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B5

Hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä

Dokumentointi /
osallistuminen

Esitys hankeselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (investointipäätös)

B6

Erikseen tilattavat tehtävät
E

Hankesuunnitelmaan liittyvien ehdotussuunnitelmien laatiminen (ks. kohdan D tehtävät)

C

SUUNNITTELUN VALMISTELU

Tunnus

Valinta

Tehtävät

C1

T

Edellytysten toteaminen

C2

T

Valmistelu

C3

T

Käynnistäminen

Esitellään päättäjille, osallistuminen

Ehdotussuunnitelmat

Dokumentointi / osallistuminen

Tarkistetaan, että suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaisia
Tarkistetaan, että suunnittelun aikataulut mahdollistavat riittävän suunnitteluun
panostamisen

C4

Suoritus

C 4.1

Suunnitteluprosessi
Sovitaan suunnitteluryhmän järjestäytyminen

Muistio
Muistio
Työnjakolista

C 4.2

C 4.3
Merkinnät
Kokousmuistiot, merkinnät

C 4.4
Muistio
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D

EHDOTUSSUUNNITTELU

Sisältyy hankesuunnitteluun

Tunnus

Valinta

Dokumentointi / osallistuminen

D1

Tehtävät

T

Edellytysten toteaminen

E

Valmistellaan CAD- ja tietomallinnusohjetta

D2

Valmistelu
Selvitetään käyttö- ja paloturvallisuusvaihtoehtoja

D3

Käynnistäminen

D4
D 4.1

Suoritus
Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset, katselmukset ja viestintä
Muistio

Tehdään arkkitehdin osuus suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikatauluista
Sovitaan suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajoista

Ohjataan ehdotussuunnittelua
D 4.2

Alueenkäyttöehdotuksien laatiminen

eeh
d

Hahmotellaan eri tontinkäyttövaihtoehtoja

Muistio, merkinnät piirustuksiin

D 4.3

Toiminnallisten ratkaisuehdotuksien laatiminen

D 4.4

Ehdotuksien laatiminen rakennuksen toiminnallisesta ja arkkitehtonisesta muodosta

Asemapiirustukset

Julkisivupiirustukset
materiaalimerkintöineen

Laaditaan ehdotukset rakennuksen kerroksista ja niiden tilavarauksista leikkauspiirustuksin

Leikkauspiirustukset

Sovitetaan suunnitelmat yhteen erityissuunnitelmien kanssa

Yhteensovituspalaverit

Tehdään tietomallintaminen sovittuun tasoon

Tietomalli

Laaditaan suunnitelmat toistuvien tilojen tyyppiratkaisuista

Tyyppiratkaisupiirustukset

Ehdotuksen tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja selostusten laatiminen

D 4.6

Korjattavan rakennuksen vaihtoehtoiset tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut

Väistösuunnitelmat

Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat

Purkusuunnitelmat

Valitaan ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi

Muistio

hj

Laaditaan tilapäisjärjestelysuunnitelmat

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

O

D5

Suunnitteluvaiheilmoitukset

Laaditaan ehdotukset rakennuksen julkisivuista ja niiden materiaaleista

D 4.5

E

Tilanneraportit

ot

Seurataan suunnittelutavoitteiden toteutumista

Aikataulu

Muistio, merkinnät piirustuksiin

Osallistutaan suunnittelukatselmuksiin
Laaditaan suunnittelun tilanneraportit

us

Osallistutaan suunnittelukokouksiin
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E

YLEISSUUNNITTELU

Sisältyy hankesuunnitteluun

Tunnus

Valinta

Dokumentointi / osallistuminen

Tehtävät

T

Edellytysten toteaminen

E2

T

Valmistelu

E3

T

Käynnistäminen

E4

Suoritus

E 4.1

T

Hankkeen lähtötietojen ja tavoitteiden ja hankekohtaisten tavoitteiden tarkistaminen

E 4.2

Aluesuunnittelu
Analysoidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympäristövaikutukset

Suunnitellaan alueen käyttö

E 4.5
E 4.5.1

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen liikenneratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao.
erityissuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

Suunnitellaan aluetyypit ja alueen rakenteet periaatetasolla (arkkitehdin osuus, yhteistyössä
ao. erityissuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen talovarustelu ja tekninen varustelu periaatetasolla (arkkitehdin osuus,
yhteistyössä ao. erityissuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen kalusteiden sijoittuminen

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen istutusten sijoittuminen (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao.
erityissuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

eeh
d

E 4.4

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

Tilasuunnittelu

Rakennuksen kiinteiden ja muuntuvien osien määrittely
Talo-osat

hj

E 4.3

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

ot

Sijoitetaan vaatimusten mukaiset toiminnot alueelle

us

E1

Perustus- ja runkoratkaisujen suunnittelu
Suunnitellaan allas-, huoltoluiska- ja perustusratkaisut yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa
Muistio yhteensovittamis- kokouksesta

Laaditaan rakenteelliset tyyppiratkaisut

Tyyppipiirustukset

O

Huolehditaan, että järjestelmien tarvitsemat reitit runkorakenteisiin on varattuna ja
yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao.
erityissuunnittelijoiden kanssa)

Suunnitellaan rakennuksen runkoratkaisu (yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa)
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Suunnitellaan rakennuksen julkisivut ja tekniset ratkaisut (yhteistyössä ao.
erityissuunnittelijoiden kanssa)

Julkisivupiirustukset, muistio
yhteensovittamis- kokouksesta

Suunnitellaan järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset julkisivuun

Muistio yhteensovittamis- kokouksesta

Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistyössä ao.
erityissuunnittelijoiden kanssa)

Muistio yhteensovittamis- kokouksesta

Määritetään julkisivun huollon periaateratkaisut

Piirustusmerkintä

Varmistetaan, että toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa.

Suunnittelukokousmerkintä

Suunnitellaan julkisivutyypit, julkisivun rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao.
erityissuunnittelijoiden kanssa)

Piirustusmerkinnät

Suunnitellaan julkisivun talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistyössä
TATE- ja rakennesuunnittelijan)

Varusteluettelot, piirustusmerkinnät

Vesikattojen suunnitteleminen

Suunnitellaan rakennuksen vesikatto ja vesikaton tekniset ratkaisut (yhteistyössä ao.
erityissuunnittelijoiden kanssa)

Vesikattopiirustukset

Suunnitellaan järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset vesikattoon

Vesikattopiirustukset

Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa)

Muistio yhteensovittamis- kokouksesta

Suunnitellaan vesikaton huollon periaateratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistyössä TATE- ja
rakennesuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

Varmistetaan, että toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa (arkkitehdin osuus,
yhteistyössä TATE- ja rakennesuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät asemapiirustukseen

Suunnitellaan vesikattotyypit, vesikaton rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistyössä
rakennesuunnittelijan kanssa)

Tyyppiratkaisupiirustukset

Suunnitellaan vesikaton talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistyössä
TATE-suunnittelijan)

Varusteluettelot, piirustusmerkinnät

Yhteensovitetaan suunnitelmat erityissuunnittelijoiden kanssa ja osoitetaan pääsuunnittelijalle,
että suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteensovitettu

Muistio yhteensovittamis- kokouksesta

eeh
d

ot

E 4.5.3

Julkisivujen suunnittelu

us

E 4.5.2

E 4.6

Tilaosien suunnittelu

E 4.6.1

Kiinteistön tilat: Kiinteän tilaosan suunnittelu (runkorakenteet ja kiinteäksi suunnitellut tilat)

E 4.6.2

Toiminnan tilat: Muuntuvan tilaosan suunnittelu (kevyet rakenteet ja muuntuviksi suunnitellut
tilat)

E 4.7

Turvasuunnittelu

Piirustusmerkinnät

Suunnitellaan tilojen paloluokat, poistumistiet ja suojaustavat yhdessä erityissuunnittelijoiden
kanssa

Piirustusmerkinnät

Laaditaan paloaluepiirustukset

Piirustusmerkinnät

Yleissuunnitelman laskelmien tekeminen

O

E 4.8

hj

Suunnitellaan rakenteiden paloluokat ja suojaustavat yhdessä erityissuunnittelijoiden kanssa

Tehdään pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat
Tehdään huoneisto- ja hyötyalalaskelmat
Tehdään muut sovitut laskelmat
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E 4.9

Muu yleissuunnittelu

E 4.10

Yleissuunnitelman dokumentointi

E 4.11

Hankintoihin liittyvät tehtävät (tuoteosasuunnitteluun osallistuminen)
Arvioidaan vastaavien tuotteiden tavoitteenmukaisuus

E5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

E6

Korjausrakentamisen tehtävät
Inventoidaan vanhat tilat arkkitehdille kuuluvin osin

K

Selvitetään kuntotutkimusten vaikutukset suunnitelmiin

K

Laaditaan korjattavan rakennuksen tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut, arkkitehdin osuus

K

Laaditaan tilapäisjärjestelysuunnitelmat

Toimintojen väistö- ja
tilapäissuunnitelmat

K

Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat (arkkitehdin osuus, yhteistyö TATE- ja
rakennesuunnittelu)

Purkusuunnitelmat

Erikseen tilattavat tehtävät

F

RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT

Tunnus

Valinta

Tehtävät

Edellytysten toteaminen

F2

Valmistelu

F3

Käynnistäminen

F4

eeh
d

F1

ot

E7

us

K

Dokumentointi / osallistuminen

Suoritus

Laaditaan ja kootaan rakennuslupahakemuksessa tarvittavat asiakirjat
Tehdään viranomaisten edellyttämät lisätehtävät

Täydennetään tarvittaessa asiakirjoja viranomaisen esittämällä tavalla

F5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden hyväksyminen
Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyväksyntä

TOTEUTUSSUUNNITTELU

O

G

Rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti käsittelyyn jätetyt rakennuslupa- asiakirjat

hj

Dokumentointi /
osallistuminen

Tunnus

Muistio

Valinta

Tehtävät

G1

Edellytysten toteaminen

G2

Valmistelu

G3

Käynnistäminen

Dokumentointi / osallistuminen
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G4

Suoritus

G 4.1

Suunnitelmapakettijaon määrittämiseen osallistuminen

G 4.2

Alueen suunnittelu (pihasuunnittelu)
Laaditaan sijoitussuunnitelma vaatimusten mukaisille toiminnoille

Pihasuunnitelma/asemapiirustus

Laaditaan alueen yksityiskohtainen käyttösuunnitelma korkeusasemineen

Pihasuunnitelma/asemapiirustus

Laaditaan alueen liikenneratkaisusuunnitelma ja siihen liittyvät merkinnät (yhteistyössä ao.
erityissuunnittelijan kanssa)

Pihasuunnitelma/asemapiirustus

Laaditaan alueen talovarusteiden ja teknisten varusteiden suunnitelma

Pihasuunnitelma/asemapiirustus

Laaditaan alueen kalustesuunnitelmat (tyyppikalusteiden sijoittaminen)

Pihasuunnitelma/asemapiirustus

Laaditaan alueen tukimuurien, terassien ja pihaportaiden suunnitelmat

Pihasuunnitelma/asemapiirustus
Pihasuunnitelma/asemapiirustus,
istutusuunnitelma

Laaditaan alueen istutussuunnitelmat (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa)

G 4.4

Purkujen ja väliaikaisten rakenteiden ja järjestelyjen suunnittelu
Laaditaan purkusuunnitelmat

Täydennetty purkusuunnitelma

Tehdään purkutöissä esiintulleet muutokset suunnitelmiin

Piirustusmerkinnät, muistiot

Tilasuunnittelu
Mitoitetaan ja täydennetään suunnitelmia

G 4.5

Talo-osat (rakennusosamalli)

G 4.5.1

Perustusten ja alapohjan suunnittelu

Leikkauspiirustukset

Laaditaan perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden suunnitelmat (arkkitehdin osuus)

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

Rungon suunnittelu

Leikkauspiirustukset

ot

G 4.5.2

us

G 4.3

Laaditaan rakennuksen runkoon liittyvät suunnitelmat (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa)
G 4.5.3

eeh
d

Laaditaan mahdolliset rungon tyyppisuunnitelmat
Varaussuunnittelu (kiinnikkeet ja reiät)

Tehdään varaussuunnittelu yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa
G 4.5.4

Julkisivujen suunnittelu

Leikkauspiirustukset

Laaditaan mitoitetut julkisivupiirustukset pintarakennemäärittelyineen

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

Laaditaan mitoitetut julkisivujen elementtikaaviot yhdessä rakenne- ja muiden erityissuunnittelijoiden kanssa

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

Laaditaan julkisivuihin liittyvien erillisrakenteiden mitoitetut piirustukset (parvekkeet,
terassit, kaiteet, katokset ym.)
Vesikattojen ja kansirakenteiden suunnittelu

Leikkauspiirustukset

Laaditaan vesikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

Laaditaan lasikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

Laaditaan kattoterassien ja pihakansien suunnitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

Laaditaan vesikattorakenteisiin liittyvät detaljisuunnitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

O

hj

G 4.5.5

Laaditaan kansirakenteiden suunnitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

RTS 19:30
Ohje-ehdotus
[22.5.2019]
11 (15)
G 4.5.6

4.5.7

Täydentävien rakenteiden suunnittelu

Leikkauspiirustukset

Laaditaan ikkunakaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Ikkunakaaviot

Laaditaan erityisikkunoiden kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Ikkunakaaviot

Laaditaan ovikaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Ovikaaviot

Laaditaan erityisovien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus
Laaditaan kevyiden väliseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Ovikaaviot
Mitoitetut arkkitehtisuunnitelmat

Laaditaan erityisväliseinien ja jakoseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Mitoitetut arkkitehtisuunnitelmat

Laaditaan alakattosuunnitelmat yhteistyössä TATE-suunnittelijoiden kanssa

Mitoitetut arkkitehtisuunnitelmat

Laaditaan kaiteiden, hoitotasojen ja -siltojen suunnitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuunnitelmat

Talo-osien suunnitelmien yhteensovittaminen

Leikkauspiirustukset

Yhteensovitetaan talo-osien suunnitelmat kokonaisratkaisun kanssa

G 4.6

Tilaosien suunnittelu

G 4.6.1

Perusrakennuksen tilaosien suunnittelu
Täsmennetään tilaosien käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

us

Osoitetaan pääsuunnittelijalle, että suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta
yhteensovitettu

Piirustusmerkinnät, muistiot
Piirustusmerkinnät, muistiot

Laaditaan mitoitetut suunnitelmat rakennuksen tilaosiksi

Mitoitetut arkkitehtisuun- nitelmat

Arvioidaan osaltaan tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus

Piirustusmerkinnät, muistiot

eeh
d

ot

Varmistetaan, että toteutettavien järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiinteässä
tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Mitoitetut arkkitehtisuunnitelmat

Laaditaan mitoitetut tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvät suunnitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuunnitelmat

Laaditaan detaljipiirustukset vedeneriste- ja lattakaivoliittymistä yhdessä rakenne- ja LVIsuunnittelijan kanssa

Detaljipiirustukset

Laaditaan märkätilojen korkeuslukemin ja kaatonuolin varustetut lattiakaatopiirusktukset

Lattiakaaviot

Laaditaan märkätilojen laatoitussuunnitelmat

Laattakaaviot

Laaditaan mitoitetut ja materiaalimerkinnöin varustetut suunnitelmat tilaosien pinnoista

Seinäprojektiot, alakatto- piirustukset,
lattiakaaviot

Laaditaan mitoitetut suunnitelmat tilaosien tilavarusteista

Kalusteiden ja varusteiden sijoitus- ja
sovituspiirustukset

hj

Laaditaan mitoitetut tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset

O

Laaditaan kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden suunnitelmat periaatetasolla

Vakiovalmisteisten tai tyypitettyjen
varusteiden kaaviot (naulakot, opasteet
yms.)

Laaditaan märkätilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla

Vakiovalmisteisten tai tyypitettyjen
kiinteiden kalusteiden kaaviot

Laaditaan keittiöiden ja muiden erityistilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla

Vakiovalmisteisten tai tyypitettyjen
kiinteiden kalusteiden kaaviot

Suunnitellaan opastejärjestelmän periaatteet

Opastejärjestelmän periaatesuunnitelma

Suunnitellaan VSS-tilat

VSS-piirustus
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G 4.6.2

Muuntuvien tilaosien suunnittelu

G 4.6.3

Korjausrakentamisen materiaalien ja menetelmien sovittaminen rakennukseen
Täydennetään korjaus-, lisärakenne- ja muutossuunnitelmat (ks. kohdan G 4.4–G 4.7 tehtävät
soveltuvin osin)

G 4.6.4

Turvasuunnitteluun osallistuminen
Täydennetään turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat suunnitelmat
Toteutussuunnitelman laskelmat
Piirustusmerkinnät, muistiot

Täydennetään huoneisto- ja hyötyalalaskelmat

Piirustusmerkinnät, muistiot

Tehdään muut sovitut laskelmat

Piirustusmerkinnät, muistiot

Laaditaan tietomalli

Tietomalli

G 4.8

Tuoteosien ja tuoteosavarusteiden
suunnitteleminen (tuoteosamalli)

G 4.9

Rakennusselostusten tekeminen
Osallistutaan urakkarajaliitteen laadintaan
Laaditaan huoneselosteet
Laaditaan pintakäsittelyselosteet

G 4.10

Toteutussuunnitelmien kokoaminen ja
dokumentointi
Kootaan ja dokumentoidaan toteutussuunnitelmat
Kootaan ja julkaistaan yhdistelmämalli

G6

Erikseen tilattavat tehtävät

us

Täydennetään pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat

Urakkarajaliite

Huoneselosteet

Pintakäsittelyselosteet esim.
laatoitustöiden työselostus

ot

G 4.7

Ympäristöluokitusjärjestelmän aiheuttamat erityistehtävät (LEED, BREEAM)

E

Erityiskalusteiden suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

E

Irtokalustesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

eeh
d

E

Erityistarpeiden lukitussuunnitelmat yhteistoiminnassa käyttäjien ja tilaajan kanssa
Takkojen ja vaativien tulisijojen suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden
kanssa
Opastesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa
Piha- ja istutussuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

O

hj

Määrälaskennan tarkistuspalaveriin osallistuminen ja todettujen puutteiden ja virheiden
korjaaminen
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Tunnus

RAKENTAMISEN VALMISTELU
Valinta

Tehtävät

H1

Edellytysten toteaminen

H2

Valmistelu

H3

Käynnistäminen

H4

Suoritus

H 4.1

Dokumentointi / osallistuminen

Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta

T

Osallistutaan tarjouspyyntöasiakirjojen tavoitteiden tarkistamiseen

Muistio, suunnitelma- merkinnät

Osallistutaan hankintarajoista sopimiseen

Muistio, suunnitelma- merkinnät

Laaditaan toteutusmuodon mukaiset hankinta-asiakirjat
H 4.2

Suunnitelmakatselmuksiin osallistuminen
Sovitaan suunnittelukatselmuksien menettelyt

H5

ot

Osallistutaan suunnitelmien tarkastamiseen

us

H

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

RAKENTAMINEN

Tunnus

Valinta

eeh
d

I

Tehtävät

I1

T

Edellytysten toteaminen

I3

T

Käynnistäminen

I4

Dokumentointi / osallistuminen

Suoritus
T

Määritetään arkkitehdin asiantuntijavalvonnan tehtävät

Muistio

Osallistutaan rakentamisen seurantaan

Muistiot, suunnittelu- merkinnät

Neuvotellaan tarvittaessa työtä johtavien, työmaavalvojan ja hankkijoiden kanssa.

hj

Tarkastetaan silmämääräisesti työn Dokumentointi / osallistuminen suunnitelmien mukaisen
lopputuloksen varmistamiseksi
Muistiot, päätökset,
suunnittelumerkinnät

Varmistetaan suunnitelmaratkaisujen turvallisuus arkkitehtisuunnitelmien osalta

Muistio, suunnitelma- merkinnät

Täydennetään rakentamisen aikana suunnitelmia

Täydennetyt arkkitehti- suunnitelmat

O

Osallistutaan mallikatselmuksiin

Merkitään hankintarajat suunnitelmiin
Osallistutaan sovittuihin tilaisuuksiin ja palavereihin
Laaditaan toteumapiirustukset

Toteumapiirustukset

Laaditaan tietomallintamiseen liittyvä toteumamalli

Toteumamalli
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I5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

I6

Erikseen tilattavat tehtävät
E

Rakennustyön aikainen valvonta

E

Tehdään uusista hankintasopimuksista johtuneet suunnitelmat

E

Valmistellaan muutosten edellyttämä suunnittelutarve

E

Tehdään käyttäjämuutoksista aiheutuva sovittu lisäsuunnittelu

E

Tehdään sovitut muutossuunnitelmat ja vaihtoehtoiset suunnitelmat

E

Suunnitellaan rakentamisen aikaiset tilapäisjärjestelyt

J

KÄYTTÖÖNOTTO

Tunnus

Valinta

T

Edellytysten toteaminen

J2

T

Valmistelu

J3

T

Käynnistäminen

J4

Suoritus
T

Määritetään vastaanoton tehtävät

T

Tarkistetaan lähtötiedot

ot

J1

Dokumentointi / osallistuminen

us

Tehtävät

E

eeh
d

Laaditaan arkkitehdin osuus käyttö- ja huolto-ohjeeseen

Arkkitehdin osuus huoltokirjasta
Muistio

Osallistutaan suunnittelutehtävän päättymiseen liittyviin tehtäviin

Muistio

Osoitetaan valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus

Kirjaus tarkastusasiakirjassa

Tarkistetaan käyttösuunnitelma

E

Tarkistetaan ylläpitosuunnitelma

E

Opastetaan ylläpitoon ja käyttöön liittyvissä tehtävissä

T

Huolehditaan suunnitelmien arkistoinnista käyttäjälle

J5

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

J6

Erikseen tilattavat tehtävät

hj

Laaditaan myynti- ja esittelyaineisto

Kerätään ja luovutetaan pinta-ala- ja määrätiedot tilaajan erityistarpeisiin
Esitellään kohde

O

E

Muistio

Osallistutaan vastaanottoon liittyviin tehtäviin

E

E

Muistio
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K

TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.

Valinta

Tehtävät

K1

T

Edellytysten toteaminen

K2

T

Valmistelu

K3

T

Käynnistäminen

K4

Dokumentointi / osallistuminen

Suoritus
Osallistutaan takuutarkastuksiin

Muistio

E

Osallistutaan takuuajan jälkeisiin tehtäviin

E

Osallistutaan sovitulla tavalla käyttäjäpalautteen hankintaan

Muistio

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

L

MUUT ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT

Tunnus

Valinta

Tehtävät

Muistio

ot

K5

us

Tunnus

Dokumentointi / osallistuminen

Strateginen työympäristösuunnittelu (vrt. tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe)

E

Tehdään analyysi hankkeesta. Tarpeiden hahmottaminen ja täydentäminen

E

Hahmotetaan tilaajan tavoitteiden kokonaisnäkökulma tilaratkaisujen avulla

E

Sovitetaan toiminnot kokonaisuuteen huomioiden mm. henkilöstö, tilaratkaisut, asiakkaat ja kustannukset

E

Huomioidaan ja kartoitetaan alueellinen kehitys, kaupunkirakenne sekä rakennuksen ja detaljitason mittakaavat

E

Järjestellään toiminnalliset prosessit rakennukseksi ja esitetään vaihtoehtoiset ratkaisumallit

E

Osallistutaan suunnittelukilpailun organisointi-, sihteeri- ja tuomaritehtäviin

E

Myynti-, visualisointi- ja esittelyaineiston valmistaminen

E

Kohteen esittely

E

Rakennuttajapalvelu

eeh
d

E

K/E Kiinteistön tai rakennuksen rakennushistoriallisen selvityksen laatiminen
K/E Kuntoarvio

O

hj

K/E Kuntotutkimukset

