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Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1–2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen versioon (pdf-tiedostoon)
Net-kortistoissa ja Rakennustiedon verkkokaupassa www.rakennustietokauppa.fi.

TATE12

Tehtäväluetteloon on versiossa 1.1 siirretty elinkaarisuunnittelun tehtäväluettelosta ne liittyvät tehtävät, joiden suorittaminen on
mahdollista sopia tehtäväksi joko LVI-, SÄH- tai ELINK-suunnittelijan toimesta. Näihin tehtäviin on lisätty mahdolliseksi suorittajaksi
elinkaarisuunnittelija (ELINK). Vastaavat tehtävät on poistetu elinkaarisuunnittelijan tehtäväluettelosta.

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.

TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ
Tehtäväluettelo sisältää talorakennushankkeen talotekniset
suunnittelutehtävät ja niiden tulokset. Tarvittavat tehtävät ja
niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. 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 ARK12, RAK12, GEO12 ja
SIS12, ellei suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu.
Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta
poistetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksiantoon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtävät (E) on
sovittava aina erikseen.
Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset:
K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä
T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös
E = erikseen tilattava tehtävä
LVI = vain LVI-suunnitteluun kohdistuva tehtävä
SÄH = vain sähkösuunnitteluun kohdistuva tehtävä
RAU = vain rakennusautomaatiosuunnitteluun kohdistuva
tehtävä.
Jos tehtävän kohdistusta ei ole erikseen määritelty, sisältyy
tehtävä kaikkiin suunnittelualoihin.
Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamerkinnällä tai muulla kirjauksella.
ELINK = elinkaarisuunnitteluun kohdistuva tehtävä

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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SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO
Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeellisuudesta niiden kestävyyden, toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii lähtötietojen
hankkimisesta, suunnitteluryhmän kokoamisesta, muiden
suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta (T) sekä suunnittelutyöstä, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle.

LAAJUUSVAIHTOEHTOJEN JA LIITTEIDEN SOVELTAMINEN
Perustehtävät ja erikseen tilattavat tehtävät
Kunkin suunnitteluvaiheen tehtävät on jaettu perustehtäviin
ja erikseen tilattaviin tehtäviin. Perustehtävään 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 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.

ohjeet – 2

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

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).
HUOM! Liitteet 2.1–2.3 sisältyvät vain tämän tehtäväluettelon sähköiseen versioon (pdf-tiedostoon).
LVI-, SÄH-, RAU- ja ELINK-suunnittelutehtävien perusteet ja ohjeet
(liite 3)
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