtävä kaikkiin suunnittelualoihin.
Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamerkinnällä tai muulla kirjauksella.

HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.
> Hankepäätös

Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine
asiakirjoineen.
> Rakennuslupa

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta.
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.
> Investointipäätös

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen
ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.
> Hyväksytyt toteutussuunnitelmat

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään
mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut,
valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.
> Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen)
Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.
> Valittu ehdotussuunnitelma
Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä
rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja
tilaratkaisuiksi.
> Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset
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Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään
urakka- ja hankintasopimukset.
> Rakentamispäätös
Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.
> Vastaanottopäätös
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan
käytön opastus.
> Rakennuksen käyttöön ottaminen
Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.
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TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ
Tehtäväluettelo sisältää talorakennushankkeen talotekniset
suunnittelutehtävät ja niiden tulokset. Tarvittavat tehtävät ja
niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. Tehtäväluettelossa on tehtäviä, jotka voidaan sopia joko lvi- tai sähkösuunnittelijan tai elinkaariasiantuntijan tehtäväksi. Ne tehtävät, jotka
on määritelty elinkaariasiantuntijan tehtäviksi, poistuvat tästä
taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelosta.
Tehtävät on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta
luonteviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa täydentää erillisissä asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä
tehtävillä. Tehtävät voivat olla ajallisesti päällekkäisiä ja ajoittua hankkeen eri vaiheisiin. Tehtävärajaus muuhun rakennussuunnitteluun perustuu vastaaviin tehtäväluetteloihin ARK17,
RAK17, GEO17 ja SIS12, ELINK17, AKU17 ellei suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu.
Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta
poistetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksiantoon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtävät
(E) sisältyvät toimeksiantoon ainoastaan silloin, kun niiden
suorittamisesta on erikseen sovittu merkitsemällä rasti erillistehtävän ”E”-symbolin vieressä olevaan ruutuun.

Perustehtävät, erikseen tilattavat tehtävät ja neuvottelua edellyttävät tehtävät
Kunkin suunnitteluvaiheen tehtävät on jaettu perustehtäviin,
erikseen tilattaviin tehtäviin ja neuvottelua edellyttäviin tehtäviin.
Perustehtäviin on pyritty sisällyttämään sellaisia tehtäviä, jotka yleisesti sisältyvät kaikkiin kohteisiin. Perustehtävät on määritelty suunnitteluvaiheittain kohdissa X 1–X 5
(X=suunnitteluvaiheen kirjaintunnus).
Erikseen tilattavia tehtäviä (X 6) kannattaa sisällyttää suunnittelulaajuuteen, jos
• kohde on vaativa ja siinä halutaan painottaa jotain osa-aluetta, esim. energia- tai olosuhdevaatimuksia
• kyseessä on peruskorjauskohde
• halutaan käyttää suunnittelijaa laajemmin rakentamisaikaisiin ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin.
Erikseen tilattavat tehtävät (E) sisältyvät toimeksiantoon ainoastaan silloin, kun niiden suorittamisesta on erikseen sovittu
merkitsemällä rasti erillistehtävän ”E”-symbolin vieressä olevaan ruutuun.
Neuvottelua edellyttävät tehtävät (X 7) ovat laajuudeltaan
ja toteutustavaltaan vaikeasti määriteltäviä, ja niiden toteuttamiseen vaaditaan erityisesti tähän tehtävään tarkoitettuja, ei
yleisesti käytössä olevia, ohjelmia ja niiden käytön osaamista.
Jos näitä tehtäviä halutaan liittää suunnittelijan tehtäväsisältöön, edellytetään, että niiden suorituksesta, laajuudesta ja
toteutustavasta neuvotellaan erikseen esim. suunnittelusopimusneuvottelun yhteydessä.

SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO
Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeellisuudesta niiden kestävyyden, toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja (T) huolehtii lähtötietojen hankkimisesta, suunnitteluryhmän kokoamisesta, muiden
suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta sekä suunnittelutyöstä, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle.
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LAAJUUSVAIHTOEHTOJEN JA LIITTEIDEN SOVELTAMINEN
TATE-suunnittelun järjestelmälaajuus (liite 1)
Merkitsemällä tehtäväluettelon kohdassa C 2.1 järjestelmälaajuuden valinnaksi rakennustyyppikohtainen oletuslaajuus
(vaihtoehto A), on lähtökohtana suunnittelutehtävän mitoitukselle liitteessä 1 rakennustyypin mukaiset tavanomaiset järjestelmät.
Merkitsemällä tehtäväluettelon kohdassa C 2.1 järjestelmälaajuuden valinnaksi projektikohtainen laajuus (vaihtoehto
B), tulee lisäksi täyttää liite 1 suunnittelutehtävään sisältyvien
järjestelmälaajuuden osoittamiseksi ja liittää se tarjousten ja
sopimusten liitteeksi.

Suunnitteluasiakirjojen sisältö eri suunnitteluvaiheissa
ja hankintamuodoissa (liitteet 2.1–2.3)
Tehtäväluettelon kohdassa C 2.2 on suunnittelutehtävän laajuus jaettu oletuslaajuuteen (vaihtoehto A) ja projektikohtaiseen laajuuteen (vaihtoehto B).
Oletuslaajuuden avulla saadaan, pyrittäessä kiinteään urakkaan, tavanomainen suunnittelutehtävän rajaus (oletuslaajuuden avulla pyritään siis helpottamaan tavanomaisten kohteiden tehtävämäärittelyä). Oletuslaajuuteen sisältyvät tehtävät
ovat liitteissä 2.1–2.3.
Projektikohtaista laajuutta käyttämällä voidaan suunnittelutehtävän sisältö määritellä kohde- ja urakkamuotokohtaisesti
tilaajan erityistarpeiden tai projektin erityispiirteiden mukaiseksi. Projektikohtaisen laajuuden käyttö edellyttää aina suunnittelualakohtaisesti liitteiden 2.1–2.3 täyttämistä ja liittämistä
tarjousten ja sopimusten liitteeksi.
Jos projektikohtaista laajuutta ei ole valittu, edetään tehtävässä oletuslaajuuden mukaisesti (liitteet 2.1–2.3).

Suunnittelutehtävien perusteet ja ohjeet (liite 3)
Tässä tehtäväluettelossa esiintyvien suunnittelutehtävien (LVI,
SÄH, RAU) perusteita ja tehtäviin liittyvää opastavaa tietoa on
on esitetty liitteessä 3.
HUOM!
Liitteet 1, 2.1–2.3 ja 3 sisältyvät tämän tehtäväluettelon
sähköiseen versioon (pdf-tiedostoon).

SISÄLLYSLUETTELO
A Tarveselvitys
B Hankesuunnittelu
C Suunnittelun valmistelu
D Ehdotussuunnittelu
E Yleissuunnittelu
F Rakennuslupatehtävät
G Toteutussuunnittelu
H Rakentamisen valmistelu
I
Rakentaminen
J
Käyttöönotto
K Takuuaika
Liite 1 Järjestelmälaajuus

sivu
3
4
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9
13
17
18
23
24
26
28
30-33
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TARVESELVITYS

Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille
asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.
Tarveselvitysvaiheessa taloteknisen suunnittelijan tehtävät ovat tyypiltään avustavia tehtäviä, jotka liittyvät esim. tiloihin kohdistuvien olosuhde-, toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimusten selvittämiseen ja teknisten pääjärjestelmien karkeisiin tilantarpeisiin. Lisäksi tehtäviin voi
sisältyä myös taloteknisen kustannusennusteen laadinta ja kannanotto rakentamisaikatauluun talotekniikan kannalta.
Koska talotekniikan osuus hankkeen investointi- ja erityisesti ylläpitokustannuksista on huomattava, olosuhde-, toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimusten huomioon ottaminen jo tarveselvitysvaiheessa tarkentaa hankkeen kustannustavoitteita ja vähentää mahdollisia yllätyksiä
jatkosuunnittelun yhteydessä.
Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös.

Tunnus

Valinta

Tehtävät

A1

Edellytysten toteaminen

A2

Valmistelu

A3

Käynnistäminen

A4

Suoritus

A5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyväksyntä

Tulos

Tarveselvitys ja hankepäätös

A6

Erikseen tilattavat tehtävät

A 6.1

Tulos

Muistio

Käyttäjän toiminnan aiheuttamat poikkeukselliset tilantarpeet


E

A 6.2

Määritellään ne normaaleista talotekniikan tilantarpeista poikkeavat erityistilantarpeet (esim. Selvitykset tai raportit
toiminnan vaatimat tekniset erityistilat ja järjestelmät), jotka aiheutuvat käyttäjän toiminnoista
Nykyisten tilojen ja tekniikan soveltuvuus käyttäjän tarpeisiin talotekniikan kannalta



E/K

Tehdään arvio nykyisten tilojen ja teknisten järjestelmien soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin ja arvioidaan järjestelmien saneerausaste tai uusimistarve



E

Määritellään ja sovitaan rakennuttajan kanssa ne talotekniikan tavoitteet, jotka osaltaan
tukevat omistajan liiketoiminnan tarpeita



E

A 6.3

Selvitykset tai raportit

Liiketoiminnan asettamat talotekniset tavoitteet

A 6.4

Selvitykset tai raportit

Toiminnan asettamat vaatimukset olosuhteille, turvallisuudelle ja varustelutasolle

A 6.5

Määritellään ja sovitaan rakennuttajan kanssa erityisvaatimukset tilojen olosuhteille, turvalli- Selvitykset tai raportit
suudelle ja varustelutasolle
Teknisten järjestelmien tilantarpeet laajuusmäärittelyä varten



E

A 6.6

Määritellään alustavasti tekniset päätilat ja niiden sijoitusvaihtoehdot ottaen huomioon
edellisten kohtien vaatimukset

Selvitys talotekniikan
tilantarpeista

Talotekniset vaatimukset, laatutasot ja perusratkaisut tarveselvitystä varten


E

A 6.7

Laaditaan selostus, jossa määritellään vaatimukset ja perusratkaisut talotekniikalle

Tarveselvityksen talotekninen osuus

Talotekniikan alustava investointikustannuslaskelma


E

Taso a Ei erityisvaatimuksia
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Investointikustannuslaskelmat

RTS 17:7

B

ohjeet – 4

HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu
tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.
Hankeselvityksen lähtötietoina ovat käyttäjien ja omistajien tavoitteet. Tavoitteet voivat olla kuvattuna esimerkiksi tarveselvityksessä tai erillisissä päätöksissä ja muistioissa. Hankeselvitys jakautuu kahteen osaan, joista toisessa selvitetään rakennuspaikan rakennuskelpoisuutta ja toisessa
kerätään tietoja ja suunnittelutavoitteita hankeohjelman pohjaksi.
Hankesuunnitteluvaiheessa taloteknisen suunnittelijan tehtävät ovat tyypiltään avustavia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi tontin tai rakennuksen rakennettavuuden selvittämiseen, kohteen energiankulutuksen, ympäristökuormitusten ja olosuhteiden tavoitearvojen määrittelyyn
sekä taloteknisten suunnittelutavoitteiden määrittelyyn ja sovittamiseen hankkeen tavoitteisiin. Lisäksi tehtäviin voi sisältyä myös taloteknisen
kustannusarvion laadinta.
Koska talotekniikan osuus hankkeen investointi- ja erityisesti ylläpitokustannuksista on huomattava, olosuhde-, toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimusten huomioiminen jo hankesuunnitteluvaiheessa tarkentaa hankkeen kustannustavoitteita ja vähentää mahdollisia yllätyksiä jatkosuunnittelun yhteydessä.
Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös.

Tunnus

Valinta

Tehtävät

B1

Edellytysten toteaminen

B2

Valmistelu

B3

Käynnistäminen

B4

Suoritus

B5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Tulos

Esitys hankeselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (investointipäätös)

B6

Erikseen tilattavat tehtävät

B 6.1

Toiminnan asettamat talotekniset suunnittelutavoitteet


E

B 6.2

Määritellään ja sovitaan rakennuttajan kanssa talotekniikan suunnittelutavoitteet suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa varten

Tulos

TATE-tavoitteiden hallintaraportti, jossa ko. asiat
käsitellään ja määritellään jatkosuunnittelun
perusteiksi

Liittymismahdollisuudet


E

Selvitetään vaihtoehtoisten rakentamispaikkojen talotekniikan liittymämahdollisuudet
kunnallisteknisiin verkostoihin



E

Selvitetään tontilla olevien taloteknisten järjestelmien rasitteet (putkistot, kaapelit yms.)

B 6.3

Selvitykset tai raportit

Rakennuspaikan talotekniset rasitteet

B 6.4

Selvitykset tai raportit

Olemassa olevan talotekniikan liittymien käyttö ja laajennettavuus


E/K

B 6.5

Selvitetään kiinteistön nykyisten taloteknisten liittymien käyttö ja laajennettavuus hankkeen Selvitykset tai raportit
tarpeet huomioiden. Selvitetään mahdolliset teknisten järjestelmien siirto- ja väistötarpeet
laajennusten tai muutosten kannalta.
Rakennuspaikan hyödyntäminen energian käytössä (LVI, ELINK)



E

B 6.6

Selvitetään vaihtoehtoisten rakentamispaikkojen maaperän hyödyntämismahdollisuudet
lämpö- tai jäähdytysenergian tuotannossa ja varastoinnissa

Selvitykset tai raportit

Vaihtoehtoiset järjestelmäratkaisut, jotka muodostavat pohjan ehdotussuunnitteluvaiheessa selvitettäville vaihtoehtotarkasteluille


E

Määritellään alustavasti tekniset pääjärjestelmät ja niiden vaihtoehdot tilavaraustarpeisiin
liittyen, huomioiden kohdan B 6.1 tavoitteet



E

Määritellään alustavasti tekniset päätilat ja niiden sijoitusvaihtoehdot ottaen huomioon
kohdan B 6.1 tavoitteet

B 6.7

Selvitys taloteknisistä
pääjärjestelmistä

Teknisten järjestelmien tilantarpeet laajuusmäärittelyä varten
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Selvitys talotekniikan
tilantarpeista
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B 6.8

Talotekniset tavoitteet ja laatutasot pääjärjestelmittäin hankesuunnitelmaa varten


E

B 6.9

Hankesuunnitelman
talotekninen osuus

Talotekniset kuntokartoitukset


E/K

B 6.10

Tehdään kuntokartoitukset teknisten järjestelmien nykytilanteesta ja kunnosta sekä arvioidaan jäljellä oleva tekninen käyttöikä, korjausaste ja järjestelmien uusimistarve. Tarvittavilta
osin syvennetään kuntokartoitusta laitteiden ja materiaalien kuntotutkimuksilla luotettavan
tiedon saamiseksi.

Kuntokartoitusraportti,
järjestelmien ja laitteiden
jäljellä olevat tekniset
käyttöiät ja uusimistarpeet
sekä toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen

Hankkeen aikataulu ja toteutustapa


E

B 6.11

Osallistutaan hankkeen toteutustavan ja aikataulun laadintaan talotekniikan kannalta

Tavoiteaikataulu

Rakentamisen vaiheistaminen ja rakentamisen aikana käytössä olevien tilojen toiminnan
varmistaminen


E/K

B 6.12

C

Laaditaan selostus hankesuunnitelmaa varten taloteknisistä tavoitteista ja laatutasomäärittelyistä

Selvitetään taloteknisten järjestelmien toteutuksen vaiheistaminen ja väliaikaisjärjestelyjen
tarpeet rakentamisen aikana toiminnassa olevien tilojen olosuhteiden säilyttämiseksi

Vaiheistuspiirustus, väliaikaisratkaisuiden kuvaus

Talotekniikan investointikustannuslaskelma


E

Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle



E

Taso b Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta

Investointikustannuslaskelmat

SUUNNITTELUN VALMISTELU

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan
suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.
Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen).

Tunnus

Valinta

C1

Tehtävät

Tulos

Edellytysten toteaminen
Varmistetaan suunnittelutehtävän lähtötiedot ja vaativuus
Riittävät lähtötiedot on helpointa määrittää hanketietokortissa. Hanketietokortissa esitetään
rakennuskohteen lähtötiedot ja tilaajan edellyttämä tehtävän vaativuus suunnittelutehtävän
työmäärän arviointia varten. On huomattava, että tarjoukset eivät ole vertailukelpoiset, jos
puutteellisten lähtötietojen vuoksi tarjoaja joutuu itse määrittelemään ja ilmoittamaan tarjouksessaan käyttämänsä tarjousperusteet. Julkisissa hankinnoissa myös hankintalaki edellyttää
tehtävän määrittelemistä niin, että tarjoajat ovat tasapuolisessa asemassa.

C2

Valmistelu
T

C 2.1

Suunnittelutehtävän peruslähtötiedot ja vaativuus on määriteltävä, jotta suunnitteluun
tarvittava työmäärä, resurssit ja kustannukset ovat arvioitavissa.

Hanketietokortti

Järjestelmälaajuus
Pääkäyttötarkoitus; käyttötarkoituksen mukaan määräytyy suunnittelun järjestelmälaajuus
(liite 1).
Järjestelmälaajuuden määrittelyssä voidaan käyttää rakennustyyppikohtaista oletuslaajuutta
(vaihtoehto A) tai projektikohtaisesti määriteltävää järjestelmälaajuutta (vaihtoehto B) seuraavasti:


T

Vaihtoehto A Rakennustyyppikohtainen oletuslaajuus (ei edellytä valinnan lisäksi muita
toimenpiteitä)
Oletuslaajuus on hyvä lähtökohta suunnittelun laajuuden määrittämiseen, jos tilaajalla ei ole
suunnittelutehtävää määrittäessä tarkempaa tietoa laajuudesta. Tehtävän suorituksen aikana
esille tulevat lisäykset ja vähennykset järjestelmälaajuuteen käsitellään toteutuneen työmäärän
perusteella.



T

Vaihtoehto B Projektikohtainen laajuus (määritettävä haluttu laajuus liitteen 1 avulla)
Sovellettua laajuutta on syytä käyttää suunnittelun laajuuden määrittämiseen, jos hankesuunnitteluvaiheessa on tehty kartoitus tarvittavista toiminnoista. Sovelletun laajuuden käyttäminen
edellyttää aina liitteen 1 täyttämistä ja liittämistä suunnittelutarjousten ja -sopimusten liitteeksi.
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C 2.2

Suunnitteluasiakirjojen sisältö eri suunnitteluvaiheissa ja hankintamuodoissa
T

Kohteen laajuus ja rakennustoimenpide; laajuustiedon mukaan määräytyy suunnittelutehtävän työmäärä esimerkiksi kiinteähintaista tarjousta laadittaessa (tällöin lisäykset tai
vähennykset käsitellään esimerkiksi tuntiveloitusperiaatteella).

Hanketietokortti

Kohteen urakkamuoto; urakkamuodon mukaan määräytyvät suunnitteluasiakirjojen laadinnan ajankohdat ja laajuudet (liitteet 2.1 (LVI), 2.2 (SÄH) ja 2.3 (RAU)).
Tehtävän määrittelyssä voidaan käyttää urakkamuotokohtaista oletuslaajuutta (vaihtoehto A)
tai projektikohtaisesti määriteltävää laajuutta (vaihtoehto B) seuraavasti:


T

Vaihtoehto A Oletuslaajuus (ei edellytä valinnan lisäksi muita toimenpiteitä)
Oletuslaajuus on määritelty niin, että pyrittäessä kiinteään urakkaan, sen avulla saadaan tavanomaisiin kohteisiin riittävä sisältö hyvän suunnittelutuloksen aikaansaamiseksi.



T

Vaihtoehto B Projektikohtainen laajuus (määritettävä haluttu projektin erityispiirteet huomi- Liite 2.1(LVI), 2.2 (SÄH) tai
oiva laajuus liitteiden 2.1 (LVI), 2.2 (SÄH) tai 2.3 (RAU) avulla)
2.3 (RAU) täytettynä
Projektikohtaista laajuutta käyttämällä voidaan suunnitteluasiakirjojen sisältö määritellä
kohde- ja hankintamuotoisesti tilaajan erityistarpeiden tai projektin erityispiirteiden mukaiseksi.
Projektikohtaisen laajuuden käyttö edellyttää aina suunnittelualakohtaisesti liitteen 2 täyttämistä ja liittämistä suunnittelutarjousten ja -sopimusten liitteeksi.

C 2.3

Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokoukset
T

Kohteen alustava suunnitteluaika; suunnitteluajan mukaan määräytyy suunnittelutehtäviin Hanketietokortti
sisältyvä kokousten määrä, ellei sitä ole erikseen kappalemääräisesti määritelty.
Uuden tekniikan käyttöönotto mahdollistaa kokouksiin osallistumisen fyysisen paikallaolon sijasta etäyhteyksillä, jolloin matka-aikaa ja muita matkakustannuksia ei synny. Kokoukset, joihin
on mahdollista osallistua etäyhteyksin, merkitään %-osuudella kokousten kokonaismäärästä.
Jos %-lukua ei ole merkitty, oletetaan, että kokouksiin osallistutaan fyysisesti kokouspaikalla.
Jos etäyhteyksiä halutaan käyttää, suunnitteluosapuolilta edellytetään etäyhteyksiin soveltuvia
laitteita ja ohjelmistoja.
Kohteen alustava rakennusaika; rakennusajan mukaan määräytyy rakennusaikaisiin tehtäviin sisältyvä kokousten määrä, ellei sitä ole erikseen kappalemääräisesti määritelty.

T

Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokousten määrät
______ kpl ehdotussuunnitteluvaihe, joista etäyhteyksin __%
______ kpl yleissuunnitteluvaihe, joista etäyhteyksin __%
______ kpl rakennuslupavaihe, joista etäyhteyksin __%
______ kpl toteutussuunnitteluvaihe (hankintoja palveleva osuus), joista etäyhteyksin __%
Suositeltavin tapa on sopia, että kokousten veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset
sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä niiden lukumäärää ole määritelty, tehtävään sisältyy
suunnitteluvaiheittain
-1 kpl suunnittelu- ja 1 kpl käyttäjäkokouksia/kk ja
-viranomaiskokouksia 1 kpl/suunnitteluvaihe.
Tähän määrään otetaan huomioon vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on
rakennuttaja tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset
sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella.
Jos suunnittelusopimus kattaa useamman suunnittelualan, kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin
osallistutaan tarpeen mukaisessa laajuudessa.

T

Toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvien kokousten määrät rakentamisaikana
______ kpl järjestelmäsuunnittelu (asennussuunnittelukokoukset), joista etäyhteyksin __%
______ kpl järjestelmä- ja tuoteosahankinnan suunnittelu (suunnittelu- ja hankintakokoukset), joista etäyhteyksin __%
Suositeltavin tapa on sopia, että kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset
sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä lukumäärää ole määritelty, tehtävään sisältyy kokouksia seuraavasti:
-Järjestelmäsuunnittelu: 1 kpl suunnittelukokousta/kk suunnitteluvaiheen aikana, joista etäyhteyksin __%
-Järjestelmä- ja tuoteosahankinnan suunnittelu: 1 kpl suunnittelukokouksia/kk ja 2 kpl hankintakokousta tms. /kk suunnitteluvaiheen aikana, joista etäyhteyksin __%.
Tähän määrään otetaan huomioon vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on
rakennuttaja tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset
sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella.
Jos suunnittelusopimus kattaa useamman suunnittelualan, kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin
osallistutaan tarpeen mukaisessa laajuudessa.
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T

Toteutusuunnittelutehtävään sisältyvien järjestelmä- tai tuoteosahankintojen suunnittelupakettien määrä
______ kpl suunnittelupaketteja
Suunnittelutehtävän laajuuden määrittämiseksi tulee määritellä järjestelmä- tai tuoteosahankintaan liittyvien suunnittelupakettien määrä.

T

Rakentamista valmistelevan vaiheen kokoukset
______ kpl kokouksia, joista etäyhteyksin __%
Yksinkertaisin tapa on sopia, että kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset
sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä lukumäärää ole määritelty, tehtävään sisältyy
-1 kpl kokouksia liittyen rakentamisen valmisteluvaiheeseen.
Tähän määrään otetaan huomioon vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on
rakennuttaja tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset
sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella.
Jos suunnittelusopimus kattaa useamman suunnittelualan, kokouksiin ja vastaaviin tilaisuuksiin
osallistutaan tarpeen mukaisessa laajuudessa.

T

Rakentamisen aikaiset kokoukset
______ kpl työmaakokouksia, joista etäyhteyksin __%
______ kpl vastaanottokokouksia
______ kpl jälkitarkastuskokouksia
______ kpl urakoitsijapalavereja, joista etäyhteyksin __%
______ kpl hankintapalavereja, joista etäyhteyksin __%
______ kpl urakkaneuvottelukokouksia, joista etäyhteyksin __%
______ kpl takuutarkastuksiin liittyviä teknisiä tarkastuksia
______ kpl takuutarkastuskokouksia
Yksinkertaisin tapa on sopia, että kokouksien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset
sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä lukumäärää ole määritelty, tehtävään sisältyy rakentamisvaiheessa
-1 kpl työmaakokouksia/kk,
-1 kpl urakoitsijapalavereja/kk
-1kpl hankintapalavereja + urakkaneuvotteluja /kk
-1kpl vastaanottokokouksia
-1kpl jälkitarkastuskokouksia
-1kpl teknisiä tarkastuksia/takuuaika ja
-1kpl takuutarkastuksia/takuuaika.
Tähän määrään huomioidaan vain sellaiset kokoukset, joiden kokoonkutsujana on rakennuttaja
tai hänen edustajansa. Suunnittelijoiden väliset ja muut vastaavat kokoukset sisältyvät suunnittelutehtävään. Lopullisen toteutuman muutokset käsitellään tuntiveloituksella.

T

Yhteistoiminnallisiin hankintamuotoihin liittyvät työpajat
______ kpl puolen päivän pituisia työpajoja
______ kpl päivän pituisia työpajoja

C 2.4

Muut määräsidonnaiset tehtävät


T

Rakentamisen aikaisiin tuoteosa- tai erillishankintatarjouksiin liittyvät tehtävät
______ kpl tarjouksia
Suositellaan, että tarjousten käsittelytehtävien veloitusperusteena on tuntiveloitus. Jos kokoukset
sisältyvät muuhun palkkiomuotoon eikä tarjousten lukumäärää ole määritelty, tehtävään sisältyy rakentamisvaiheessa kolmen erillisen tarjouksen käsittely. Lopullisen toteutuman muutokset
käsitellään tuntiveloituksella.



T

Takuuaikana suoritettavia järjestelmien toiminnallisuuden arviointikäyntejä analysointeineen ja raportointeineen



T

Takuuaikana etäyhteyksien avulla suoritettavia järjestelmien toiminnallisuuden arviointijaksoja analysointeineen ja raportointeineen

T

Varmistetaan suunnittelijan kelpoisuus suunnittelutehtävään

T

Hankitaan tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen päätös kelpoisuudesta

T

Varmistetaan, että suunnitteluresurssit ovat riittävät tehtävän suorittamiseen (määrällisesti ja Alustava projektiajallisesti)
suunnitelma

______ kpl

______ kpl
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T

Sovitaan suunnittelu- ja käyttäjäkokouksista

Muistio

T

Käynnistetään suunnittelutehtävästä sopiminen (tarjous- tai neuvottelumenettely)

Sopimusneuvottelumuistio

T

Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus

Suunnittelusopimus

C3

Käynnistäminen
T

Tarkistetaan, että talotekniselle suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden Suunnittelukokouskirjaus
mukaiset

T

Tarkistetaan, että suunnittelun aikataulut mahdollistavat riittävän panostuksen suunnitteluun

Suunnittelukokouskirjaus

T

Määritellään muutos- ja lisäsuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset

Suunnittelukokouskirjaus

C4

Suoritus

C 4.1

Suunnittelutavoitteet
Tarkistetaan aikaisemmassa vaiheessa laaditut suunnittelutavoitteet talotekniselle suunnittelulle. Niiden puuttuessa määritellään ja dokumentoidaan suunnittelutavoitteet suunnittelua,
rakentamista ja ylläpitoa varten. Osa tavoitteista on järkevää esittää tilatyyppikohtaisesti.
Määriteltävät talotekniset tavoitteet ovat vähintään seuraavat:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tavoitteidenhallintaraportti, jossa ko. asiat käsitellään
ja määritellään jatkosuunnittelun perusteiksi

valaistus
sisäolosuhteet
energiankulutus
investointikustannukset
teknisten järjestelmien käyttöikä
varustelutaso
varaukset, muunneltavuus, laajennettavuus, joustavuus ja täydennettävyys
turvallisuus, paloturvallisuus, henkilöiden ja omaisuuden suojaus, toimintavarmuus
ympäristövaikutukset
kiinteistön raportoivuus
huollettavuus
rakennuksen tiedonhallinta.

Määritellään erikseen tavoitteet ja maksimi-/minimiominaisuudet muuntuville tila-alueille ja
erityistiloille. Näiden muuntuvien tila-alueiden maksimiominaisuuksien perusteella määritetään tavoitteet kiinteille perusjärjestelmille, kuten
– sähkössä pääjakelu-, tele- ja turvajärjestelmien keskuslaitteille, sähköenergian kulutukselle
jne.
– LVI:n ja PAL:n osalta tavoitteet keskuslaitteille, jakelujärjestelmille, päätelaitteille, energiankulutukselle jne.
– RAU:n osalta valvomon keskuslaitteille.
C 4.2

Suunnittelun aloitustilaisuus
Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen

Aloitustilaisuuden muistio
(rakennuttajakonsultti tai
rakennuttaja laatii)

Suunnittelun aloitustilaisuudessa käydään läpi suunnittelukohteen yleiset tavoitteet sekä rakennuttajan ja käyttäjän vaatimukset kohteen suunnittelulle.
C 4.3

Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut
Määritellään ja sovitaan tiedonvaihtoaikataulut oman suunnittelualan osalta sellaisille
suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää muilta suunnittelijoilta saatavia lähtötietoja.
Lähtötietojen yhteensovituksen jälkeen laaditaan koko projektin yhteinen suunnitteluaikataulu.

Suunnitelma- ja lähtötietoaikataulu

Jos kyseessä on avointa rakentamismallia noudattava projekti, määritellään tiedonvaihdon tarpeet erikseen kiinteille ja muuntuville osille. Mahdollisten hankintapakettien vaikutukset lisätään
aikatauluun heti, kun ne on määritelty ja niiden vaikutukset muuhun aikatauluun on selvitetty.
C 4.4

Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
Määritellään ja sovitaan huolehtimis- ja vastuurajat sellaisille suunnittelutehtäville, joiden
suoritus edellyttää useamman suunnittelijan yhteistyötä tai useampaan urakkasuoritukseen
liittyvää yhteensovitusta Huolehtimis- ja vastuurajat on määriteltävä tyypillisesti seuraaville
alueille:
– oviympäristöasiat ohjatuissa ja kulunvalvonnalla varustetuissa ovissa
– savunpoistoratkaisut
– nosto- ja liukuovet, lastaus- ja nostolaitteet ja vastaavat
– laite- ja prosessisähköistys
– tuoteosa- ja hankintapaketteihin liittyvä suunnittelu
– sähkötiloihin liittyvät lämpökuormat ja jäähdytysratkaisut
– integroidut järjestelmät ja niiden suunnitteluvastuut.
Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat tulee määrittää heti suunnittelun aluksi. Niillä varmistetaan, että useisiin suunnittelualoihin liittyvissä järjestelmissä joku suunnitteluosapuolista vastaa
siitä, että käyttäjän tarpeet tai viranomaisten vaatimukset tulevat huomioiduksi ja että muut
suunnitteluosapuolet saavat riittävät lähtötiedot oman alansa suunnitelmien laatimiseksi.
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C 4.5

Suunnitelmakatselmukset
Sovitaan, minkä tasoisille suunnitelmille suoritetaan katselmukset suunnitteluvaiheen osalta Muistio (pääsuunnittelija)
Suunnitelmakatselmusten tarkoituksena on varmistaa, että suunnitelmat viedään kunkin vaiheen osalta riittävän pitkälle, mutta ei liian pitkälle, jotta myös mahdollistetaan suunnitelmien
jatkokehitysmahdollisuudet mm. tuoteosasuunnittelun osalta.
Katselmusten ajankohdat voidaan esittää tiedonvaihtoaikataulussa.

C 4.6

Suunnitteluyhteistyö ja viestintä
Sovitaan, miten suunnittelijoiden välinen yhteistyö toteutetaan, miten suunnittelijat pitävät
keskinäisiä suunnittelupalavereja ja miten pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelua

Muistio (pääsuunnittelija)

Suunnittelijoiden välisten palavereiden ajankohdat voidaan esittää tiedonvaihtoaikataulussa.
C 4.7

CAD- ja tietomallinnusohje
Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen. CAD- ja tietomallinnusohje määrittää suunnittelussa käytetyt ohjelmistot ja niiden yhteensopivuuden

CAD- ja tietomallinnuksen
toimintaohje

CAD- ja tietomallinnusohjeen tekeminen varmistaa kaikkien osapuolien yhdenmukaisen toiminnan ja suunnitelmien tietoteknisen yhteensopivuuden.

C5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyväksyntä

Tulos

D

Muistio

Suunnittelupäätös

EHDOTUSSUUNNITTELU

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.
Ehdotussuunnitteluvaiheessa selvitetään ne tekniset vaihtoehdot, joiden avulla suunnittelutavoitteet voidaan toteuttaa. Tarkoitus on selvittää ja
vertailla useita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtojen dokumentointitavalle ei aseteta vaatimuksia, kunhan se riittävästi määrittää ratkaisut.
Ehdotussuunnitteluvaiheen lisätehtävillä täydennetään perustehtäviä rakennuksen vaativuuden, korjausrakentamistarpeiden ja muiden erityisvaatimusten vuoksi.
Vaiheen tuloksena syntyy valittu ehdotussuunnitelma.

Tunnus

D1

Valinta

Tehtävät

Tulos

Edellytysten toteaminen
Katso kohdat C 1 ja C 2

D2

Valmistelu

D 2.1

Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset
Osallistutaan suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokouksiin (katso kohta C 2.3)

D 2.2

Suunnittelun aloitustilaisuus
Katso kohdan C 4 tehtävät

D 2.3

Suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulut
Katso kohdan C 4 tehtävät

D 2.4

Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
Katso kohdan C 4 tehtävät

D 2.5

Suunnitelmakatselmukset
Katso kohdan C 4 tehtävät

D 2.6

Suunnitteluyhteistyö ja viestintä
Katso kohdan C 4 tehtävät

D 2.7

Suunnittelutavoitteet
Katso kohdan C 4 tehtävät
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D3

Käynnistäminen

D 3.1

CAD- ja tietomallinnusohje
Katso kohdan C 4 tehtävät

D 3.2

Laitetunnusjärjestelmä
Selvitetään tai laaditaan laitetunnusjärjestelmä ja hyväksytetään se

D 3.3

Laitetunnusjärjestelmä

Liittymävaihtoehdot
Määritellään rakennuksen massoitteluun vaikuttavat liittymät ulkopuolisiin verkostoihin

D 3.4

Asemapiirustus, selvitys
liittymistavasta, reiteistä
ja sammutusjärjestelmien
vesilähteestä

Teknisten järjestelmien vaihtoehdot
Selvitetään yhteistyössä koko suunnitteluryhmän kanssa ne talotekniset vaihtoehdot, jotka
soveltuvat ja tukevat arkkitehdin määrittelemiä tilaratkaisuvaihtoehtoja.

Kuvaukset ja luonnokset eri vaihtoehdoista
vertailun tai päätöksenteon kannalta riittävällä
tarkkuudella kiinteälle
rakennukselle ja muuntuville tilaosille

Vaihtoehdot selvitetään erikseen kiinteälle rakennukselle ja muuttuville tilaosille.

D 3.5

Kirjataan ja visualisoidaan sähkö- ja telejärjestelmien (SÄH) vaihtoehdot

Sähkönjakeluratkaisut työalueille, valaistusratkaisut
tyyppitiloille, ratkaisut
energian mittausjärjestelmän, sähkönjakelujärjestelmien, mahdollisten
varmennettujen ja keskeytymättömien jakeluiden
sekä telejärjestelmien
toteutukselle

Kirjataan ja visualisoidaan LVI- järjestelmien (LVI) vaihtoehdot

Keskusjärjestelmäratkaisut,
pääjakelureitit, tyyppitilaratkaisu

Kirjataan ja visualisoidaan rakennusautomaatiojärjestelmien (RAU) vaihtoehdot

Vaihtoehtoiset ratkaisut
rakennusautomaatiojärjestelmän ja säätöjärjestelmän toteutukselle

Käyttö- ja paloturvallisuusvaihtoehdot

D 3.6

Selvitetään yhteistyössä koko suunnitteluryhmän kanssa ne palo- ja turvatekniset vaihtoehdot, jotka soveltuvat arkkitehdin määrittelemiin tilaratkaisuvaihtoehtoihin ja tukevat niitä

Kuvaukset ja luonnokset eri vaihtoehdoista
vertailun tai päätöksenteon kannalta riittävällä
tarkkuudella kiinteälle
rakennukselle ja muuttuville tilaosille

Kirjataan ja visualisoidaan palo- ja turvajärjestelmien vaihtoehdot

Vaihtoehtoiset ratkaisut
paloilmoitus-, savunpoisto-, ylipaineistus- ja poistumisvalaistusjärjestelmien
toteutukselle, murtoilmaisu- ja henkilöturvajärjestelmien toteutukselle ja
palosammutusjärjestelmien toteutukselle

Kirjataan ja visualisoidaan paloturvallisuuteen liittyvät rakennusautomaatiojärjestelmien
vaihtoehdot

Vaihtoehtoiset ratkaisut
savunpoiston ohjausjärjestelmien toteutukselle
(jos käytetään apuna
rakennusautomaatiojärjestelmää)

Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)


Taso a Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (perusvaatimukset täyttävät energiatarkastelut)

Rakennuksen energian
tavoitekulutus vuositasolla



Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (täydennetyt, yksityiskohtaisemmat laskelmat)

Rakennuksen energian
tavoitekulutus vuositasolla
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D 3.7

Sisäilmaolosuhdelaskenta (LVI)


Taso a Laskenta (sisäolosuhteiden määrittäminen rakentamismääräysten ja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti)

Tyyppitilakohtaiset
mitoituslaskelmat ja huonelämpötilojen kuukausikeskiarvot



Taso b Olosuhdesimulointi (olosuhteiden ja mittaustehojen simulointi tilatyypeittäin)

Tilatyyppikohtaiset
olosuhde- ja mitoituslaskelmat vuorokausitasolla,
kesäajan huonelämpötilan
vaatimuksenmukaisuuden
tarkastelu

D 3.8

D 3.9

Valaistuslaskenta (SÄH)


Taso a Ei erityisvaatimuksia (valaistuslaskelmat tilatyypeittäin)

Tyyppitilakohtaiset valaistuslaskelmat



Taso b Laskenta ja visualisointi (karkeatasoinen, havainnollistetaan tilojen käyttäjille valais
tuksella saavutettavaa tulosta)

Tilatyyppikohtaiset
valaistuslaskelmat ja
karkeatasoiset 3D-tasoiset
tilatyyppikuvat käyttäjän
kanssa sovituista tilatyypeistä

Alustavat teknisten tilojen tarpeet
Määritellään päälaitteiden teknisten tilojen tila- ja sijoitustarpeet sekä isot merkittävät raken- Tilasijoituspiirustukset
teiden läpiviennit ja oleellisten kuormitustietojen toimittaminen rakennesuunnittelijalle
tai tilavarausmallit, jotka
toimitetaan arkkitehdille

D4

Suoritus

D 4.1

Mallihuoneet ja tyyppitilat
Laaditaan alustavat esitykset mallihuone- ja/tai tyyppitilaratkaisuiksi silloin, kun kohteessa
esiintyy toistuvia tilaratkaisuja

D 4.2

Alustavat mallihuone- ja/
tai tyyppitiladokumentit

Ehdotussuunnitelmat
Dokumentoidaan ne ratkaisuvaihtoehdot, jotka ovat toteutuskelpoisia valittuihin arkkitehdin Ehdotussuunnitelma-asiaratkaisuvaihtoehtoihin nähden
kirjat: järjestelmäkuvaukset toimintaperiaatteineen,
missä on käsitelty esitetyt
vaihtoehdot kiinteille
tilaosille ja muuntuville
tilaosille

D 4.3

– Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät (SÄH)
Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot. Muuntuvien tila-alueiden
maksimiominaisuuksien perusteella määritetään ehdotusvaihtoehdot kiinteille perusjärjestelmille kuten pääjakelu-, tele- ja turvajärjestelmien keskuslaitteille jne.

Tarvittavat piirustukset ja
leikkaukset niiltä osin, kun
ne liittyvät vaihtoehtojen
esittämiseen, tyyppitilojen
valaistus- ja kalustusperiaatteet, alustavat järjestelmäkaaviot esitetyille
vaihtoehdoille

– LVI-järjestelmät (LVI)
Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot. LVI:n osalta muuntuvien
tila-alueiden maksimiominaisuuksien perusteella määritellään ehdotukset keskuslaitteille,
jakelujärjestelmille, päätelaitteille, energiankulutukselle jne.

Tarvittavat piirustukset ja
leikkaukset niiltä osin, kun
ne liittyvät vaihtoehtojen
havainnollistamiseen,
tyyppitilojen vaihtoehtoratkaisut päätelaitteineen

– Palosammutusjärjestelmät
Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot

Tarvittavat periaatekaaviot
esitetyille vaihtoehdoille

– Rakennusautomaatiojärjestelmät
Dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot

Tarvittavat periaatekaaviot
esitetyille vaihtoehdoille

Eri suunnittelualojen ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja yhteensovittaminen
Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu pääsuunnittelijan
johdolla

D5

Suorituksen sopimuksen mukaisuuden osoittaminen
Hyväksytetään ehdotussuunnitelmat tilaajalla ja sovitaan toteutettavat ratkaisut esitetyistä
vaihtoehdoista

Tulos

Yhteensovitustilaisuuden
muistio (pääsuunnittelija)
ja siitä aiheutuvat tarkennetut ehdotussuunnitelma-asiakirjat

Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi
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D6

Erikseen tilattavat tehtävät
Nämä tehtävät täydentävät em. perustehtäviä esim. korjausrakentamisessa ja erityisen vaativissa hankkeissa. Katso ohjeet sivu 2.

D 6.1

Talotekniset kuntokartoitukset, jos niitä ei ole tehty hankesuunnittelun yhteydessä


E/K

Tehdään suunnittelualueeseen liittyvät kuntokartoitukset teknisten järjestelmien nykytilanteesta ja kunnosta sekä arvioidaan jäljellä oleva tekninen käyttöikä, korjausaste ja järjestelmien uusimistarve. Tarvittavilta osin syvennetään kuntokartoitusta laitteiden ja materiaalien
kuntotutkimuksilla luotettavan tiedon saamiseksi.

D 6.2

Kohta poistettu

D 6.3

Kohta poistettu

D 6.4

Kohta poistettu

D 6.5

Investointikustannuslaskenta (LVI, RAU, SÄH)

Kuntokartoitusraportti,
järjestelmien ja laitteiden
jäljellä olevat tekniset
käyttöiät sekä toimenpideehdotukset kustannusarvioineen



E

Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (laskenta neliöpohjaisesti)

Kokonaiskustannusarvio



E

Taso b Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta

Kokonaiskustannusarvio
jaoteltuina tiloittain tai
järjestelmittäin

D 6.6

Elinkaarikustannuslaskenta
Tehdään laskelmat määriteltävien vaihtoehtojen elinkaarikustannuksista


E

Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arviointi tilastollisten arvojen perusteella)

Energian ja ylläpidon
vuosikustannusarvio



E

Taso b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu (investointi-, energia-, käyttö- ja ylläpitokustannusten laskenta vertailtaville vaihtoehdoille)

Suunnitteluratkaisujen
elinkaarikustannusvertailut

D 6.7

Ympäristöluokituksen esiselvitys


E

D 6.8

Taso a Esiselvitys (kokonaistarkastelu kohteeseen soveltuvasta ympäristöluokituksesta
(kaikki suunnittelualat, rakentaminen ja käyttöönotto))

Lausunto soveltuvasta
luokitusvaihtoehdosta ja
saavutettavissa olevasta
pistetasosta

Ympäristöluokituksen esiselvitykseen osallistuminen oman suunnittelualansa osalta


E

D 6.9

Avustetaan ympäristöluokituksen esiselvityksen tekijää saavutettavissa olevien kredittien
alustavassa määrittelyssä oman suunnittelualan osalta

Esiselvitysraportti (laatii
esiselvityksen tekijä)

Valittuun ympäristöluokitukseen liittyvät selvitykset oman suunnittelualansa osalta


E

D 6.10

Määritellään ympäristöluokituskonsultin johdolla yhteistyössä muiden suunnittelijoiden
kanssa vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja niin, että esiselvityksessä tavoiteltu pistetaso
saavutetaan
Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät



E

Tässä kohdassa voidaan esittää sellaisia hankekohtaisia erityistehtäviä, joita ei ole edellä
määritelty
___________________________________________________________________________
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D7

Neuvottelua edellyttävät tehtävät
Nämä tehtävät ovat ovat laajuudeltaan ja toteutustavaltaan vaikeasti määriteltäviä, ja niiden
toteuttamiseen vaaditaan erityisesti tähän tehtävään tarkoitettuja, ei yleisesti käytössä olevia,
ohjelmia ja niiden käytön osaamista. Jos alla esitettäviä tehtäviä halutaan liittää suunnittelijan
tehtäväsisältöön, edellytetään, että niiden suorituksesta, laajuudesta ja toteutustavasta neuvotellaan erikseen esim. suunnittelusopimusneuvottelun yhteydessä.

D 7.1

Virtaussimulointi
Tehdään seuraaville tiloille:
______________________________________________________

Virtaussimuloinnin
visualisoinnit ja tulosten
analysointi

Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (konesalit,
korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla
CFD- laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics) erikseen sovituissa, ilmastoinnin kannalta erittäin vaativiksi todetuissa tiloissa.
D 7.2

Valaistuksen simulointi ja visualisointi
Simulointi ja visualisointi (valokuvatasoinen, havainnollistetaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja tilojen ilmettä )
Tehdään seuraaville tiloille:
______________________________________________________

Tilakohtaiset valokuvatasoiset tilatyyppikuvat
käyttäjän kanssa sovituista
tilatyypeistä

Visualisoinnilla havainnollistehtaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja
tilojen ilmettä. Vaativissa tiloissa (auditoriot, aulat, esittelytilat, julkisivuvalaistusratkaisut jne.)
visualisointi tehdään fotorealistisen 3D-simulointiohjelmiston avulla arkkitehdin laatimille
tilamalleille. Tulosteena on valokuvatasoiset kuvat tulevasta tilasta eri valaistustilanteissa.
D 7.3

Luonnonvalon hyödyntämisen simulointi
Simulointi ja tulosten analysointi
Tehdään seuraaville tiloille:

Tilakohtaiset simulointitulokset ja raportti

___________________________________________________________

E

YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnittelun.
Yleissuunnitteluvaiheen lisätehtävillä halutaan varmistaa vaativien kohteiden osalta, että asetetut tavoitteet on saavutettu ja jatkosuunnittelu
etenee tavoitteiden mukaisesti.
Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset.

Tunnus

Valinta

Tehtävät

E1

Edellytysten toteaminen

E 1.1

Lähtötiedot ja jatkosuunnittelupäätös
Tarkistetaan, että ehdotussuunnitelman päätökset sisältävät tarvittavat lähtötiedot ja päätökset tätä suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan lähtötietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa varten.

E2

Valmistelu

E 2.1

Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset
Osallistutaan suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokouksiin (katso kohta C 2.3)

E 2.2

Lähtötietojen raportti

Suunnittelutilanneraportti

Tiedonvaihtoaikataulu TATE-suunnittelun osalta
Tarkistetaan, että ehdotussuunnitteluvaiheessa laadittu tiedonvaihtoaikataulu on voimassa
sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää muilta suunnittelijoilta saatavia
lähtötietoja. Tarvittaessa tarkistetaan tiedonvaihtoaikataulu ja yhteinen koko projektin
suunnittelma-aikataulu. Jos ko. aikataulua ei ole laadittu aiemmissa vaiheissa, laaditaan se
tässä vaiheessa.

E 2.3

Tulos

Suunnittelma- ja lähtötietoaikataulu tai aiemmin
laaditun aikataulun
tarkistus

Rakennuksen kiinteän ja muuntuvien osien määrittely
Osallistutaan yleissuunnitteluvaiheen kiinteän perusrakennuksen ja muuntuvien tilaosien,
suunnittelupakettijaon ja -sisällön sekä suunnittelutarkkuuden määrittelyyn
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E3

Käynnistäminen

E 3.1

Liittymäratkaisut
Esitetään liittymät, reitit ja alustavat tekniset laskelmat liittymisestä rakennuksen ulkopuolisiin verkostoihin

E 3.2

Reititystarpeet, tyyppitilojen ratkaisuvaihtoehdot ja järjestelmäintegraatio
Sovitaan yhteistyössä taloteknisten suunnittelijoiden kesken pääreitit ja niiden yhteensovitus sekä tyyppitilojen ja/tai kerrosten talotekniset ratkaisut jatkosuunnitteluun hyväksyttyjen
ehdotusten perusteella. Reititystarpeet määritellään kiinteille tilaosille ja muuntuvien osien
reititystä tarkastellaan sovittujen maksimitarpeiden perusteella. Tehdään talotekniikan
yhteensovitus. Tarkennetaan alustavat laitekohtaiset kuormitustiedot. Määritetään järjestelmien integraatiotarpeet jatkosuunnitteluun valittujen ehdotusten perusteella.

E 3.3

Asemapiirustus ja selvitys
liittymistä ja niiden kapasiteetista

Tasopiirustukset pääreitteineen ja leikkauksineen,
tyyppitilojen TATE-yhteispiirustukset ja leikkaukset,
määritys järjestelmäintegraatiosta

Yleissuunnitelman laskelmat
Tarkennetaan ehdotussuunnitteluvaiheessa tehdyt laskelmat ja visualisoinnit valitulle
yleissuunnitelmavaihtoehdolle suunnittelutavoiteasiakirjassa määriteltyjen tavoitteiden
toteutumisen varmistamiseksi

E4

Suoritus

E 4.1

Yleissuunnitelma-asiakirjat

Täydennetyt laskelmaasiakirjat ja simulointi- ja
visualisointitulosteet

Laaditaan yleissuunnitelmapaketti, jossa otetaan huomioon kiinteät rakennusosat ja muuntuvat tila-alueet

E 4.2

Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti (SÄH):
– tila- ja suojausluokitukset tai niiden vaihtelumahdollisuudet
– valaistusratkaisut tyyppitiloille tai niiden vaihtelumahdollisuudet
– ryhmitys- ja mittausalueet tai niiden vaihtelumahdollisuudet
– maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelyt
– jakelujärjestelmät tai niiden vaihtelumahdollisuudet
– varmennetut ja keskeytymättömät jakelut tai niiden vaihtelumahdollisuudet
– ohjaustarpeet ja ratkaisut tai niiden vaihtelumahdollisuudet
– tele- ja turvajärjestelmien järjestelmäkaaviot

Järjestelmäkuvaukset
toimintaperiaatteineen,
asemapiirustus, tasopiirustukset pääjohtoreitein
ja tarvittavat leikkaukset,
jakelukaaviot, järjestelmäkaaviot, alustavat laiteluettelot ja pääreikätiedot

LVI-järjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti (LVI):
– tilajärjestelmät ja niiden vaihtelumahdollisuudet
– pääjakelujärjestelmät ja niiden mitoitusperiaatteet
– keskuslaitteiden palvelualueet
– suoritetaan tarvittavat mitoituslaskelmat (painehäviö, tilavuusvirta, äänitekniikka yms.)
niiltä osin kuin suunnittelutiedot sen mahdollistavat

Järjestelmäkuvaukset ja
-kaaviot toimintaperiaatteineen, asemapiirustus,
tasopiirustukset pääjakelureitein ja tarvittavat leikkaukset, palvelualuekaaviot,
alustavat laiteluettelot,
alustavat pääreikätiedot

Paloteknisten järjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti:
– tilajärjestelmät ja niiden luokitukset ja vaihtelumahdollisuudet
– pääjakelujärjestelmät ja niiden mitoitusperiaatteet
– keskuslaitteiden mitoitukset ja palvelualueet
– suoritetaan tarvittavat mitoituslaskelmat niiltä osin kuin suunnittelutiedot sen mahdollistavat

Järjestelmäkuvaukset ja
-kaaviot toimintaperiaatteineen, asemapiirustus,
tasopiirustukset pääjakelureitein ja tarvittavat leikkaukset, palvelualuekaaviot,
alustavat laiteluettelot,
alustavat pääreikätiedot

Rakennusautomaatiojärjestelmien ratkaisujen dokumentointi mm. seuraavasti:
– rakennusautomaatiojärjestelmän järjestelmäkaaviot
– rakennusautomaatiojärjestelmän huonekohtaisten säätöjärjestelmien periaatekaaviot

Järjestelmäkaaviot ja -kuvaukset toimintaperiaatteineen, huonekohtaisten
säätöjärjestelmien kaaviot
toimintaperiaatteineen

Eri suunnittelualojen yleissuunnitelmien yhteensovitus ja laadunvarmistus
Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnitteluosapuolet ovat velvollisia tutustumaan toisten suunnitteluosapuolten suunnitelmiin ja
vertailemaan niitä omiin suunnitelmiinsa.

Yhteensovitustilaisuuden
muistio ja siitä aiheutuvat
tarkennetut yleissuunnitelma-asiakirjat, laadunvarmistusasiakirjat (laadunvarmistustarkastuksen
muistio ja siitä aiheutuvat
tarkennetut yleissuunnitelma-asiakirjat)

Suoritetaan yleissuunnitelman sisäinen laadunvarmistus.
E 4.3

Kosteudenhallintasuunnitelma
Osallistutaan kosteudenhallintasuunnitelman laadintaan
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E5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Verrataan yleissuunnitelmaa tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja syyt niihin

Raportti suunnittelutavoitteiden toteutumisesta ja
poikkeamien syistä

Hyväksytetään yleissuunnitelma tilaajalla ja varmistetaan, että sen pohjalta voidaan käynnis- Muistio
tää seuraava suunnitteluvaihe
Todetaan yleissuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus
Tulos

Hyväksytty yleissuunnitelma

E6

Erikseen tilattavat tehtävät

Muistio

Nämä tehtävät täydentävät em. perustehtäviä esim. korjausrakentamisessa ja erityisen vaativissa hankkeissa. Katso ohjeet sivu 2.
E 6.1

Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)


E

E 6.2

Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut rakennuksen energiankäytön
laskelmat)

Rakennuksen energian
tavoitekulutus vuositasolla

Sisäilmaolosuhdelaskenta (LVI)


E

Taso a Laskenta

Huonelämpötilojen
kuukausikeskiarvot ja
tyyppitilakohtaiset mitoituslaskelmat



E

Taso b Olosuhdesimulointi

Typpitilakohtaiset olosuhde- ja mitoituslaskelmat
vuorokausitasolla ja
kesäajan huonelämpötilan
vaatimuksenmukaisuuden
tarkastelu

E 6.3

Valaistuslaskenta (SÄH)


E

E 6.4

Taso b Laskenta ja visualisointi (karkeatasoinen, havainnollistetaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta)

Tilatyyppikohtaiset
valaistuslaskelmat ja karkeatasoiset tilatyyppikuvat
käyttäjän kanssa sovituista
tilatyypeistä

Investointikustannuslaskenta (LVI, RAU, SÄH)


E

Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (laskenta neliöpohjaisesti)

Kokonaiskustannusarvio



E

Taso b Tila- ja järjestelmäpohjainen tavoitehintalaskenta

Kokonaiskustannusarvio
jaoteltuina tiloittain tai
järjestelmittäin

E 6.5

Elinkaarikustannuslaskenta


E

Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arvio tilastollisten arvojen perusteella)

Energian ja ylläpidon
vuosikustannusarvio



E

Taso b Vaihtoehtojen elinkaarikustannusten vertailu

Suunnitteluratkaisujen
elinkaarikustannusvertailut



E

Taso c Suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusten laskenta

Rakennuksen elinkaarikustannuslaskelma



E

Taso a Ei erityisvaatimuksia laskennalle (arvio tilastollisten arvojen perusteella)

Arvio energiankäytön
aiheuttamien päästöjen
tasosta



E

Taso b Suunnitteluratkaisujen energiankäytön ympäristövaikutusten laskenta

Raportti energiankäytön
aiheuttamista päästöistä



E

Taso c Suunnitteluratkaisujen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten laskenta

Raportti elinkaaren aikaisista päästöistä

E 6.6

Ympäristövaikutukset

E 6.7

Ennakkohankintojen ja tilapäisjärjestelyiden suunnittelu


E

Tehdään ne ennakkohankintoja palvelevat suunnitelmat, jotka ovat välttämättömiä rakentamisen käynnistämiseksi.
Ennakkohankintoja ovat:
___________________________________________________________________________
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E 6.8

Yleissuunnitelman täydennys arvioilla määristä


E

E 6.9

Täydennetään yleissuunnitelma arvioiduilla määrätiedoilla (ei sisällä putkisto-, kanavointi-,
kaapelointi- yms. määrätietoja)

Yleissuunnitelmat täydennettyinä määrätiedoilla

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät:


E

Tässä kohdassa voidaan esittää sellaisia hankekohtaisia erityistehtäviä, joita ei ole edellä
määritelty
____________________________________________________________________________

E7

Neuvottelua edellyttävät tehtävät
Nämä tehtävät ovat ovat laajuudeltaan ja toteutustavaltaan vaikeasti määriteltäviä, ja niiden
toteuttamiseen vaaditaan erityisesti tähän tehtävään tarkoitettuja, ei yleisesti käytössä olevia,
ohjelmia ja niiden käytön osaamista. Jos alla esitettäviä tehtäviä halutaan liittää suunnittelijan
tehtäväsisältöön, edellytetään, että niiden suorituksesta, laajuudesta ja toteutustavasta neuvotellaan erikseen esim. suunnittelusopimusneuvottelun yhteydessä.

E 7.1

Virtaussimulointi
Tehdään seuraaville tiloille:
___________________________________________________________

Virtaussimuloinnin
visualisoinnit ja tulosten
analysointi

Olosuhdesimulointeja täydennetään viihtyvyyden varmistamiseksi vaativissa tiloissa (konesalit,
korkeat aulat jne.) simuloimalla virtaus- ja lämpötilajakaumat 3D-mallinnukseen perustuvalla
CFD- laskentaohjelmistolla (CFD = Computational Fluid Dynamics) erikseen sovituissa, ilmastoinnin kannalta erittäin vaativiksi todetuissa tiloissa.
E 7.2

Valaistuksen simulointi ja visualisointi
Simulointi ja visualisointi (valokuvatasoinen, havainnollistetaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja tilojen ilmettä ).
Tehdään seuraaville tiloille:
___________________________________________________________

Tilakohtaiset valokuvatasoiset tilatyyppikuvat
käyttäjän kanssa sovituista
tilatyypeistä

Visualisoinnilla havainnollistehtaan tilojen käyttäjille valaistuksella saavutettavaa tulosta ja
tilojen ilmettä. Vaativissa tiloissa (auditoriot, aulat, esittelytilat, julkisivuvalaistusratkaisut jne.)
visualisointi tehdään fotorealistisen 3D-simulointiohjelmiston avulla arkkitehdin laatimille
tilamalleille. Tulosteena on valokuvatasoiset kuvat tulevasta tilasta eri valaistustilanteissa.
E 7.3

Luonnonvalon hyödyntämisen simulointi
Simulointien tarkentaminen, ( esim. valaistusohjausjärjestelmän tarkentaminen)
Tehdään seuraaville tiloille:
___________________________________________________________
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RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT

Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten
hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.
Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä avustetaan
lupahakemuksen laadinnassa.
Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupa-asiakirjat.

Tunnus

Valinta

F1

Tehtävät

Tulos

Edellytysten totaminen

F2

Valmistelu

F 2.1

Viranomais- ja suunnittelukokoukset
Osallistutaan viranomais- ja suunnittelukokouksiin (katso kohta C 2.3)

F3

Käynnistäminen

F 3.1

Viranomaislausunnot
Hankitaan hankkeessa tarvittavat talotekniikkaan liittyvät lausunnot viranomaisilta

F4

Suoritus

F 4.1

Rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat (LVI, SÄH, ELINK)

Suunnittelutilanneraportti,
muistiot paloviranomaisten kanssa pidetyistä
kokouksista, paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Liitoskohtalausunnot,
paloteknisiin järjestelmiin
liittyvät lausunnot, muistiot, selvitykset

Laaditaan rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat ja energiankäyttöselvityksen TATEosuudet ja toimitetaan ne pääsuunnittelijalle

F 4.2



Taso a Energiatehokkuuslaskenta

Rakennuksen energiaselvitys liitteineen



Taso b Energiatehokkuuslaskenta

Täydennetty rakennuksen
energiaselvitys liitteineen

Energiatodistus ja -selvitys
Toimitetaan pääsuunnittelijalle rakennuksen energiatodistukseen tarvittavat oman alan
laskelmat ja selvitykset

F 4.3

Energiatodistukseen liittyvät laskelmat ja selvitykset
todistuksen koko ajalle

Rakennuslupa-asiakirjojen talotekniset tiedot
Täydennetään arkkitehdin rakennuslupapiirustuksiin poistumisvalaistus- ja palotekniset
ratkaisut. Täydennetään lupakuviin julkisivuihin vaikuttavat säleiköt, puhaltimet yms. tiedot.

F5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Tulos

Rakennusvalvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti käsittelyyn jätetty rakennuslupahakemus
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TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.
Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Hankintoja palveleva suunnittelukonaisuus tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät,
työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. Esitykset suunnitelma-asiakirjojen laajuudeksi ja
toteutustasoiksi on esitetty liitteissä 2.1–2.3.
Jos kyseessä on avoimen rakentamisen malli, tehdään ensin rakennuksen kiinteän osan suunnitelmat. Muuntuvan osan suunnitelmat laaditaan
myöhemmin toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden yhteydessä tilojen käyttäjätarpeiden selvittyä. Päätökset yleissuunnitteluvaiheessa avoimiksi jääneistä toteutusratkaisuista tulee tehdä ennen osakokonaisuuden suunnittelun käynnistämistä.
Suunnitteluvaiheen lisätehtävillä täydennetään laadittuja suunnitelmia erityiskohteissa kuten korjausrakentamisessa sekä varmistetaan vaativien kohteiden osalta, että asetetut tavoitteet on saavutettu ja jatkosuunnittelu etenee tavoitteiden mukaisesti.
Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat.

Tunnus

Valinta

Tehtävät

G1

Edellytysten toteaminen

G 1.1

Lähtötiedot ja edellytykset suunnittelun suorittamiselle
Tarkistetaan, että yleissuunnitelma sisältää tarvittavat tiedot suunnitteluvaihetta varten.
Tarvittaessa kirjataan lähtötietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa
varten. Haetaan rakennuttajan päätös puuttuville lähtötiedoille.

G2

Valmistelu

G 2.1

Suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokoukset
Osallistutaan suunnittelu-, viranomais- ja käyttäjäkokouksiin (katso kohta C 2.3)

G 2.2

Lähtötietojen raportti

Suunnittelutilanneraportti

TATE-suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulu
Tarkistetaan, että yleissuunnitteluvaiheessa laadittu/tarkennettu tiedonvaihtoaikataulu on
voimassa sellaisille suunnittelutehtäville, joiden suoritus edellyttää muilta osapuolilta saatavia lähtötietoja. Tarvittaessa tarkistetaan koko projektin yhteinen suunnittelma-aikataulu.

G 2.3

Tulos

Suunnittelma- ja lähtötietoaikataulu tai aiemmin
laaditun aikataulun
tarkistus

Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat
Katso kohdan C4 tehtävät

G 2.4

Suunnitelmakatselmukset
Katso kohdan C4 tehtävät

G 2.5

Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekä suunnittelupakettijako ja sen sisältö
Osallistutaan suunnitteluvaiheen kiinteän perusrakennuksen ja muuntuvien tilaosien, suun- Muistiot (projektinjohto
nittelupakettijaon ja -sisällön sekä suunnittelupakettien suunnittelutarkkuuden määrittelyyn. laatii) Alustava asiakirjaLaaditaan alustava asikirjaluettelo suunnitteluohjauksen tueksi.
luettelo

G3

Käynnistäminen

G 3.1

TATE-reititystarpeet
Sovitaan yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa kanava-, putki- ja johtotiereitit sekä niiden
yhteensovitus. Lisäksi yhteensovitetaan kerrosten talotekniset ratkaisut alustavien LVIreittipiirustusten ja sähkönpistesijoituspiirustusten perusteella.

Reitityspiirustukset ja
suunnittelualakohtaiset
leikkaukset

Tässä osuudessa määritellään reititystarpeet kiinteälle perusosalle ja alustavat reititystarpeet
muuntuvalle tilaosalle. Muuntuvan tilaosan reititystä tarkastellaan toteutusta palvelevan
suunnittelukokonaisuuden yhteydessä.
G 3.2

Päätelaitteiden, pisteiden ja kenttälaitteiden sijoituksen varmennus ja tietojen toimittaminen alakattosuunnitelmia varten
Tarkastetaan yhteistyössä käyttäjän, sisustajan ja arkkitehdin kanssa
– sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien pistesijoitussuunnitelman toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen ja -ratkaisujen kanssa

Hyväksytyt pistesijoituspiirustukset jatkosuunnittelua varten

– LVI-vesikalusteiden, kaasupisteiden, paineilmapisteiden, päätelaitteiden, suuttimien yms.
toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen ja -ratkaisujen kanssa

Hyväksytyt ratkaisut jatkosuunnittelua varten

– rakennusautomaation huonesäätölaitteiden sijoitus ja toimivuus eri kalustusvaihtoehtojen Hyväksytyt huonesäätöja -ratkaisujen kanssa.
laitteiden sijoituspiirustukset jatkosuunnittelua
varten
Toimitetaan arkkitehdille tiedot alakattoon asennettavien laitteiden sijoituksesta ja ulkomitoista alakattosuunnittelun aloittamiseksi
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G4

Suoritus

G 4.1

Hankintoja palvelevat suunnitelmat
Laaditaan hankintoja palvelevat suunnitelma-asiakirjat. Suunnitelma-asiakirjojen laajuus eri
urakkamuodoissa liitteiden 2.1–2.3 mukaisesti. Hankintoja palvelevissa suunnitelmadokumenteissa esitetään suunnitelmat ja vaatimukset niin yksityiskohtaisesti, että niiden pohjalta
voidaan laskea urakkahinta.

G 4.2

Hankintoja palvelevat
suunnitelma-asiakirjat liitteiden 2.1–2.3 mukaisesti.
Asiakirjoista toimitetaan
tulostustiedostot (esim.
PDF) kopiolaitosjakelun
lisäksi erikseen rakennuttajalle sähköistä urakkalaskentamateriaalia varten

Turvallisuusasiakirjan täydennys
Täydennetään rakennuttajakonsultin tai pääsuunnittelijan laatima turvallisuusasiakirja oman Täydennetty työturvallisuunnittelualan osalta
suusliite

G 4.3

Urakkarajaliitteen täydennys
Täydennetään rakennuttajakonsultin tai pääsuunnittelijan laatima urakkarajaliite oman
suunnittelualan osalta

G 4.4

Kantavien rakenteiden varaustiedot
Määritellään rakenteiden varaustarpeet ja toimitetaan ne rakennesuunnittelijalle tarkistusta
ja alustaviin varauspiirustuksiin siirtoa varten

G 4.5

Yhteensovitustilaisuuden
muistio ja siitä aiheutuvat
tarkennetut suunnitelmaasiakirjat

Hankintoja palvelevien suunnitelmien päivittäminen
Suunnitelmat päivitetään mahdollisten rakentamisen aikana havaittujen ja laadituissa
suunnitelmissa esiintyvien yhteensovitustarpeiden osalta. Tämä tehtävä ei sisällä sellaisia
muutoksia, jotka aiheutuvat edellisen suunnitteluvaiheen jälkeen päätetyistä tai esille tulleista tilojen, kalustus- ja alakattoratkaisujen, rakenneratkaisujen tai teknisten järjestelmien
muutoksista, eikä esim. toteutusta palvelevaa suunnitelmakokonaisuutta kuten asennussuunnitelmien laadintaa.

G 4.7

Varaustiedot toimitetaan
joko merkitsemällä ne
erillisiin varaustiedostoihin
tai toimittamalla tarvittavat TATE-varausobjektit
tietomalliin sidottuna
rakennesuunnittelijalle,
tällöin reikämitoituksen
tekee rakennesuunnittelija

Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus
Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu. Suunnitteluosapuolet ovat velvollisia tutustumaan toisten suunnitteluosapuolten suunnitelmiin ja
vertailemaan niitä omiin suunnitelmiinsa. Yhteensovitus voidaan varmistaa yhteensovituspalaverissa. Yhteensovitus edellyttää kuitenkin kaikilta osapuolilta muiden suunnitelmien
vertailua omiin suunnitelmiin ja havaittujen ongelmien raportointia.

G 4.6

Täydennetty urakkarajaliite

Tarkennetut suunnitelmat

Verkostojen tasapainoituslaskelmat
Uusien käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostojen laskelmat sisältäen linjasäätöventtilien Laskelmat ja merkinnät
ja huonelaitteiden säätöventtilien virtaama- ja painehäviötiedot
järjestelmäasiakirjoissa

G5

Tulos

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Verrataan suunnitelmia tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja niiden syyt sekä suoritetaan sisäinen laadunvarmistus

Raportti suunnittelutavoitteiden toteutumisesta
ja poikkeamien syistä,
laadunvarmistuksen
muistio ja siitä aiheutuvat
tarkennetut suunnitelmaasiakirjat

Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä

Muistio

Hyväksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten
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G6

Erikseen tilattavat tehtävät

G 6.1

Hankintoja palveleva suunnittelu
Nämä tehtävät täydentävät em. perustehtäviä esim. korjausrakentamisessa ja erityisen vaativissa hankkeissa. Katso ohjeet sivu 2.

G 6.1.1

Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)


E

G 6.1.2

Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut laskelmat hankintoja palvelevan Rakennuksen energian
suunnitelman ratkaisuiden energiakulutuksesta)
tavoitekulutus vuositasolla
Investointikustannuslaskenta



E

Taso c Määrä-/rakennusosapohjainen laskenta (tarkennetut laskelmat hankintoja palvelevien Kokonaiskustannusarvio
suunnitelmaratkaisuiden investointikustannuksista)
jaoteltuina tiloittain,
rakennusosittain tai
järjestelmittäin



E/K

Tehdään kartoitus liittymien teknisten järjestelmien nykytilanteesta

G 6.1.3

Liittymäalueiden olemassaoleva tekniikka

G 6.1.4

Kohta poistettu

G 6.1.5

Nykyisten asennusten purku

Nykytilannepiirustukset
päivitettyine tietoineen



E/K

Laaditaan suunnittelualueen purkusuunnitelmat nykyisten asennusten taloteknistä purkutyötä varten. Purkutyöt esitetään esim. olemassaolevien piirustusten avulla. Piirustusten
paikkansapitävyys voidaan varmistaa vain näkyviltä osiltaan, ellei rakennusta ole mahdollista
tyhjentää ja rakenteita avata tarkastuksen ajaksi.



E

Laaditaan urakkatarjoushinnan erittelyn lomakepohjat ja yksikköhintalomakepohjat



E

Laaditaan määräluettelot urakkalaskentaa varten. Mahdolliset toteutusvaiheen erot määrissä Määräluettelot
käsitellään yksikköhinnoilla tai muulla sovittavalla tavalla. Määräluetteloiden laajuus ja tarkkuus tulee sopia erikseen. Laajuusmäärittelyssä voidaan käyttää olemassa olevia suosituksia.

G 6.1.6

Purkupiirustukset ja selostukset purettavista LVI-,
RAU-, PAL- ja sähköasennuksista

Urakkatarjouslomakkeet (tarjous- ja yksikköhintalomakkeet)

G 6.1.7

Urakkatarjouslomakkeet ja
yksikköhintalomakkeet

Määräluettelot

G 6.1.8

Ympäristöluokitusjärjestelmän edellyttämät suunnitteluvaiheen tehtävät


E

Laaditaan tavoiteltavien krediittien osalta suunnitteluvaiheen todistusaineisto ja toimitetaan Todistusaineisto
se ympäristöluokituskonsultille, joka vie tiedot ympäristöluokitusjärjestelmään



E

Määritellään järjestelmä- tai tuoteosahankintaan liittyvät talotekniset vaatimukset suunnitte- Erillinen hankintakuvaus
lualan osalta (katso kohdan C 4 tehtävät)
tai laaditun järjestelmä- tai
tuoteosahankintamateriaalin täydennys talotekniikan osalta



E

G 6.1.9

Järjestelmä- tai tuoteosakaupan vaatimustasot

G 6.1.10

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
Tässä kohdassa voidaan esittää sellaisia hankekohtaisia erityistehtäviä, joita ei ole edellä
määritelty
____________________________________________________________________________
Kohta poistettu

G 6.1.11

G 6.1.12

Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla


E

Laaditaan yhdistelmämalli sovittamalla yhteen arkkitehdin tilamalli, rakennemalli ja LVI- ja
sähkösuunnitelmien mallit. Laadittu yhdistelmämalli toimii apuna kohdan G 4.4 mukaisessa
yhteensovituksessa. Yhdistelmämallin tuottaminen voidaan edellyttää vain yhdeltä suunnitteluosapuolelta tai erilliseltä konsultilta.
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G 6.2

Toteutusta palvelevan suunnittelukokonaisuuden laadinta

Toteutusta palvelevassa suunnittelukokonaisuudessa (erikseen tilattavia tehtäviä) hankintoja palveleva suunnitelmakokonaisuus (tai yleissuunnitelmakokonaisuus) kehitetään ja täydennetään rakentamisen ja toteutuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi.
Toteutusta palvelevalla suunnittelukokonaisuudella tarkoitetaan yleisesti asennuskelpoisten suunnitelmien laadintaa valittujen tuotteiden ja
järjestelmien pohjalta ja erityisesti sähköteknisten urakoiden asennuspiirustusten laadintaa. Jos kyseessä on sähköteknisten urakoiden osalta
perinteinen kokonaisurakkamalli, voidaan toteutusta palveleva suunnitelmakokonaisuus toteuttaa joko suunnittelijan tai urakoitsijan toimesta.
Toteutussuunnittelu sisältää sekä kiinteän osuuden että muuntuvan osuuden asennussuunnitelmien laadinnan. Esitykset toteutussuunnitelmaasiakirjojen laajuudeksi ja toteutustasoiksi on esitetty liitteissä 2.1–2.3.
Tehtäväkokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen samanaikaisuus voi edellyttää suunnittelun jakamista erityisiin osakokonaisuuksiin eli
suunnitelmapaketteihin. Jos hankintakyselyt tehdään yleissuunnitelmien pohjalta, niin kyseisten suunnitelmapakettien osalta laaditaan suoraan
toteutussuunnitelmakokonaisuus.
Jos tiettyjen tuote- tai järjestelmäkokonaisuuksien osalta käytetään hankintamuotona tuoteosakauppaa, niin ko. suunnitelmapakettien laajuus
ja tarkkuustaso tulee määrittää ja sopia erikseen (ks. hanketietokortti).
Tuoteosahankinnan vaatimustasot määrittää yleensä suunnittelija. Itse suunnittelun tekee yleensä toimittaja tai urakoitsija.

Tunnus

Valinta

G 6.2.1

Tehtävät

Tulos

Toteutussuunnitteluvaiheeseen liittyvät kokoukset rakentamisaikana
Katso kohta C 2.3


E

Osallistutaan kokouksiin seuraavasti:
Toteutussuunnittelun perinteinen urakkamalli
– järjestelmäsuunnittelun asennusyksityiskohtia koskevat kokoukset



E

Osallistutaan kokouksiin seuraavasti:
Järjestelmä- tai tuoteosasuunnittelu
– järjestelmä- tai tuoteosahankinnan suunnittelukokoukset
– järjestelmä- tai tuoteosahankinnan hankintakokoukset ja vastaavat.

G 6.2.2

Kokousmuistiot (suunnittelija laatii)

Kokousmuistiot (projektinjohto laatii)

Lähtötiedot, tiedonvaihtoaikataulu ja muut edellytykset suunnittelun suorittamiselle


E

Toteutussuunnittelun osalta tarkistetaan, että hankinnat ovat niin pitkälle sovittuja, että
Lähtötietojen raportti,
toimittajilta saadaan tarvittavat lähtötiedot suunnitteluvaihetta varten. Tarvittaessa kirjataan suunnittelma- ja tiedonlähtötietopuutteet ja toimitetaan ne rakennuttajalle päätöksentekoa varten.
vaihtoaikataulu
Rakentamisen aikataulun pohjalta määritellään ja sovitaan tiedonvaihtoaikataulut toteutussuunnittelutehtäville. Hyväksytetään aikataulu laitetoimittajilla ja urakoitsijoilla.

G 6.2.3

Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat


E

G 6.2.4

Katso kohdan C 4 tehtävät

Suunnittelun vastuuliite, jossa määritellään
huolehtimis- ja vastuurajat
todetuille suunnittelutehtäville

Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat -jaottelu sekä suunnittelupakettijako ja sen
sisältö


E

G 6.2.5

Osallistutaan suunnitteluvaiheen kiinteän perusrakennuksen ja muuntuvien tilaosien, suun- Muistiot (projektinjohto
nittelupakettijaon ja -sisällön sekä suunnittelupakettien suunnittelutarkkuuden määrittelyyn. laatii), alustava asiakirjaLaaditaan alustava asiakirjaluettelo suunnitteluohjauksen tueksi.
luettelo
Energian tavoitekulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)



E

G 6.2.6

Taso b Energiankulutuksen tavoitteen laskenta (tarkennetut laskelmat toteutussuunnitelmaratkaisuiden energiankulutuksesta)

Rakennuksen energian
tavoitekulutus vuositasolla

Muut tehtävät


E

Määriteltävä halutut tehtävät ja vaatimustasot
___________________________________________________________________________
Järjestelmä- ja tuoteosahankintojen suunnitelma-asiakirjat

G 6.2.7


E

Laaditaan järjestelmä- ja tuoteosahankintojen suunnitelma-asiakirjat. Järjestelmä- ja
tuoteosahankintasuunnitelmien tarkkuus tulee sopia suunnitelmapaketeittain ennen niiden
laadintaa. Tarkkuus voi vaihdella hyvinkin paljon tekstimuotoisesta hankinnan määrittelystä
detaljitasoisiin piirustuksiin saakka. Tarkoitus on kuitenkin se, että järjestelmää tai tuoteosaa
tarjoavalle urakoitsijalle tai toimittajalle jätetään mahdollisuus ratkaista järjestelmän tai
tuoteosan toteutus tarjoamiaan tuotteita käyttäen, suunnitelmissa esitetyt vaatimukset ja
liitäntäpinnat huomioiden.



E

Järjestelmä- ja tuoteosahankintojen suunnitelmapaketit tehtävittäin on määritelty erillisessä
liitteessä numero ______
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G 6.2.8

Talotekniikan suunnitelmatäydennykset järjestelmä- ja tuoteosahankintojen osalta


E

G 6.2.9

Kommentoidaan toimittajan laatimia järjestelmä- tai tuoteosasuunnitelmia vaatimuksenmukaisuuden osalta. Liitetään järjestelmä- tai tuoteosasuunnitelmat kohteen taloteknisiin
suunnitelmiin.

Täydennetyt suunnitelmat

Verkostojen painehäviö-, tasapainoitus- ja äänilaskelmat (LVI) olemassa olevien verkosto- Pohjapiirustukset, joihin
jen osalta
virtaamat ja painehäviöt
on merkitty, tarvittaessa
taulukko laskelmista (esim.
Excel-muoto)


E

– olemassa olevien käyttövesi-, lämmitys-, ja jäähdytysverkostojen tasapainoituslaskelmat
perustuen käytettävissä oleviin suunnitelmiin



E

– ilmanvaihtoverkostojen painehäviö- ja tasapainotuslaskelmat sisältäen säätöpeltien,
päätelaitteiden asetusarvot (virtaama ja painehäviö)



E

– ilmanvaihdon äänitasolaskelmat, joilla osoitetaan vaaditut äänitasot tiloissa saavutetaan.



E

G 6.2.10

Elementtien varauspiirustukset
Selvitetään ne elementit, joihin on tulossa varaustarpeita. Täydennetään rakennesuunnittelijan laatimat elementtien valmistuspiirustukset varaustarpeilla.

Varaustiedoilla täydennetyt elementtien valmistuspiirustukset

Laajuus:


E

a Porrashuoneet ja vastaavat kuilurakenteet toteutetaan elementtirakenteisina



E

b Ulkoseinärakenteet toteutetaan elementtirakenteisina



E

c Koko rakennus toteutetaan elementtirakenteisina

G 6.2.11

Toteutusta palvelevat suunnitelmat


E

G 6.2.12

Laaditaan toteutussuunnitelma-asiakirjat (asennussuunnitelmat) ja suoritetaan sisäinen
laadunvarmistus. Suunnitelma-asiakirjojen laajuus eri hankintamuodoissa liitteiden 2.1–2.3
mukaisesti.

Toteutussuunnitelmaasiakirjat liitteiden 2.1–2.3
mukaisesti

Kantavien rakenteiden varaustietojen määrittely


E



E

G 6.2.13

Katso kohta G 4.4
Eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovitus

G 6.2.14

Katso kohta G 4.5
Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät



E

Tässä kohdassa voidaan esittää sellaisia hankekohtaisia erityistehtäviä, joita ei ole edellä
määritelty
___________________________________________________________________________

G 6.2.15

Yhteensovitus yhdistelmämallin avulla


E

G 6.2.16

Laaditaan toteutusta palvelevan suunnitelmakokonaisuuden suunnitelmien yhdistelmämalli TATE-yhdistelmämalli ja
sovittamalla yhteen arkkitehdin tilamalli, rakennemalli ja LVI- ja sähkösuunnitelmien mallit.
mallin tarkastelu navigoinLaadittu yhdistelmämalli toimii apuna kohdan G 6.2.13 mukaisessa yhteensovituksessa.
tiohjelmistojen avulla
Yhdistelmämallin tuottaminen voidaan edellyttää vain yhdeltä suunnitteluosapuolelta tai
erilliseltä konsultilta.
Toteutusta palvelevien suunnitelmien tavoitteidenmukaisuus ja laadunvarmistus



E

G 6.2.17

Verrataan suunnitelmia tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat ja syyt niihin sekä suoritetaan sisäinen laadunvarmistus

Raportti suunnittelutavoitteiden toteutumisesta
ja poikkeamien syistä,
laadunvarmistuksen
muistio ja siitä aiheutuvat
tarkennetut suunnitelmaasiakirjat

Toteutusta palvelevien suunnitelmien hyväksyntä


E

Hyväksytetään suunnitelmat tilaajalla. Kommentoidaan toimittajan laatimia tuoteosasuunni- Muistio
telmia tavoitteenmukaisuuden osalta.
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RAKENTAMISEN VALMISTELU

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja
hankintasopimukset.
Rakentamisen valmisteluvaiheen tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä tehtäviä, joiden yhteydessä varmistetaan rakentamisvalmius, kilpailutetaan hankinnat/urakat, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset.
Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös.

Tunnus

H1

Valinta

Tehtävät

Edellytysten toteaminen

H2

Valmistelu

H 2.1

Rakentamista valmistelevat kokoukset
Osallistutaan rakentamista valmisteleviin kokouksiin (katso kohta C 2.3)

H3

Käynnistäminen

H 3.1

Suunnitelmien viranomaishyväksynnät
Hyväksytetään suunnitelma viranomaisilla

H4

Suoritus

H 4.1

Valvontasuunnitelman täydennys
Täydennetään erillisen valvojan laatima talotekniikan valvontasuunnitelma oman suunnittelualueen osalta.

H 4.2

Viranomaisten hyväksymät
erityissuunnitelmat

Valvontasuunnitelman
täydennys

Rakentamiskelpoiset
suunnitelmat

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyväksyntä

Tulos

Kokousmuistiot (projektinjohto laatii)

Suunnitelmien täydennys viranomaisvaatimusten mukaiseksi
Täydennetään suunnitelmat rakentamisen valmisteluvaiheen tiedoilla viranomaisvaatimusten mukaiseksi

H5

Tulos

Sopimussuunnitelmat
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RAKENTAMINEN

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.
Rakennusaikaiset tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä tehtäviä, joiden yhteydessä varmistetaan toteutuksen suunnitelmanmukaisuus.
Erikseen tilattavat tehtävät ovat perusvalvontaa täydentäviä tehtäviä, joiden teettäminen suunnittelijalla on tarpeen erityisesti silloin, kun
kohteessa ei ole erillisiä sähkö- tai LVIA-valvojia.
Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto.

Tunnus

Valinta

Tehtävät

I1

Edellytysten toteaminen

I2

Valmistelu

I 2.1

Työmaakokoukset
Osallistutaan työmaakokouksiin ja suoritetaan kokouksen yhteydessä valvontakierros (katso
kohta C 2.3)

I 2.2

Tulos

Valvontaraportti työmaatilanteesta

Vastaanottokokoukset
Osallistutaan urakkasuoritusten vastaanottotarkastukseen/tarkastuksiin (katso kohta C 2.3)

I3

Käynnistäminen

I4

Suoritus

I 4.1

Laitehyväksynnät (suunnitelmanmukaisuus)
Tarkastetaan ja kommentoidaan urakoitsijoiden esitykset järjestelmä- ja laiteratkaisuiksi.
Tarvittaessa suoritetaan tarkistuslaskelmat ja simuloinnit ehdotetuilla laitteilla.

I 4.2

Kohta poistettu

I 4.3

Toimittajan/urakoitsijan laatimat suunnitelmat

Vastaanottotarkastuspöytäkirja. Rakennuttaja
tai rakennuttajakonsultti
laatii

Laitehyväksyntäraportti

Tarkastetaan ja kommentoidaan järjestelmä/tuoteosatoimittajien tai urakoitsijoiden laatimat Suunnitelman tarkastussuunnitelmat ja niiden hyväksyttävyys sekä sopivuus kokonaisratkaisuun
raportti
I 4.4

Energialaskennan päivitys (LVI, SÄH, ELINK)
Päivitetään rakennusvalvonnan edellyttämät energiatehokkuuslaskennat rakennusaikaisilla
tiedoilla

I 4.5

Päivitetyt energialaskentaaineistot

Ylläpitoa varten tarvittavat suunnitelmatiedot (ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustasot
1–3)
Toimitetaan kiinteistön huoltokirjaa varten tarvittavat suunnitelmatiedot

I5

Järjestelmien toimintakaaviot ja -kuvaukset,
laitetiedot ja käyttöikätavoitteet

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan rakentamisen aikaisille tehtäville kirjallinen hyväksyntä

Tulos

Suunnittelutavoitteet täyttävät laitteet, järjestelmät ja asennukset

I6

Erikseen tilattavat tehtävät

I 6.1

Urakoitsijapalaverit


E

I 6.2

Osallistutaan urakoitsijapalavereihin (katso kohta C 2.3)

Muistio

Palaverimuistiot (projektinjohto laatii)

Hankintapalaverit tai urakkaneuvottelut


E

Osallistutaan hankintapalavereihin tai urakkaneuvotteluihin (katso kohta C 2.3)
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I 6.3

Vastaanoton aikainen urakkasuoritusten yleinen laadunvalvonta


E

Valvotaan vastaanottovalmiutta urakkasuoritusten sekä muutos- ja lisätöiden osalta seuraavassa laajuudessa:
– urakoitsijoiden suorittamien toimintatarkastusten tilanne
– säätöjen, mittausten ja koestusten tilanne
– järjestelmien säätöjen ja viritysten tilanne
– yhteiskoekäyttöjen tilanne
– luovutusdokumentoinnin tilanne
– käyttö- ja huoltohenkilökunnan koulutuksen tilanne
– viranomaistarkastusten tilanne
– vastaanottovalmiuden tilanne.

I 6.4

Kohta poistettu

I 6.5

Kohta poistettu

I 6.6

Tuoteosa- tai erillishankintojen tarjoukset


E

I 6.7

Osallistutaan järjestelmä/tuoteosatoimittajien tai urakoitsijoiden laatimien tarjousten käsittelyyn ja vertailuun (katso kohta C 2.4)

Vastaanoton valmiusraportti

Kommentit tarjousten
hyväksyttävyydestä

Urakkasuoritusten tekniset tarkastukset


E

I 6.8

Osallistutaan urakkasuoritusten teknisiin tarkastuksiin. Ennen teknisten tarkastusten
suoritusta tulee urakoitsijoiden tehdä oman työnsä laadunvarmistustarkastukset. Tarkastus
toteutetaan käymällä läpi urakoitsijoiden tekemien koestusten ja mittausten pöytäkirjat
ja varsinaisten asennusten osalta silmämääräisenä tarkastuksena. Toistuvat asennukset
tarkastetaan pistokokeittain.

Virhe- ja puuteluettelot

Urakkasuoritusten toimintakokeet (koordinointi)


E

Ohjataan, valvotaan ja koordinoidaan suunnittelualan urakkasuoritusten osalta toimintakokeiden suoritusta:
– kuormituskokeet suunnittelualaan liittyville järjestelmille
– säätöjen ja viritysten toimivuus suunnittelualaan liittyville järjestelmille
– LVISA-järjestelmien yhteistoiminnan varmistaminen
– RAU-järjestelmän valvomo-ohjelmiston toimintojen tarkastus
– RAU-järjestelmään liittyvien TATE-järjestelmien toimintojen tarkastus.

Toimintakokeiden virhe- ja
puuteluettelot

HUOM! Suunnittelijan työmaakokousten yhteydessä suoritettaviin tehtäviin on sisällytetty
yleisvalvonta työmaakokousten yhteydessä.
I 6.9

Urakkasuoritusten toimintakokeet (osallistuminen)


E

I 6.10

Osallistutaan suunnittelualan urakkasuoritusten osalta toimintakokeiden suoritukseen

Toimintakokeiden virhe- ja
puuteluettelot (erillinen
valvoja laatii)

Kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat suunnitelmatiedot (ylläpidon
tiedonhallinnan vaatimustasot 2 ja 3)


E

I 6.11

Syötetään ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavat tiedot tiedonsiirtotaulukkoon tai
suoraan sovellukseen. Tietojen tulee olla sovelluksen kanssa yhteensopivassa muodossa.

Tiedonsiirtotaulukko kiinteistön ylläpidon hallintajärjestelmässä tarvittavista
suunnitelmatiedoista

Paikantamispiirustukset (ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustasot 1–3)


E

Laaditaan huollettavien laitteiden sijoituksista paikantamispiirustukset

I 6.12

Kohta poistettu

I 6.13

Kohta poistettu

I 6.14

Kohta poistettu

I 6.15

Järjestelmämallin säätöpiirustukset (LVI) (suunnitteluohjelmiston vaatimustaso 3)


E

Suoritetaan pääjärjestelmien tasapainotus urakoitsijan kohteeseen asentamien tuotteiden
säätötiedoilla
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I 6.16

Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät


E

Tässä kohdassa voidaan esittää sellaisia hankekohtaisia erityistehtäviä, joita ei ole edellä
määritelty
___________________________________________________________________________

I 6.17

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen


E

I7

Tarkastetaan, että urakoitsijan toimittamat laitteet ja materiaalit täyttävät rakennustuotteille
asetetut vaatimukset. Tarkastus suoritetaan urakoitsijan toimittamien dokumenttien perusteella. Tarkastus raportoidaan rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla.

Tarkastusasiakirja

Neuvottelua edellyttävät tehtävät
Nämä tehtävät ovat ovat laajuudeltaan ja toteutustavaltaan vaikeasti määriteltäviä, ja niiden
toteuttamiseen vaaditaan erityisesti tähän tehtävään tarkoitettuja, ei yleisesti käytössä olevia,
ohjelmia ja niiden käytön osaamista. Jos alla esitettäviä tehtäviä halutaan liittää suunnittelijan
tehtäväsisältöön, edellytetään, että niiden suorituksesta, laajuudesta ja toteutustavasta neuvotellaan erikseen esim. suunnittelusopimusneuvottelun yhteydessä.

I 7.1

Järjestelmämallin ylläpito laitehyväksyntävaiheessa (suunnitteluohjelmiston taso 3)
Täydennetään laitehyväksyntävaiheessa suunnittelualakohtaiset mallit valituilla laitetiedoilla, Toteutusta vastaavat
jolloin pystytään ohjelmallisesti tarkistamaan verkostojen toimivuus
järjestelmämallit

I 7.2

Järjestelmämallin ylläpito lopullisilla tiedoilla (suunnitteluohjelmiston vaatimustaso 3)
Päivitetään järjestelmämalli urakoitsijoiden toimittamien lopullisten laitetietojen perusteella

J

Urakoitsijoiden laitetiedoilla päivitetty järjestelmämalli

KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus.
Käyttöönoton tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä tehtäviä, joilla varmistetaan urakoitsijan oman työn laadunvarmistuksen toimivuutta,
toteutuksen suunnitelmanmukaisuutta ja järjestelmien oikeaa toimintaa. Lisäksi huolehditaan käytönopastuksen suorituksesta.
Vastaan- ja käyttöönoton erikseen tilattavat tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä lisätehtäviä, joilla varmistetaan urakoitsijan oman työn
laadunvarmistuksen toimivuutta, toteutuksen suunnitelmanmukaisuutta ja järjestelmien oikeaa toimintaa. Näiden tehtävien teettäminen
suunnittelijalla on tarpeen erityisesti silloin, kun kohteessa ei ole erillisiä sähkö-, LVI- ja RAU-valvojia.
Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön.
Tunnus

Valinta

Tehtävät

J1

Edellytysten toteaminen

J2

Valmistelu

J3

Käynnistäminen

J4

Suoritus

J 4.1

Luovutuspiirustusten takastaminen (urakoitsijoiden laatimat)

Tulos

Tarkastetaan urakoitsijoiden laatimat luovutuspiirustukset sisällön ja laadinnassa käytettyjen Tarkastetut luovutuspiirusohjelmavaatimusten osalta. Jos luovutuspiirustusten laadinta sisältyy suunnittelutehtävään, tukset ja niiden tiedostot
tarkastuksen suorittaa muu osapuoli, esim. erillinen valvoja.

J5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan kirjallinen hyväksyntä käyttöönottotehtäville

Tulos

Luovutettu rakennus
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J6

Erikseen tilattavat tehtävät

J 6.1

Jälkitarkastukset ja niihin liittyvät kokoukset


E

Osallistutaan urakkasuoritusten jälkitarkastukseen/tarkastuksiin (katso kohta C 2.3)



E

Laaditaan luovutuspiirustukset urakoitsijan työmaalla täydentämien tarkesarjojen perusteella, ks. liitteet 2.1–2.3. Jos luovutussuunnitelma-asiakirjojen laajuus poikkeaa oletuslaajuudesta, tulee se erikseen määrittää liitteeseen 2.1–2.3. Luovutuspiirustusten suunnittelutason
tulee vastata toteutus-/järjestelmäsuunnittelun tasoa.

J 6.2

Virhe- ja puuteluettelot

Luovutuspiirustukset
Luovutus- ja käyttöpiirustusten (ks. liitteet 2.1–2.3)
tiedostot luovutus- ja käyttöpiirustusten kopiointia
varten

Jos järjestelmä- tai tuoteosasuunnitelmat on laadittu urakoitsijan tai laitetoimittajan toimesta,
on järkevää vastuu- ja ohjelmistosyistä sisällyttää tämä tehtävä ko. hankintaan.
Tehtävä on järkevää sisällyttää suunnittelijan tehtäviin siinä tapauksessa, että suunnittelija on
tehnyt asennussuunnitelmat. Tällöin urakoitsijan tulee koota tarketiedot yhteen punakynäsarjaan selkeillä muutosmerkinnöillä toteutettuna.
J 6.3

Käytön ja huollon opastus käyttö- ja huoltohenkilökunnalle


E

Opastetaan rakennuksen huolto- ja käyttöhenkilökuntaa järjestelmien käyttöön ja huoltoon.

Käyttö- ja huolto-ohjeistus,
huoltokirja, paikantamispiirustukset

Opastukseen sisältyy mm. seuraavia tehtäviä:
– järjestelmien toimintaperiaatteen läpikäynti
– normaalien käyttötoimenpiteiden läpikäynti
– erityistä säännöllistä huoltoa vaativien järjestelmäosien esittely ja läpikäynti
– mahdollisten vaaratilanteiden ennakointi käyttö- ja huoltotehtävissä
– vara- ja tilapäisjärjestelmien käyttöönotto ja toiminta
J 6.4

Suunnitelmien arkistointi


E

J 6.5

Luovutetaan suunnitelmat paperitulosteina ja sähköisessä muodossa rakennuttajalle arkistoitavaksi. Varmistetaan, onko rakennuttajalla erityisohjeita loppudokumentoinnin esitystavasta tai tiedostomuodosta.
Valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus



E

J 6.6

Esitetään tilaajalle, että suunnitelmat toteuttavat määritetyt ja sovitut suunnittelutavoitteet.
Myös mahdolliset poikkeamat osoitetaan ja esitetään niiden syyt.
Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät



E

Tässä kohdassa voidaan esittää sellaisia hankekohtaisia erityistehtäviä, joita ei ole edellä
määritelty
__________________________________________________________________________
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TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.
Takuuajan tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä tehtäviä, joilla varmistetaan järjestelmien oikea toiminta ja käytön suunnitelmanmukaisuus.
Takuuajan erikseen tilattavat tehtävät ovat suunnittelua täydentäviä tehtäviä, joilla varmistetaan vaativissa kohteissa järjestelmien oikea toiminta ja käytön suunnitelmanmukaisuus.

Tunnus

Valinta

Tehtävät

K1

Edellytysten toteaminen

K2

Valmistelu

K3

Käynnistäminen

K4

Suoritus

K 4.1

Takuutarkastuksiin liittyvät tekniset tarkastukset
Suoritetaan kohteessa tarkastuskäynti, jossa todetaan ja raportoidaan mm:
– takuuaikaisten huoltojen ja tarkastusten tilanne
– järjestelmien toiminta järjestelmäkohtaisesti
– käyttö- ja huoltohenkilökunnan esiin tuomat virheet ja puutteet
– vastaanottotarkastuksesta takuuajaksi siirretyt asiat
– takuuaikana havaitut virheet ja puutteet

K 4.2

Tulos

Takuutarkastuksen virheja puuteluettelo

Takuutarkastuskokoukset
Osallistutaan takuutarkastuskokouksiin (katso kohta C 2.3)

K5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Tulos

Takuutarkastuspöytäkirjat

K6

Erikseen tilattavat tehtävät

K 6.1

Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi käytön aikana

Vastaanottotarkastuksen
pöytäkirja (rakennuttaja
tai rakennuttajakonsultti
laatii)

Katso kohta C 2.4


E

K 6.2

Suoritetaan järjestelmien toiminnan analysointi kohteessa normaalikäytön aikana, jossa
arvioidaan ja raportoidaan mm.
– taloteknisten järjestelmien toiminta ja energiataloudellisuus järjestelmäkohtaisesti
– sisäolosuhteiden toteutuminen
– kohteen energian käyttö
– huoltokirjan käytön tilanne
– käyttö- ja huoltohenkilökunnan järjestelmien käytön tuntemus ja lisäkoulutuksen tarve

Raportti analysointikäynnistä ja tehdyistä
havainnoista sekä arvio
taloteknisten järjestelmien
toiminnasta

Järjestelmien toiminnallisuuden arviointi etäseurantayhteyksien kautta
Katso kohta C 2.4


E

Suoritetaan järjestelmien toiminnan analysointi etäseurannalla normaalikäytön aikana, jossa
arvioidaan ja raportoidaan mm.
– taloteknisten järjestelmien toiminta ja energiataloudellisuus järjestelmäkohtaisesti
– sisäolosuhteiden toteutuminen
– kohteen energian käyttö
– huoltokirjan käytön tilanne
– käyttö- ja huoltohenkilökunnan järjestelmien käytön tuntemus ja lisäkoulutuksen tarve



E

Verrataan rakennuksen käyttöä tavoitteisiin ja raportoidaan poikkeamat (katso kohta C 2.4)

K 6.3

Raportti etäseurannan aikana tehdyistä havainnoista sekä arvio taloteknisten
järjestelmien toiminnasta

Toimivan rakennuksen tavoitteenmukaisuus
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Raportti suunnittelutavoitteiden toteutumisesta ja
poikkeamien syistä
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K 6.4

Energiankulutuksen laskenta (LVI, SÄH, ELINK)
Laaditaan tarkennetut energialaskelmat toteutuneiden asetusarvojen ja käyntiaikojen
pohjalta



E



E

K 6.5

Tarkennettu energiankulutuksen tavoite ylläpitovaiheessa tapahtuvaan
seurantaan

Taso b
Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
Tässä kohdassa voidaan esittää sellaisia hankekohtaisia erityistehtäviä, joita ei ole edellä
määritelty
__________________________________________________________________________

Tehtäväluetteloon liittyvät liitteet (liitteet 1, 2.1, 2.2, 2.3 ja 3 on kytketty Excel-muotoisena tähän PDf-muotoiseen tiedostoon )
Liite 1

Järjestelmälaajuus

Liite 2.1

Suunnitteluasiakirjojen sisältö eri suunnitteluvaiheissa ja hankintamuodoissa LVI-suunnittelu

Liite 2.2

Suunnitteluasiakirjojen sisältö eri suunnitteluvaiheissa ja hankintamuodoissasähkösuunnittelu

Liite 2.3

Suunnitteluasiakirjojen sisältö eri suunnitteluvaiheissa ja hankintamuodoissa RAU-suunnittelu

Liite 3

TATE-suunnittelutehtävien perusteet ja ohjeet

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri suunnittelualojen tehtäväluettelot ovat yhteistyössä laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
RAKLI ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry
Suomen Valoteknillinen Seura ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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Liite 1. Järjestelmälaajuus
Järjestelmäkokonaisuudet
LVI

RAU

SÄH

Lämmitysjärjestelmä (G1)
Vesi- ja viemärijärjestelmä (G2)
Sadevesijärjestelmä (kiinteistö)
Sadevesijärjestelmä (piha-alue)
Ilmastointijärjestelmä (G3)
Ilmanvaihtojärjestelmät
Ilmastoinnin jäähdytys (G4500)
Tilajäähdytysjärjestelmä
Kaasujärjestelmät (G5)
Paineilmajärjestelmät (G51)
Putkipostijärjestelmät
Jätteenpoistojärjestelmät
Kylmäjärjestelmät
Koneellinen savunpoisto (G3522)
Maakaasujärjestelmät (G55)
Höyryjärjestelmät (G6)
Palontorjuntajärjestelmät (G7), (pikapalopostit)
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Voiteluainejärjestelmät
Annostelujärjestelmät
Polttoainejärjestelmät
Uima-altaiden vedenkäsittely (G86)
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T640) 3)
Varavoimakoneiden apulaitteet (jäähdytys, polttoöljy jne.)
Rakennusautomaatiojärjestelmä (J 71)/(T810) 3)
Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T630) 4)
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T640) 4)
Asennus- ja apujärjestelmät (johtotiet yms.) (S1)
Pääjakelujärjestelmä 400/230 V (S222)
Suurjännitejakelujärjestelmä (muuntamo) (S221)
Laitteiden ja laitteistojen sähköistys (S23)
Kylmälaitteiden sähköistys (S234)
Sähköliitäntäjärjestelmät (pistorasiat yms.) S24)
Sähköautojen latausjärjestelmät (S248)
Valaistusjärjestelmät (S25)

Rakennustyyppi (tilastokeskuksen rakennusluokitus 1994)

Vaihtoehto B: Projektikohtainen laajuus
Valitse toimeksiantoon sisältyvät järjestelmät

                                   

Vaihtoehto A: Rakennustyypin oletuslaajuus
Oletuslaajuudet merkitty taulukossa rakennus- Toimeksianto sisältää rakennustyyppikohtaiset
tyypeittäin
LVI-järjestelmät

RAU

Sähkö-, tele- ja
X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

A Asuinrakennukset
01 Erilliset pientalot

X X X X

X

02 Rivi- ja ketjutalot

X X X X

X

03 Asuinkerrostalot

X X X X

X

03 Asuinkerrostalot liiketiloilla

X X X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

Muu, mikä
C Liikerakennukset
111 Myymälähallit

X X X X X

X X

X

X

X

X

X X

112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset

X X X X X

X X

X

X

X

X

X

X X X X X X

121 Hotellit yms.

X X X X X X X X

X

X X

131 Asuntolat yms.

X X X X

141 Ravintolat yms.

X X X

X
X X X X

X

X X X

X

X

X

X

X X

X

X X X
X

X

X

X

X

X X

X X X

X

Muu, mikä
D Toimistorakennukset
151 Toimistorakennus

X X X X X

X X

151 Toimistorakennus liiketiloilla

X X X X X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X X

Muu, mikä
E Liikenteen rakennukset
161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento-

X X X X X

X X

X X X

X

X X X

ja satamaterminaalit
162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset

X X X X X X X X

X

163 Pysäköintitalot

X X X X

X

X

X

X X

X

X X X

164 Puhelinkeskukset, viesti-, sää-, radio-,

X X X X X X X X

X

X X X

X X

X

X

X

X X X X X X X

X

X X X

X X

X

X

X

X

X

tutka-, tele- ja vahvistinasemat
169 Luotsi- ja majakka-asemat, tulliasemat,
liikenteen ohjauskeskukset
Muu, mikä
F Hoitoalan rakennukset
211 Keskussairaalat

X X X X X X X X X X

X

X

X X X

X

X X

213 Muut sairaalat

X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X

X

X X

214 Terveyskeskukset

X X X X X X X X X X

X

X X X

X X

X

X

215 Kuntoutuslaitokset yms.

X X X X X X X

X

X

X

X X

X

X

X

219 Terveysasemat, eläinsairaalat/-klinikat,
laboratorio- ja tutkimusrakennukset

X X X X X X X X X X

X

X

X

X

X X

X X X

X

X

X

221 Vanhainkodit

X X X X X

X

X

X

X

X

231 Lasten päiväkodit

X X X X X

X

X

X

X

X X

241 Vankilat

X X X X X

X X

X

X X X

Muu, mikä
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X

X X X
X X X
X

X X

X

X

X

X
X

X X

X

X

Rakennuksen sähkölämmitysjärjestelmä (päälämmitysmuoto) (S261)
Muut sähkölämmitysjärjestelmät (S262-S266)
Tuotantolaitteiden sähkönjakelu ja sähköistys (S3)
Varavoimajärjestelmä ja siihen liitetyt kuormitukset (S4)
UPS-jakelujärjestelmä ja siihen liitetyt kuormitukset (S5)
Turvavalaistusjärjestelmät (S6)
Ukkossuojausjärjestelmä (S710)
Häiriötön potentiaalintasausjärjestelmä (S720)
Lääkintätilojen IT-jakelu (S8)
Aurinko- ja/tai tuulisähköjakelut / tuotantolaitteet (S212)
Rakennusautomaatiojärjestelmä (T810) 4)
Tuotannon automaatiojärjestelmä ( T820)
Käyttöveden mittausjärjestelmä T830)
Muut energiamittausjärjestelmät (T840-T850)
Antennijärjestelmä (T110)
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä (T120)
Yleiskaapelointi (T130)
Puhelinjärjestelmä (korjausrakentamiskohteet) (T140)
Ovipuhelinjärjestelmä (T150)
Matkaviestiverkkojen sisäantennijärjestelmät (T170)
Pikapuhelin (informaatio) järjestelmä (T180)
Henkilöhakujärjestelmä (T190)
AV-järjestelmä (T210)
Esitysäänentoistojärjestelmä (T230)
Kuulolaitejärjestelmä (T240)
Konferenssijärjestelmä (T250)
Merkinantojärjestelmät (T310-T350)
Vuoronumerojärjestelmä (T360)
Hoitajakutsujärjestelmä (T370)
Ajannäyttöjärjestelmä (T410)
Informaatiopalvelujärjestelmä (T420)
Opastevalojärjestelmä (T430)
Säätilannäyttöjärjestelmä ( T440)
Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä (T450)
Sähkölukitusjärjestelmä (T510)
Kulunvalvontajärjestelmä (T520)
Murtoilmaisujärjestelmä (T530)
Ryöstöilmaisujärjestelmä (T540)
Kameravalvontajärjestelmä (T550)
Monivalvontajärjestelmä (T560)
Henkilöturvallisuusjärjestelmä (T570)
Paikannusjärjestelmä (T580)
Paloilmoitinjärjestelmä (T610)
Palovaroitinjärjestelmä (T620)
Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T630) 3)
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T640) 4)
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T660)
Savusulkujärjestelmä (T650)
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä (T670)
Viranomaisviestijärjestelmä (VIRVE) (T710)
Paikannusjärjestelmä (T860)
Pysäköinnin ohjaus-/maksujärjestelmä (T870)
Liikenteen ohjaus- ja opastusjärjestelmä (T880)
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turvajärjestelmät

X X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X X

X
X

X
X

X

X
X

X
1) X
X X X X
X X
X
X
X

X
X X X
X X X
X X
X X X
X

X
X
X X
X X
X

X
X
X
X
X

X
X X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X X
X
X X
X
X
X X
X
X
X

X
X 1) X
X X X
X X
X
X
X X
X
X
X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X X X X X X X

X X X X

X X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X X

X
X

X

X X X X X
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X X
X
X
X

X X
X
X
X
X

X X
X X X
X
X
X
X X X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X
X X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X X

X X
X

X

X X
X

X

X

X X

X

X

X
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Liite 1. Järjestelmälaajuus
Järjestelmäkokonaisuudet
LVI

RAU

SÄH

Lämmitysjärjestelmä (G1)
Vesi- ja viemärijärjestelmä (G2)
Sadevesijärjestelmä (kiinteistö)
Sadevesijärjestelmä (piha-alue)
Ilmastointijärjestelmä (G3)
Ilmanvaihtojärjestelmät
Ilmastoinnin jäähdytys (G4500)
Tilajäähdytysjärjestelmä
Kaasujärjestelmät (G5)
Paineilmajärjestelmät (G51)
Putkipostijärjestelmät
Jätteenpoistojärjestelmät
Kylmäjärjestelmät
Koneellinen savunpoisto (G3522)
Maakaasujärjestelmät (G55)
Höyryjärjestelmät (G6)
Palontorjuntajärjestelmät (G7), (pikapalopostit)
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Voiteluainejärjestelmät
Annostelujärjestelmät
Polttoainejärjestelmät
Uima-altaiden vedenkäsittely (G86)
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T640) 3)
Varavoimakoneiden apulaitteet (jäähdytys, polttoöljy jne.)
Rakennusautomaatiojärjestelmä (J 71)/(T810) 3)
Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T630) 4)
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T640) 4)
Asennus- ja apujärjestelmät (johtotiet yms.) (S1)
Pääjakelujärjestelmä 400/230 V (S222)
Keskijännitejakelujärjestelmä (muuntamo) (S221)
Laitteiden ja laitteistojen sähköistys (S23)
Kylmälaitteiden sähköistys (S234)
Sähköliitäntäjärjestelmät (pistorasiat yms.) S24)
Sähköautojen latausjärjestelmät (S248)
Valaistusjärjestelmät (S25)

Rakennustyyppi (tilastokeskuksen rakennusluokitus
1994)

G Kokoontumisrakennukset
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot

X X X X X X X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

312 Elokuvateatterit

X X X X X X X X

X

X X

X

X

X X

322 Kirjastot ja arkistot

X X X X X X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

323 Museot ja taidegalleriat

X X X X X X X X

X

X X

X

X

X

324 Näyttelyhallit

X X X X X X X X

X

X X

X

X

X X

341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet

X X X X X X X

X

X

X

X X

X

X

X

342 Seurakuntatalot

X X X X X X X

X

X

X

X X

X

X

X

351 Jäähallit

X X X X X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

352 Uimahallit

X X X X X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit

X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

354 Monitoimihallit

X X X X X X X X

X

X

X X X

X

X X

X

X

X

X

Muu, mikä
H Opetusrakennukset
511 Peruskoulut ja lukiot

X X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset

X X X X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

531 Yliopistot ja korkeakoulut

X X X X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

532 Tutkimuslaitokset

X X X X X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Muu, mikä
J Teollisuusrakennukset
699 Teollisuusrakennus, raskas teollisuus

X X X X X X X

X X

X

X X X

X

X

X

X X

X

X

699 Teollisuusrakennus, kokoonpanotuotanto

X X X X X X X

X X

X

X X X

X X X

X

X X

X

X

699 Teollisuusrakennus, elektroniikkatuotanto

X X X X X X X X

X

X X

X X X

X X X

X

X X X X

X

699 Teollisuusrakennus, elintarviketuotanto

X X X X X X X X

X

X X

X X X

X X X

X

X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

Muu, mikä
K Varastorakennukset
711/2 Teollisuuden ja kaupan varastorakennukset X X X X

X

X

X

X

X

Muu, mikä
L Palo- ja pelastustoimen rakennukset
721 Paloasemat

X X X X X X X X

722 Valtakunnalliset väestösuojat

X X X X X X

729 Aluehälytyskeskukset

X X X X X X X X

Muu, mikä
Huomautukset
1) esim. kassa-/vaakajärjestelmille
2) esim. tuotannonohjausjärjestelmille
3) tyypillinen suunnittelurajaus
4) vaihtoehtoinen suunnittelurajaus
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X

X
X

X X X

X

X X

X

X

X

X

X X X

X

X X

X

X

X

X X X

X

X X

X

X

Rakennuksen sähkölämmitysjärjestelmä (päälämmitysmuoto) (S261)
Muut sähkölämmitysjärjestelmät (S262-S266)
Tuotantolaitteiden sähkönjakelu ja sähköistys (S3)
Varavoimajärjestelmä ja siihen liitetyt kuormitukset (S4)
UPS-jakelujärjestelmä ja siihen liitetyt kuormitukset (S5)
Turvavalaistusjärjestelmät (S6)
Ukkossuojausjärjestelmä (S710)
Häiriötön potentiaalintasausjärjestelmä (S720)
Lääkintätilojen IT-jakelu (S8)
Aurinko- ja/tai tuulisähköjakelut / tuotantolaitteet (S212)
Rakennusautomaatiojärjestelmä (T810) 4)
Tuotannon automaatiojärjestelmä ( T820)
Käyttöveden mittausjärjestelmä T830)
Muut energiamittausjärjestelmät (T840-T850)
Antennijärjestelmä (T110)
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä (T120)
Yleiskaapelointi (T130)
Puhelinjärjestelmä (korjausrakentamiskohteet) (T140)
Ovipuhelinjärjestelmä (T150)
Matkaviestiverkkojen sisäantennijärjestelmät (T170)
Pikapuhelin (informaatio) järjestelmä (T180)
Henkilöhakujärjestelmä (T190)
AV-järjestelmä (T210)
Esitysäänentoistojärjestelmä (T230)
Kuulolaitejärjestelmä (T240)
Konferenssijärjestelmä (T250)
Merkinantojärjestelmät (T310-T350)
Vuoronumerojärjestelmä (T360)
Hoitajakutsujärjestelmä (T370)
Ajannäyttöjärjestelmä (T410)
Informaatiopalvelujärjestelmä (T420)
Opastevalojärjestelmä (T430)
Säätilannäyttöjärjestelmä ( T440)
Ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmä (T450)
Sähkölukitusjärjestelmä (T510)
Kulunvalvontajärjestelmä (T520)
Murtoilmaisujärjestelmä (T530)
Ryöstöilmaisujärjestelmä (T540)
Kameravalvontajärjestelmä (T550)
Monivalvontajärjestelmä (T560)
Henkilöturvallisuusjärjestelmä (T570)
Paikannusjärjestelmä (T580)
Paloilmoitinjärjestelmä (T610)
Palovaroitinjärjestelmä (T620)
Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T630) 3)
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T640) 4)
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärjestelmä (T660)
Savusulkujärjestelmä (T650)
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä (T670)
Viranomaisviestijärjestelmä (VIRVE) (T710)
Paikannusjärjestelmä (T860)
Pysäköinnin ohjaus-/maksujärjestelmä (T870)
Liikenteen ohjaus- ja opastusjärjestelmä (T880)
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