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Syftet med examensarbetet var att gå igenom den ansvariga VVS-planerarens plane-
ringsprocess samt att sammanställa de förordningar och anvisningar som gäller VVS-
planerare till en och samma manual. Förutom detta skulle den ansvariga VVS-planera-
rens process beskrivas så grundligt, att också en mindre erfaren VVS-planerare eller en
praktikant skulle kunna förstå sig på processen och använda manualen som hjälp i sina
arbetsuppgifter. Arbetet baserade sig mycket på själva fasinledningen av VVS-plane-
ringsprocessen samt på de olika bestämmelser och anvisningar som förekommer på
branschen. I arbetet presenteras förordningar, bestämmelser och anvisningar från Fin-
lex, miljöministeriet, Rakennustieto, samt av Finsk Energiindustri. Ytterligare har in-
formation fåtts via intervjuer av experter och via praktiska erfarenheter. Avsikten var
också att presentera viktiga beräkningar och beräkningsprogram och tydliggöra dessa.

Arbetet begränsades till nybygge av bostadshöghus samt själva VVS-planeringsproces-
sen. Saneringsobjekt togs inte i beaktande men en del av arbetets innehåll kan även an-
vändas för dessa.

I början på examensarbetet undersöktes förordningar och anvisningar som påverkar VVS-
planeringen. Det betyder att en ansvarig VVS-planerare skall känna till och uppfylla de
krav som förutsätts av hen för att kunna fungera som en ansvarig VVS-planerare i ett
projekt. Krav som förutsätts mäts i skolningen samt baserat på arbetserfarenhet. Beroende
på dessa, avgörs i hur krävande uppgifter den ansvariga VVS-planeraren kan fungera.
Beroende på byggnadstillsynen, finns det olika tolkningar angående de förordningar och
anvisningar som har ställts för den ansvariga VVS-planeraren. Det är så att säga beroende
av stad eller kommun, vilka krav de ställer för planeringsuppgifternas svårighetsgrad.

Förordningar som gäller behörigheten av VVS-planerare i planeringsuppgifter har ställts
av miljöministeriet och de gäller vid ventilationsplanering samt vatten- och avloppspla-
nering. I markanvändnings- och bygglaget finns det fyra olika behörigheter gällande
VVS-planeraren. Dessa är ringa, sedvanlig, krävande och exceptionellt krävande plane-
ringsuppgift. Ytterligare har miljöministeriet gjort anvisningar gällande dessa klassifice-
ringar för att underlätta tillämpningen av de olika behörigheterna. Miljöministeriets an-
visningar är inte ändå åläggande och därför kan olika byggnadstillsyner tolka dessa på
olika sätt.
Förutom behörigheten av själva VVS-planeraren angående planeringsuppgifter, finns det
ett skilt moment i lagen som gäller behörigheter för själva planeringsuppgiften. Dessa



fungerar ändå i princip på samma sätt som behörigheterna för VVS-planeraren, men har
lite olika innehåll. Miljöministeriet har gjort liknande anvisningar gällande behörigheter
angående planeringsuppgifter som själva planerarens behörigheter.

För att en VVS-planerare kan bevisa sina behörigheter, har olika slags företag och före-
ningar grundats, exempel på dessa är FISE Oy och SKOL ry. FISE Oy fastställer per-
sonkompetenser och med hjälp av dessa kompetenser är det meningen att man skulle
kunna bevisa sina behörigheter. Alla byggnadstillsyner använder ändå inte dessa per-
sonkompetenser för att värdera personkompetenser och behörigheter, utan de kräver
tills vidare i flera fall skolbetyg samt betyg där arbetserfarenhet inom vissa uppgifter
kan bevisas. FISE Oy har också en byggfels bank, där man kan kolla byggfel som tidi-
gare gjorts och via detta undvika upprepning av dessa. SKOL ry, är ett förbund som
strävar efter att utveckla dess medlemsföretags kvalitet samt ekonomi. Förbundet har
t.ex. en persongruppering, där personer på branschen grupperas beroende på skol-
ningsnivån samt erfarenhet till vissa uppgifter. På så sätt är det rättvist också mot plane-
raren eftersom han vet till vilken persongruppering han tillhör och via det vet han vad
det förväntas av honom att kunna.

Utöver dessa ovannämnda förordningar, anvisningar, samt hjälp av olika företag och
förbund, gör byggnadstillsynen sina egna tolkningar angående behörigheter på VVS-
planerare. Därför skall den ansvariga VVS-planeraren vara noggrann med byggnadstill-
synens tolkningar genast i början på planeringsprocessen för att undvika onödiga pro-
blem senare i processen.

Det är viktigt att den ansvariga VVS-planeraren förstår sig på planeringsprocessen och
inte bara VVS-planeringsprocessen, utan helhetsprocessen som de olika planerings-
branscherna bildar under ett projekt. Det är också viktigt att den ansvariga VVS-plane-
raren förstår sig på de olika faserna som förekommer under ett projekt och dessutom
varför vissa saker görs i ett visst skede och hur det påverkar helheten. De olika faserna
inom planeringsprocessen kan delas in i elva olika faser. Dessa är behovsutredning, pro-
jektplanering, förberedning av planering, förslagsplanering, allmän planering, bygglovs-
uppgifter, förverkligande planering, förberedandet av byggandet, byggandet, ibrukta-
gande och garantitid.

Oftast är inte VVS-planeraren med i projektet förrän i förberedande planering, eftersom
konsulter används oftast i behovsutredningar och projektplaneringar. Först i förbere-
dande planeringen kommer den egentliga VVS-planeraren med och då görs till exempel
kontraktet för planeringsarbetet. Efter detta följer allmänna planeringen, där största ar-
betet av VVS-planerarens synvinkel görs, eftersom själva VVS-planerna görs här. Efter
detta följer bygglovsuppgifterna där den ansvariga VVS-planeraren skall också kunna
bevisa sina behörigheter till myndigheterna angående de planeringsuppgifter han skall
utföra. Det är viktigt att genast i början av projektet försäkra sig om att behörigheterna
är tillräckliga till den planeringsuppgift den ansvariga VVS-planeraren kommer att ar-
beta med. På så sätt kan problem i bygglovshandlingar undvikas. Då byggloven har be-
viljats, kan förverkligande planeringen påbörjas, här utvecklar VVS-planeraren de all-
männa planerna så att de kan verkställas i verkligheten. För VVS-planeraren kan det
vara svårt att se skillnad på allmän planering och förverkligande planering eftersom de
görs oftast samtidigt. Efter detta kan förberedandet av byggandet påbörjas. VVS-plane-
rarens uppgifter i detta skede är t.ex. granskning av VVS-planerna för att undvika fel



eller brister i planerna. VVS-planeraren gör också hålritningarna. Hålritningarna för
VVS-planerarens del betyder installationstekniska hål som skall märkas så att kon-
struktionsplaneraren kan planera vidare sina planer. Efter detta skede följer själva byg-
gandet, här är de viktigaste uppgifterna för VVS-planeraren uppgifterna på byggplatsen,
till dessa hör möten på byggplatsen, samt olika slags kontrollrundor som skall göras på
bygget. Dessutom är det viktigt att VVS-planeraren svarar så snabbt som möjligt till
frågor som kan komma från bygget, på så sätt undviks onödiga uppskjutningar av tidta-
beller. Dessutom skall VVS-planeraren delta i byggnadsmyndigheternas möten som
måste hållas under projektet. Efter att byggandet är klart, följer ibruktagandet, då skall
VVS-planeraren försäkra sig om att förverkligandet har gått enligt VVS-planerna. Om
förverkligandet inte har gått enligt planerna men gjorts enligt bestämmelser och VVS-
planeraren godkänner det, skall hen göra de sista ändringarna i sina planer för att pla-
nerna överensstämmer med förverkligandet. Till sist följer garantitiden, här är de viktig-
aste uppgifterna för VVS-planeraren att reagera så snabbt som möjligt till de möjliga re-
klamationer som kan komma om det anses vara fel i VVS-planerna eller förverkligan-
det. För att hela processen skulle vara så effektiv som möjligt och föras igenom under
den tidtabell som planerats, är det viktigt att den ansvariga VVS-planeraren känner till
planeringsprocessen och de olika skeden samt att se till att samarbetet med de andra
planerarna och planeringsbranscherna i processen fungerar.

Samarbetet med andra planeringsbranscher är väldigt viktigt för att projektet skulle
kunna genomföras utan problem. Under planeringsprocessen samarbetar VVS-planera-
ren med energi och livcykelsplaneraren som gör de preliminära energiberäkningar och
på grund av detta får VVS-planeraren information som han behöver i sina planer.
Energi- och livcykelsplaneraren gör också energicertifikatet för byggnaden och andra
beräkningar och simuleringar som kan behövas.

VVS- och automationsplanerarna är starkt kopplade till varandra. Egentligen är auto-
mationsplanering en del av VVS-planeringen men byggautomationsplaneringen görs
ibland av en skild planerare, eftersom det kräver expertis inom automation för att kunna
göra dessa planer. Automationsplanerna görs enligt de system apparatur och som VVS-
planeraren har valt.

Samarbeten mellan elplaneringen och VVS-planeringen är också viktigt under plane-
ringsprocessen. Det är nämligen så, att VVS-apparat utgör ofta den största delen av ele-
nergianvändningen i ett vanligt bostadshöghus. Elplaneraren gör sina planer på basen av
VVS-planerna, men ofta krävs att VVS-planerna och el-planerna blir samtidigt färdiga.
Det kan orsaka problem för elplaneraren om hen inte får tillräckligt med information av
VVS-planeraren i god tid.

Alla planeringsbranscher måste samarbeta under processen. Det betyder att VVS-plane-
raren samarbetar också med t.ex. arkitekter och konstruktionsplanerare. Då VVS-plane-
raren börjar sitt arbete, är det viktigt att arkitektplanerna och konstruktionsplaner från
konstruktionsplaneraren är tillgängliga eftersom VVS-planeraren grundar sina planer på
dessa. Andra planeringsbranscher som VVS-planeraren samarbetar med kan vara,
brandtekniska planerare, geoplanerare, gård-planerare samt akustikprojektörer.

Under planeringsprocessen måste VVS-planeraren utföra beräkningar som hör till VVS-
planerna. Dessa beräkningar är ganska liknande oberoende av projektet. Det kan ändå



vara svårt att utför vissa beräkningar för personer som inte har gjort dessa förut. En be-
räkningshelhet som kan förorsaka problem är kopplingsschemat för fjärrvärmen och be-
räkningar som hör till den. Kopplingsscheman för fjärrvärmen är en plan där t.ex.
rörstorlek både på den primära och sekundära sidan av fjärrvärmeapparatur skall kunna
dimensioneras. Dessutom skall VVS-planeraren kunna dimensionera värmeväxlare och
regleringsventiler som hör till kopplingsscheman för fjärrvärme.

För att underlätta beräkningarna som en VVS-planerare skall göra under processen
finns det verktyg som gör beräkningar för VVS-system. MagiCAD är ett verktyg som
t.ex. dimensionerar rör och beräknar flöden för rörsystem. Det är ändå viktigt att VVS-
planeraren förstår sig på dessa beräkningar, eftersom hen måste kunna ställa in rätt di-
mensioneringsdata i programmet för att den skulle kunna dimensionera rätt. Förutom
MagiCAD kan företag ha interna program som gör beräkningar som underlättar VVS-
planerarens arbete. Med hjälp av dessa kan det snabbt och effektiv kollas att dimension-
eringar av olika system är utförda på rätt sätt. Optiplan bearbetar som bäst med ett så-
dant verktyg som innehåller de flesta beräkningar och dimensioneringar som en VVS-
planerare behöver under processen.

Meningen med examensarbetet var att förtydliga planeringsprocessen för den ansvariga
VVS-planeraren, komma fram med förordningar och anvisningar som gäller VVS-pla-
nerare. Samt att underlätta förståelsen av beräkningar som anses ibland vara problema-
tiska för en VVS-planerare. VVS-planeringsprocessen är en ganska mångfaldig helhet
av en större helhetsprocess då byggnader planeras. Det är viktigt att samarbetet mellan
planeringsbranscherna fungerar på bra nivå för att lyckas i projektet. Det är också vik-
tigt att nya VVS-planerare som är i början av sin arbetskarriär skulle förstå sig på plane-
ringsprocessen så tidigt som möjligt. Detta skulle i sin tur främja arbetarens egna ut-
veckling som VVS-planerare så, att han skulle i framtiden kunna arbeta som en ansva-
rig VVS-planerare.

Resultatet av examensarbetet var en manual som kompakt beskriver planeringsproces-
sen för en ansvarig VVS-planerare samt de viktigaste uppgifter, förordningar, anvis-
ningar och beräkningar som hör till planeringsprocessen. Denna manual underlättar för-
ståelsen av planeringsprocessen för en ansvarig VVS-planerare, men också för andra
VVS-planerare i deras arbetsuppgifter. Arbetet har beställts av Optiplan Oy och på basis
av detta arbete, kommer en kort anvisning där specificerad information angående den
ansvariga VVS-planeringens planeringsprocess att göras för företaget. Dokumentet
kommer att innehålla företagets interna information och lämnas därför utanför exa-
mensarbetet.
Nyckelord: Planeringsprocess, VVS-planering, Optiplan Oy, dimens-
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Sidantal: 65
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1 JOHDANTO

Vastaavan LVI- suunnittelijan suunnitteluprosessi on suhteellisen vaativa sekä monimut-

kainen prosessi ja vaatiikin vastaavalta suunnittelijalta hyvää ammattitaitoa sekä ymmär-

rystä myös muita suunnittelualoja kohtaan. Vastaavan LVI-suunnittelijan tulee myös tun-

tea alan määräykset ja asetukset, jotta lainmukaisuudesta voitaisiin olla varmoja. Vastaa-

valla LVI-suunnittelijalla on siis oltava hyvin tiedossa suunnitteluprosessi ja sen vaiheis-

tus, jotta hanke on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti sekä virheettömästi. Myös

muiden kuin vastaavien suunnittelijoiden olisi tärkeää ymmärtää suunnitteluprosessi ja

sen eri vaiheet, jotta he voisivat olla mahdollisimman tehokkaita työssään. Muidenkin

suunnittelualojen suunnittelijoilla on iso rooli prosessissa, jotta hanke voitaisiin viedä

mahdollisimman sujuvasti alusta loppuun.

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda selkeästi esiin vastaavan LVI-suunnittelijan vel-

vollisuudet sekä kuvata itse suunnitteluprosessia hänen näkökulmastaan. Tämän työn

pohjalta on tarkoitus luoda yritykselle tarkempi ohjeistus joka helpottaisi suunnittelupro-

sessin ymmärtämistä. Tässä työssä tullaan esittämään myös LVI-suunnittelijan työn on-

nistumisen kannalta tärkeitä laskelmia. Suunnitteluprosessin kaikki vaiheet tullaan käy-

mään vaihe vaiheelta läpi ja LVI-suunnittelijan kannalta kriittisimpiä vaiheita tullaan pai-

nottamaan. Työhön tuodaan myös alan ammattilaisten näkökulmia suunnitteluprosessin

läpiviemisestä sekä sen haasteista. Työssä tullaan ensin taustoittamaan asetuksia ja oh-

jeistuksia joita vastaavan LVI suunnittelijan ja muiden LVI suunnittelijoiden tulee nou-

dattaa suunnitteluprosessin aikana. Tämä jälkeen käydään suunnitteluprosessia vaihe vai-

heelta läpi ja tuodaan esiin tärkeimmät asiat jotka vaikuttavat suunnittelijoiden työhön.

Tämän jälkeen käydään vielä läpi muiden suunnittelualojen vaikutuksia ja miten vastaa-

van LVI suunnittelijan tulisi olla vuorovaikutuksessa muiden suunnittelualojen kanssa

suunnitteluprosessin aikana. Lopuksi käydään vielä läpi laskelmia, joita suunnittelupro-

sessin aikana tarvitaan painottaen kaukolämmön kytkentäkaaviota ja siihen liittyviä las-

kelmia. Työn pohjalta luotu ohjeistus tulee tukemaan paitsi vastaavan LVI-suunnittelijan
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työtä myös alalla aloittelevia harjoittelijoita sekä muita alan kokemattomampia suunnit-

telijoita heidän työssään.

Kyseinen opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Optiplan Oy:n LVIEEA ryhmälle. Op-

tiplan Oy on valtakunnallisesti toimiva monialasuunnittelutoimisto. Optiplan Oy tarjoaa

suunnittelua Arkkitehti-, rakenne-, talotekniikka-, energia- ja elinkaarisuunnittelua sekä

projektinjohto- ja hankekehityspalveluita [12]. Monialasuunnittelua on tarjolla sekä uu-

dis- että korjauskohteisiin niin asunto kuin toimitilapuolellakin [12]. Optiplan Oy on osa

NCC-konsernia, joka on Pohjois-Euroopan johtavia kiinteistökehityksen ja infrastruktuu-

rin yrityksiä [12]. Optiplanin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sivukonttoreita on Tu-

russa, Tampereella sekä Oulussa.

Opinnäytetyö on rajattu vastaavan LVI-suunnittelijan prosessiin uudisrakentamispuolella

mutta siitä on mahdollista saada viitteitä myös korjausrakentamisen tehtäviin.
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2 LVI-SUUNNITTELUA KOSKEVAT ASETUKSET JA OHJEET

LVI-suunnittelijan pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset on tiedostettava ja täytettävä, jotta

hän voisi lain puitteissa toimia vastaavana suunnittelijana. Suunnittelijan kelpoisuutta

mittaavat tekijät ovat koulutus sekä työkokemus, joiden perusteella määräytyy, kuinka

vaativassa suunnittelutehtävässä pystyy toimimaan. Myös suunnitteluprosessin kannalta

on tärkeää, että vastaava LVI-suunnittelija omaa kokemusta sekä tietotaitoa alalta. Näin

on mahdollista viedä suunnitteluprosessia eteenpäin jouhevasti. LVI-suunnittelijan päte-

vyyden mittaamiseksi ja todentamisen tueksi on olemassa järjestöjä jotka myöntävät pä-

tevyyksiä sekä luokituksia suunnittelijoille koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Myös eri kaupunkien rakennusvalvonnat tulkitsevat omalla tavallaan suunnittelijan kel-

poisuutta ja tämä tarkoittaakin sitä, että suunnittelija, jolla on riittävä koulutus ja kokemus

tietyssä kaupungissa vastaavan LVI-suunnittelijan tehtäviin, ei välttämättä pystykään toi-

mimaan vastaavana suunnittelijana vastaavassa kohteessa naapurikaupungissa tulkinto-

jen eroavaisuuksien takia.

2.1 Suunnittelijan kelpoisuus suunnittelutehtävissä

Suunnittelijan kelpoisuutta suunnittelutehtävissä mitataan esimerkiksi koulutustasolla ja

työkokemuksella. Suunnittelijan kelpoisuudesta suunnittelutehtävään on myös annettu

säädöksiä maankäyttö- ja rakennuslaissa [8, 120 e §]. LVI-suunnittelutehtävien kannalta

keskeisimpiä suunnittelutehtäviä ovat ilmanvaihtosuunnittelu sekä kiinteistön vesi- ja

viemärilaitteiston suunnittelu. Näille suunnittelulajeille onkin annettu säädösten lisäksi

tarkentavia ohjeistuksia johtuen tehtäväluontoisesta erityisosaamistarpeesta.

2.1.1 Asetukset ja ohjeistukset koskien suunnittelijan kelpoisuutta

Maankäyttö ja rakennuslaissa määritellään neljä eri vaativuusluokkaa koskien suunnitte-

lijan kelpoisuutta. Vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa sekä poikkeuk-

sellisen vaativa suunnittelutehtävä [8, 120 e §]. Tarkemmat määrittelyt luokitusten perus-

teista on esitetty kuvassa 1.
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Ympäristöministeriön ohjeistukset koskien suunnittelijan kelpoisuutta on laadittu, jotta

suunnittelijan kelpoisuutta koskevia asetuksia olisi helpompi soveltaa yhtenäisesti, mutta

ohje ei kuitenkaan ole velvoittava. Ohjeessa tuodaan yksityiskohtaisemmin esiin opinto-

suoritusten vaatimukset esimerkiksi opintopisteiden osalta sekä työkokemuksen edelly-

tykset koskien eri vaatimusluokkien suunnittelutehtäviä [28, s. 8-9]. Ohjeistukset koskien

suunnittelijoiden kelpoisuutta kiinteistön ilmanvaihtosuunnittelussa sekä vesi- ja viemä-

rilaitteistojen suunnittelussa on esitelty liitteessä 1. Lämmitysjärjestelmien suunnitteluun

erillistä asetusta tai ohjeistusta koskien kelpoisuutta ei ole tehty.
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Kuva 1. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset [8, 120 e §.]

2.2 Suunnittelutehtävän vaativuudet

Suunnittelutehtävään on valittava suunnittelijat suunnittelutehtävän vaativuuden mukaan

[8, 120 e §]. Suunnittelutehtävän vaativuudet määräytyvät samalla periaatteella kuten

suunnittelijan vaativuudet. Suunnittelutehtävän vaativuudessa on LVI-suunnittelijaa kos-

kien kaksi keskeistä vaativuusluokkaa, nämä ovat ilmanvaihtosuunnittelu sekä vesi- ja
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viemärisuunnittelu. Molemmille suunnittelulajeille löytyy Ympäristöministeriöltä omat

ohjeet koskien tehtävien vaativuusluokkia [29, s. 13-18].

2.2.1 Asetukset ja ohjeistukset koskien suunnittelutehtävän vaativuutta

Suunnittelutehtävää koskevat asetukset on laadittu samalla periaatteella, kun suunnitteli-

jan kelpoisuutta koskevat asetukset. Vaativuusluokkia on kyseisessä asetuksessa neljä;

vähäinen, tavanomainen, vaativa sekä poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä [8, 120

d §]. Suunnittelutehtävän vaativuusluokkien määräytymisen perusteita on esitetty ku-

vassa 2.

Ympäristöministeriön ohje koskien suunnittelutehtävän vaativuutta käsittelee syvällisem-

min suunnittelutehtävien vaativuusluokkia [29]. Se tuo esiin asetusten vaatimukset sekä

tarkentaa näitä ohjeiden muodossa. Ohjeen tarkoitus on mahdollistaa yhtenäinen sovelta-

minen suunnittelutehtävien vaativuutta koskien. Kyseistä ohjetta pystyy hyödyntämän

myös suunnittelijan kelpoisuuden määrittämiseen suunnittelutehtävässä.

Ohjeistukset koskien suunnittelutehtävän vaativuutta kiinteistön ilmanvaihtosuunnitte-

lussa sekä vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelussa on esitelty liitteessä 2. Erillistä oh-

jeistusta tai määräystä lämmitysjärjestelmien suunnitteluun ei ole tehty.
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Kuva 2.  Suunnittelutehtävien vaativuusluokat [8, 120 d §]

2.3 Suunnittelijan pätevyyden osoittaminen

Jotta suunnittelijan pätevyys olisi helpommin todistettavissa, on perustettu yrityksiä jotka

myöntävät pätevyyksiä suunnittelijoille. Esimerkkinä voidaan pitää FISE pätevyyttä. Li-

säksi on perustettu SKOL- yhdistys, joka tarjoaa alalle henkilöryhmittelyjä joita yritykset

voivat käyttää hyödyksi, tästä lisää luvussa 2.3.2. Pätevyyksien lisäksi myös kaupunkien

ja kuntien rakennusvalvonnat muodostavat omat tulkintansa suunnittelijan pätevyyksistä

tietyille tehtäville. Vastaavan suunnittelijan olisikin oltava tietoinen vaativuusluokista

sekä yhdistysten toiminnasta suunnitteluprosessiin ryhtyessään, jotta prosessi pystyttäi-

siin toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti ja ilman kompastuskiviä pätevyyden tai

muun osaamisen riittämättömyyden vuoksi.
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2.3.1 FISE-pätevyydet

Suunnittelijan pätevyyden osoittamisen helpottamiseksi on mahdollista liittyä FISE Oy:n

henkilöpätevyyksiä tarjoavaan palveluun. Sen tarkoitus on myöntää pätevyyksiä koulu-

tuksen sekä työkokemuksen perusteella ja ylläpitää myöntämiään pätevyyksiä esimer-

kiksi koulutusten kautta. [3]

Pätevyyden hankkiminen ei ole suunnittelijalle pakollista mutta se saattaa helpottaa esi-

merkiksi tilaajan arviointia suunnittelijan pätevyydestä tiettyyn tehtävään. Esimerkiksi

LVI-suunnittelijalle on suoraan tarjolla pätevyyksiä ilmanvaihtolaitteiston suunnitteluun

sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnitteluun.

FISE-pätevyyksistä ei ole kuitenkaan tullut niin standardisoitua kuin alalla ollaan toi-

vottu. Monet rakennusvalvonnat vaativat edelleen koulutodistuksia sekä ansioluetteloita

omia pätevyyksiä todistettaessa. Pätevyyksiä voidaan kuitenkin joissain tapauksissa käyt-

tää lisäarvona ja niitä todistettaessa FISE-pätevyydet on hyvä laittaa liitteeksi. [10]

Suunnittelualalla onkin monenlaista mielipidettä siitä, kannattaako suunnittelijoiden yli-

päätänsä hankkia FISE-pätevyyksiä. Ei niistä tosin koskaan haittaakaan ole mutta päte-

vyydet maksavat ja mikäli pätevyyksillä ei ole painoarvoa, saattaa tästä aiheutua yrityk-

selle tietyissä tapauksissa turhia kustannuksia. Yleinen kanta kuitenkin on, että varsinkin

vaativuusluokaltaan vaativampia pätevyyksiä on järkevä hankkia, sillä ne voivat olla hyö-

dyksi monella tapaa suunnitteluprosesseissa. Esimerkiksi tarjouslaskentamateriaalissa

saattaa näistä saada lisäpisteitä [10]. Yleinen toivomus olisi kuitenkin, että FISE:ä saatai-

siin standardisoitua enemmän, jolloin myös viranomaiset voisivat alkaa hyödyntämään

näitä enenemissä määrin.

FISE Oy tarjoaa myös internetsivuillaan rakennusvirhepankkia, jota kuka tahansa pääsee

hyödyntämään [2]. Sieltä on mahdollista hakea suunnittelualakohtaisesti joitakin esiin

tulleita virheitä rakentamisessa ja selityksiä, miten asia olisi kannattanut hoitaa virheen

välttämiseksi [2]. Kyseinen rakennusvirhepankki on hyvä työkalu suunnittelijoille, sillä

sitä kautta voidaan varmistua, ettei ainakaan sama virhe pääsisi toistumaan omissa suun-

nitelmissa.
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2.3.2 SKOL-yhdistys

Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry on yhdistys, joka pyrkii muun muassa ke-

hittämään jäsenyritystensä laatua ja taloudellisuutta [23]. Suunnittelu- ja konsultointialan

yritysten on siis mahdollista liittyä SKOL ry:n jäseneksi ja sitä kautta kehittää omaa lii-

ketoimintaansa. SKOL ry pyrkii myös auttamaan alan asiantuntijoita henkilöryhmitte-

lynsä kautta [22]. Henkilöryhmittelyllä on mahdollista luokitella alan ammattilaiset tiet-

tyihin henkilöluokkiin koulutustason ja kokemuksen perusteella. Sitä kautta henkilöryh-

mittelyä voidaan hyödyntää esimerkiksi konsulttisopimusta tehdessä tai esimerkiksi

suunnittelutehtävään sopivaa henkilöstöä valittaessa. SKOL- yhdistyksen henkilöryhmit-

tely ja eri henkilöryhmäluokitusten tehtävät ja pätevyydet on esitetty tarkemmin kuvassa

3.

SKOL ry:stä on myös yritykselle etua, sillä he hoitavat liittotasolla neuvotteluita esimer-

kiksi työehtosopimusten muodossa. SKOL ry: hyn kuulumisesta on hyötyä niin suunnit-

teluyritykselle kuin hankkeen muillekin osapuolille sillä laskutuksesta tulee yhtenevä

henkilöryhmittelyn myötä. Tämä puolestaan on reilua myös itse suunnittelijalle, sillä hän

tietää mihin henkilöryhmään kuuluu ja mitä häneltä odotetaan [10].
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Kuva 3. SKOL ry, Henkilöryhmittely [22]
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2.3.3 Rakennusvalvontojen tulkinnat koskien pätevyyksiä

Eri kaupunkien rakennusvalvonnat noudattavat suunnittelijan kelpoisuutta koskevia ase-

tuksia sekä ottavat viitteitä ympäristöministeriön ohjeistuksista ja luovat muun muassa

näiden pohjalta omat kriteerit ja tulkinnat pätevyyden osoittamiselle.

Rakennusvalvonnat ovat myös joidenkin kaupunkien ja kuntien välillä pyrkineet yhte-

näistämään käytäntöjään koskien määräyksiä ja asetuksia. Esimerkkinä Helsingin, Es-

poon, Vantaan ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat muodostaneet pääkaupunkiseudun

rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt internetsivuston, josta löytyy kortteja yhtenäi-

sistä käytännöistä ja tulkinnoista koskien rakennushankkeiden eri aihealueita [16]. Tämä

on hyvä tapa pitää selkeämpi linjaus määräysten ja asetusten tulkintaan, jotta rakennus-

valvontojen tulkinnat olisivat aina mahdollisuuksien mukaan yhtenäiset.

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen lisäksi on muodostettu myös TOPTEN- raken-

nusvalvonnat jotka toimivat samalla periaatteella kuin pääkaupunkiseudun rakennusval-

vonnat mutta käytäntöjä ei ole sovellettu yhtä laajalti kuin pääkaupunkiseudulla. TOP-

TEN rakennusvalvontoihin kuuluvat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi

13 muun kaupungin rakennusvalvontaa, nämä ovat: Tampereen, Oulun, Turun Jyväsky-

län, Lahden, Kuopion, Porin, Kouvolan, Joensuun, Lappeenrannan, Vaasan, Lohjan ja

Salon rakennusvalvonnat [16]. Kyseiset rakennusvalvonnat ovat pyrkineet yhtenäistä-

mään käytäntöjään esimerkiksi suunnittelutehtävän vaativuutta koskien. Hyvänä esi-

merkkinä voidaan pitää TOPTEN- rakennusvalvontojen tulkintoja koskien LVI-suunnit-

telijan pätevyyttä [14]. TOPTEN rakennusvalvonnat tulkitsevat asetuksia sivustolta saa-

tavien ohjekorttien mukaan esimerkiksi niin että vaativan LVI-suunnittelutehtävän mak-

simikerrosluku kerrostalossa on 12 kerrosta. Asetuksissa koskien LVI-suunnittelijan pä-

tevyyttä tai LVI-suunnittelutehtävän vaativuutta ei tällaista rajoitusta ole. Ympäristömi-

nisteriön ohjeissakaan ei samankaltaista rajoitusta ole. Lisäksi esimerkiksi Espoo, joka

kuuluu TOPTEN:iin tulkitsee tavanomaiseksi kohteeksi enintään 8 kerroksisen talon. Täl-

laisten tulkintojen varalta vastaavan LVI-suunnittelijan on oltava heti prosessin alussa

tarkkana alueen rakennusvalvonnan tulkinnoista, jotta myöhemmässä vaiheessa vältyttäi-

siin ongelmilta esimerkiksi pätevyyksiä tai vaativuuksia todistettaessa. Kuvassa 4 on
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esitelty tarkemmin TOPTEN rakennusvalvontojen käytäntöjä koskien LVI-suunnittelijan

pätevyyttä ja LVI-suunnittelutehtävän vaativuutta.

Kuva 4. LVI-suunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje [14]
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3 VASTAAVAN LVI-SUUNNITTELIJAN SUUNNITTELUPRO-
SESSI

Suunnitteluprosessin mahdollisimman hyvä ymmärtäminen on vastaavalle LVI-suunnit-

telijalle hyvin tärkeää työn onnistumisen kannalta. Myös muiden hankkeessa mahdolli-

sesti mukana olevien LVI-suunnittelijoiden olisi hyvä tuntea suunnitteluprosessi ja se,

mitä missäkin vaiheessa prosessia pitäisi tehdä. Mikäli suunnitteluprosessin vaiheistus

tiedetään ja sitä hallitaan laadukkaasti, on paljon helpompaa hoitaa myös oma työ hyvin

vaikka ei olisikaan vastaavan LVI-suunnittelijan roolissa. Vastaavan LVI-suunnittelijan

työ helpottuu myös, mikäli muut suunnittelijat ovat tietoisia siitä, mitä tapahtuu missäkin

vaiheessa suunnitteluprosessia ja miksi joitakin asioita tehdään tietyssä vaiheessa proses-

sia. Mikäli kaikki projektissa mukana olevat ovat tietoisia suunnitteluprosessin sisällöstä,

pystytään suunnittelu viemään loppuun laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti ja näin

pystytään myös välttämään turhia virheitä prosessissa. Yhteistyö muiden suunnittelualo-

jen kanssa on suunnitteluprosessin laadukkaan läpiviemisen kannalta hyvin tärkeää.

3.1 Taloteknisen suunnittelutehtävän vaiheet,

Taloteknisen suunnittelun periaatteita ja prosessia on avattu tehtäväluettelossa talotekni-

sen suunnittelun tehtäväluettelo, TATE18 [21]. Tehtäväluettelo on kuitenkin luotu teo-

riatasolla ja käytännön vaiheistusta pitää pystyä soveltamaan tämän pohjalta, jotta suun-

nitteluprosessista tulisi jouheva. Tehtäväluettelo antaa kuitenkin pohjan sille, mitä hanke

vaatii taloteknisen suunnittelun osalta. Tarkemmin tehtäväluettelossa kuvataan LVI, ra-

kennusautomaation sekä sähkösuunnittelun tehtäviä suunnitteluprosessissa sekä näiden

tehtävien tulokset [21]. Tehtävät luettelossa on esitetty niin, ettei suunnittelualakohtaisia

tehtäviä ole välttämättä aina selkeästi eritelty, vaan prosessia käydään ajoittain läpi enem-

mänkin kokonaisuutena. Tämän takia on hyvä käydä läpi pelkästään LVI-suunnittelijan

näkökulmasta suunnitteluprosessia. Prosessi on suhteellisen monimutkainen ja monivai-

heinen jonka takia on hyvä kuulla suunnitteluprosessin eri vaiheista myös alan ammatti-

laisilta ja heidän tulkintojansa tehtävien vaiheistuksesta.

Tehtäväluettelo TATE18 liitetään suunnittelusopimukseen, jotta pystyttäisiin hallitse-

maan suunnittelukokonaisuutta sekä varmistamaan tehtävien laajuus. Tämä tarkoittaa
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sitä, että tehtäväluetteloa käytetään suunnittelun laadunvarmistuksen yhtenä perustana.

Tässä työssä käydään tehtäväluettelon perusteella suunnitteluprosessia vaihe vaiheelta

läpi niiltä osin, kun se vaikuttaa vastaavan LVI-suunnittelijan työhön uudisrakentami-

sessa vaikka tehtäväluetteloa voitaisiinkin käyttää myös korjausrakentamisen puolella.

Tehtäväluettelossa on painotettu tiettyjä kohtia jokaisessa suunnitteluprossin vaiheessa,

nämä on poimittu myös tähän työhön. Niiden pohjalta on lähdetty selventämään kunkin

tehtävän konkreettinen merkitys LVI-suunnittelijan kannalta. Näin pystytään käymään

tehtäväluetteloa läpi enemmänkin vastaavan LVI-suunnittelijan kannalta. Haastattelujen

perusteella on lisäksi tuotu esiin tulkintoja ja mielipiteitä vastaavien LVI-suunnittelijoi-

den näkökulmasta.

3.1.1 Tarveselvitys

”Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan

muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutki-

taan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.” [21,

s. 3.]

LVI- suunnittelijan kannalta tarveselvitysvaiheen tehtävät jäävät kuitenkin yleensä vähäi-

siksi. Käytännössä tässä vaiheessa LVI-suunnittelijaa ei yleensä vielä tarvita, sillä tämä

vaihe tehdään hankkeelle monesti ennen kuin itse LVI-suunnitteluprosessi lähtee käyn-

tiin. Yleensä tarveselvitysvaiheessa käytetäänkin erillistä hankeselvitysvaiheen konsulttia

joka vastaa prosessin alkuvaiheen LVI-teknisistä selvityksistä tilaajan tai asiakkaan tar-

peen mukaan [10].

LVI-suunnittelijaa on kuitenkin jo mahdollista käyttää tarveselvitysvaiheessa, hän voi

esimerkiksi selvittää sekä esittää alustavat LVI- tekniset ratkaisuvaihtoehdot ja peruspe-

riaatteet muun muassa lämmitysmuodon tai sisäilmaluokan osalta [11]. Tässä vaiheessa

vastaava LVI-suunnittelija selvittää siis tilaajan tai asiakkaan tarpeet, jonka perusteella

voidaan kartoittaa LVI-tekniikan ja sen suunnittelun periaatteita [11]. Tarveselvityksen

tuloksena saadaan hankepäätös ja sitä kautta päästään prosessissa eteenpäin hankesuun-

nitteluun [21, s. 3].
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3.1.2 Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kus-
tannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hanke-
suunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvit-
tavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. [21, s. 4.]

Hankesuunnitteluvaiheessa kuten myös tarveselvitysvaiheessa LVI-suunnittelijaa ei vielä

välttämättä tarvita, vaan tässäkin voidaan käyttää tarvittavien selvitysten tekemiseen han-

kesuunnitteluvaiheen konsulttia. [10]

Jos LVI-suunnittelijaa kuitenkin käytetään, ovat hänen keskeisimpiä tehtäviä konsultoida

muita hankkeen osapuolia LVI-teknisistä ratkaisuista [11]. Tämän jälkeen päätetään LVI-

tekniset pääjärjestelmät esimerkiksi ilmanvaihdon, sisäilmaluokan ja lämmitysmuodon

osalta. Näiden pohjalta pystytään selvittämään tarkemmin hankkeen kustannuksia ja ai-

katauluja [11]. Asuinrakentamisen puolella tällä ei ole niin suurta painoarvoa kuin toimi-

tilapuolella missä kyseiset selvitykset ovat yleensä laajempia [11]. Hankesuunnittelun tu-

loksena saadaan esitys hankesuunnitelmasta joka johtaa investointipäätökseen ja sitä

kautta prosessi etenee suunnittelun valmisteluun [21, s. 4].

3.1.3 Suunnittelun valmistelu

”Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelu-

kilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnitteluso-

pimukset.” [21, s. 5.]

Suunnittelun valmistelussa määritellään vielä suunnittelusopimusta varten hankkeen pe-

ruslähtötiedot ja suunnittelutehtävän vaativuus. Suunnittelutehtävän vaativuuksien lisäksi

tilaaja ja suunnittelija päättää yhteistyössä sisäilmaluokituksesta jonka mukaan lähdetään

suunnittelemaan [5]. Sisäilmaluokituksia on kolme: S1, S2 ja S3 [20]. S1 luokan sisäil-

maluokitus on kaikista puhtain, tätä käytetään esimerkiksi sairaalahankkeissa. Sisäilma-

luokka S2 on yleisimmin asuinrakennuksissa käytettävä luokitus ja S3:sta käytetään

yleensä tiloissa, joissa oleskellaan ainoastaan tilapäisesti. Sisäilmaluokitus uudistettiin

vuoden 2018 keväällä ja se on löydettävissä rakennustiedon kortistosta numerolla RT 07-

11299 [20].
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Tässä vaiheessa sovitaan yleensä myös tarkemmin hankkeen aikatauluista, suunnittelura-

joista sekä itse suunnittelun sisällöstä. Suunnittelun valmistelun tuloksena tehdään suun-

nittelusopimus [21, s. 8]. Riippuen suunnittelutoimistosta vastaavan LVI- suunnittelijan

ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla mukana laatimassa suunnittelusopimusta. Suunnit-

telusopimukseen on olemassa valmis lomake myös LVIA-suunnittelun osalta ja sopimuk-

seen liitetään myös TATE18 tehtäväluettelo. Lomakkeesta löytyvällä LVIA-suunnitte-

lulla tarkoitetaan LVI- ja automaatiosuunnittelua. LVIA-suunnittelusopimuslomake löy-

tyy kortista RT 10-10828 [18].

Vastaavan LVI-suunnittelijan kannalta keskeisiä tehtäviä tässä vaiheessa suunnittelupro-

sessia on lähtötietojen selvittämisen lisäksi myös mahdollisen LVI-projektitiimin organi-

sointi sekä näille aloituskokouksen pitäminen. Näin jokainen kohteessa mukana oleva

LVI-suunnittelija olisi tietoinen projektin sisällöstä ja juuri kyseisen hankkeen toiminta-

tavoista ja prosessista. [10]

3.1.4 Ehdotussuunnittelu

”Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoittei-

den täyttämiseksi.” [21, s. 9.]

Jotta suunnittelutavoitteet olisi mahdollista täyttää mahdollisimman järkevästi kohdekoh-

taisesti, on ehdotussuunnitteluvaihe tärkeässä roolissa. Tässä suunnitteluvaiheessa esite-

tään tilaajalle vaihtoehtoiset tekniset ratkaisut, joiden pohjalta pystyttäisiin valitsemaan

kohteelle kaikista sopivin ratkaisu. Tässä suunnitteluvaiheessa astuu esiin myös elinkaa-

risuunnittelijan näkemykset ja niiden kannalta järkevien vaihtoehtojen kartoitus.  Tämän

vaiheen aikana pitäisi vastaavan LVI-suunnittelijan tarpeen tullen pystyä esittämään

myös vaihtoehtoisten ratkaisujen kustannusvaikutukset hankkeelle. [10]

Ehdotussuunnittelussa LVI-suunnittelijan tehtäviin lukeutuvat esimerkiksi hormivarauk-

set. Myös LVI-teknisten laitteiden tilavaraukset esimerkiksi lämmönjakohuoneen ja

mahdollisen ilmanvaihtokonehuoneen osalta kuuluvat ehdotussuunnitteluun [27].

Asuinkerrostaloissa on poikkeuksetta aina tekninen tila, johon lämmönjakolaitteisto on

sijoitettuna. Ilmanvaihtokonehuoneen tarpeellisuus riippuu siitä, minkälaista
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ilmanvaihtojärjestelmää taloon on kaavailtu. Vaihtoehtoina ovat keskitetty tai hajautettu

järjestelmä tai molemmat järjestelmät samanaikaisesti palvellen talon eri osia. Keskite-

tyllä ilmanvaihtojärjestelmällä tarkoitetaan ilmanvaihtojärjestelmää, joka palvelee useita

asuntoja samanaikaisesti. Hajautetulla ilmanvaihtojärjestelmällä tarkoitetaan järjestel-

mää, jossa jokaisessa asunnossa on oma pieni ilmanvaihtokone.

Näiden tietojen pohjalta saadaan jo hankkeen alkuvaiheessa varmistettua riittävät tilava-

raukset. LVI- suunnittelija selvittää myös liittymämahdollisuudet kunnallistekniikkaan

niin kaukolämmön kuin vesi- ja viemärijärjestelmienkin osalta [13]. Vaiheen tuloksena

syntyy itse ehdotussuunnitelma [21, s. 9], joka hyväksytetään vielä tilaajalla ja tämän

jälkeen suunnitelmaa lähdetetään suunnittelemaan eteenpäin yleissuunnitelmaksi.

3.1.5 Yleissuunnittelu

”Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleis-

suunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan, että

muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun.” [21, s. 13.]

LVI-suunnittelijan kannalta suuri työ tehdään jo yleissuunnitteluvaiheessa. Tämä on LVI-

suunnittelijan kannalta niin sanottu pääsuunnitteluvaihe, jossa itse LVI-suunnitelmia luo-

daan. Yleissuunnitteluvaihe tulee kuitenkin käytännössä useasti vasta rakennuslupateh-

tävä- vaiheen jälkeen, jolloin yleissuunnitteluvaihe ja toteutussuunnitteluvaihe voidaan

tulkita LVI-suunnittelijan kannalta samaksi vaiheeksi osana suunnitteluprosessia. Yleis-

suunnitteluvaihetta ja toteutussuunnitteluvaihetta on siis käytännössä hankala erottaa toi-

sistaan, sillä työvaiheet LVI-suunnittelun kannalta näissä tehdään samanaikaisesti. [10]

Yleissuunnitteluvaiheen tehtäviin kuuluu LVI-suunnittelijan kannalta liittymäreittien tar-

kastelu jonka jälkeen päästään suunnittelemaan LVI-asemakuvaa [5]. Asemakuvan teke-

misen tueksi on tässä vaiheessa suunnittelua saatu vesilaitokselta liitoskohtalausunto,

jonka liitteenä tulee myös liitoskartta, josta ilmenee liitoskohdat. Liitoskohtalausunnosta

ilmenee myös muun muassa liittymiskorot ja viemäröintijärjestelmien padotuskorkeudet.

Padotuskorkeudella tarkoitetaan veden pintaa, johon se voi nousta viemärin tulviessa.

Tämä on olennainen tieto myös rakennuksen suunnittelun kannalta. Padotuskorkeudesta

on helppo huomata, mikäli kiinteistöön tarvitaan jätevedenpumppaamoa. Jätevesiä
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joudutaan yleensä pumppaamaan, mikäli alin viemäripiste on padotuskorkeuden alapuo-

lella jolloin ilman pumppaamista syntyisi riski viemärin tulvimiselle. Pumppaamisen si-

jasta myös padotusventtiiliin käyttö on mahdollista tietyissä tilanteissa. Padotusventtii-

lillä estetään viemärin tulviminen.

Liitoskohtalausunnon pohjalta päästään myös tekemään alustavia teknisiä laskelmia. Esi-

merkiksi saatavilla oleva paine kunnallisteknisestä vesiverkostosta saadaan lausunnosta

selville, ja tämän pohjalta pystytään suunnittelun edetessä mitoittamaan rakennuksen ve-

siverkostot ja siihen liittyvät laitteistot.

Yleissuunnitteluvaiheessa vastaavalla LVI-suunnittelijalla onkin tärkeä rooli muiden

hankkeessa mukana olevien LVI-suunnittelijoiden ohjaamisessa. Lisäksi vastaava LVI-

suunnittelija toimii lähtökohtaisesti yhteyshenkilönä hankkeen muiden suunnittelijoiden

sekä asiakkaan suuntaan. [11]

Yleissuunnitteluvaiheessa vastaava LVI-suunnittelija tai LVI-suunnittelija on myös mo-

nesti jo yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisiin esimerkiksi alueen rakennusvalvon-

nan tulkintojen varmistamiseksi. Tällä tavoin vältytään turhilta ongelmilta ja ristiriidoilta

rakennuslupavaiheessa.

 Yleissuunnitteluvaiheessa luodaan siis alustavat LVI-suunnitelmat sekä tehdään tarvitta-

vat laskelmat LVI-laitteiston osalta. Tässä vaiheessa suunnittelua on tärkeää, että lähtö-

tiedot ovat tarpeeksi kattavat, eikä niihin ole tullut muutoksia joista ei olisi suunnittelijaa

tiedotettu. Rakennesuunnittelijalta tarvittaisiin myös rakennetyypit, jotta LVI-laitteiden

pääreitit pystyttäisiin suunnittelemaan kerralla [5].

Mikäli myöhemmässä vaiheessa suunnittelua halutaan poiketa tähän asti suunnitelluista

ratkaisuista, tulee työ olemaan LVI-suunnittelijan kannalta merkittävästi raskaampi kuin

jos olisi alusta asti pystytty pidättäytymään lähtötiedoissa. Tämä johtuu siitä, että laskel-

mia ja laitteistoja on mahdollisesti mitoitettava uudelleen ja jopa tilavarauksia esimerkiksi

hormivarausten muodossa saatetaan joutua muokkaamaan. Se tulisi puolestaan vaikutta-

maan myös hyvin moneen muuhun suunnittelualaan kuten arkkitehtisuunnitteluun, raken-

nesuunnitteluun sekä mahdollisesti sähkösuunnitteluun. Tämän takia hyviä ja tarkkoja

lähtötietoja ei voida tarpeeksi korostaa, sillä myöhemmässä vaiheessa saattaa aiheutua
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ylimääräistä työtä monelle eri suunnittelualoille lähtötietojen mahdollisen puutteellisuu-

den vuoksi. Tilaaja olisi myös hyvä saattaa tietoiseksi siitä, että tässä vaiheessa suunnit-

telua muutokset ovat huomattavasti raskaampia suunnitteluprosessin kannalta ja saattaa-

kin aiheuttaa hankkeelle merkittäviä lisäkustannuksia.

3.1.6 Rakennuslupatehtävät

”Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan

suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahake-

mus tarvittavine asiakirjoineen.” [21, s. 17.]

Rakennusluvan kannalta on tärkeää, että vastaava LVI-suunnittelija täyttää pätevyysvaa-

timukset, jotta on ylipäätänsä mahdollista hakea rakennuslupaa. Siksi onkin tärkeää valita

tehtävään soveltuva vastaava suunnittelija jo heti projektin alkuvaiheessa. Kun rakennus-

lupa- asiat on hoidettu asianmukaisesti, saadaan niistä valmiit rakennuslupa- asiakirjat

jotka voidaan toimittaa viranomaisille rakennuslupahakemuksen muodossa.

Käytännössä rakennuslupatehtäviin kuuluu suunnittelijoiden kelpoisuuden osittamisen li-

säksi myös LVI-teknisten tilantarpeiden määrittely, liittymien määrittely, pumppaamojen

tarpeellisuus, vesikaton LVI-tekniikan määrittely sekä julkisivureiät LVI-laitteiston

osalta. [25]

Rakennuslupahakemuksen liitteeksi laitetaan myös liitoskohtalausunto [27]. Tämä tar-

koittaa sitä, että tässä vaiheessa suunnitteluprosessia liitoskohtalausunnon täytyy viimeis-

tään olla saatavilla, mikäli halutaan pitää aikatauluista kiinni.

Monet rakennusvalvonnat vaativat myös, että rakennuslupahakemuksen liitteeksi tehdään

LVI-suunnittelun toteutukseen sekä käyttöönoton perusteet- asiakirja. Kyseisessä asiakir-

jassa esitetään LVI-tekniikan pääperiaatteita sekä järjestelmien toimintatapoja.  Myös

suunnitteluperusteet ja toteutustavat tulee esittää asiakirjassa. TOPTEN- rakennusvalvon-

nat ovat tehneet kyseisestä asiakirjasta yhtenäisen tulkinnan [15], jonka perusteella asia-

kirja voidaan tehdä TOPTEN- rakennusvalvontojen alaisissa kaupungeissa ja kunnissa.
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Rakennuslupatehtävävaiheessa vastaavan LVI-suunnittelijan kannalta tärkeimpiä tehtä-

viä on varmistaa, että suunnitelmat täyttävät sille asetetut vaatimukset. Vastaava LVI-

suunnittelija edustaa myös yleensä tässä vaiheessa LVI-suunnittelijaa rakennusvalvonnan

kokouksissa. [11]

3.1.7 Toteutussuunnittelu

”Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyt-

tämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisäl-

tyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.” [21, s. 18.]

LVI-suunnittelija suunnittelee toteutussuunnitteluvaiheessa urakkalaskentasuunnitelmat,

eli käytännössä suunnittelutyö tehdään valmiiksi urakkalaskentaa varten [6]. Tämän jäl-

keen tehdään vielä toteutussuunnittelu, jonka pohjalta hanketta lähdetään rakentamaan.

Monesti kuitenkin urakka- ja toteutussuunnitelmatkin pystytään luokittelemaan samaksi

kokonaisuudeksi.

Toteutussuunnitteluvaiheessa LVI-suunnittelijaa suunnittelee yleensä ensimmäiseksi

LVI-asemakuvan sekä kaivokuvan, eli käytännössä maanrakennusrakka, lyhyemmin

MRU-paketti. Kaivokuva ja LVI-asemapiirros ovat siis MRU-pakettiin kuuluvia suunni-

telmia joilla on yleensä ensimmäisenä käyttöä työmaalla, sillä maanrakennus toteutetaan

pääosin ennen varsinaisen kiinteistön rakentamista. Urakkalaskentasuunnitelmiin ja to-

teutussuunnitelmiin kuuluvat LVI-suunnittelun kannalta edellä mainittujen lisäksi taso-

kuvat, detaljit, laiteluettelo, piirustusluettelo, kaukolämmön kytkentäkaavio, työselostus

sekä rakennusautomaatiosuunnitelmat ja toimintaselostukset.

 Vastaavan LVI-suunnittelijan kannalta keskeisintä tässä vaiheessa on varmistaa, että

suunnitelmat ovat määräysten mukaiset ja teknisesti toteutuskelpoiset. Tämä on tärkeää

ja siksi vastaava LVI-suunnittelija päättääkin toteutuksen pääperiaatteet jonka lisäksi hän

tarkastaa suunnitelmat ja allekirjoittaa ne [11].

Tässä vaiheessa sovitaan myös muiden suunnittelijoiden kanssa tarkemmat reititykset ja

tehdään yhteensovitus, jotta eri suunnittelualojen suunnitelmissa ei olisi ristiriitoja. Pää-

suunnittelijan vastuulla on yleensä yhteensovitus, ja se että suunnitelmat ovat
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ristiriidattomia. Yhteensovitusta helpottaa myös merkittävästi tietomalli, eli käytännössä

3D- malli, johon liitetään kaikkien suunnittelijoiden suunnitelmat ja pystytään tätä kautta

ristiin vertailemaan suunnitelmia sekä karsimaan pois mahdolliset ongelmakohdat paitsi

oman suunnittelualan sisällä myös muiden suunnittelualojen välillä. Esimerkiksi Van-

taalla on alettu kesän 2018 aikana pilotoimaan rakennuslupahakemusprosessia tietomal-

lipohjaisena, tämä tarkoittaa sitä, että tavallisten suunnitelmien sijaan rakennuslupaa pys-

tyttäisiin tulevaisuudessa hakemaan tietomallin pohjalta. Prosessia siis pyritään kehittä-

mään myös viranomaisten puolesta, tämä on positiivista koko alan uudistamista ajatellen.

Tämän vaiheen tuloksena saadaan hyväksytyt toteutussuunnitelmat ja sitä kautta päästään

rakentamisen valmisteluun [21, s. 18].

3.1.8 Rakentamisen valmistelu

”Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamisteh-

tävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset.” [21, s. 23.]

LVI-suunnittelijan keskeisimmät tehtävät ovat rakentamisen valmistelussa täydentävä

suunnittelu, LVI-suunnitelmien tarkastustoiminta suunnitteluvirheiden välttämiseksi

sekä tavoitteiden mukaisuuden varmistaminen [25].

LVI- suunnittelija tekee tässä vaiheessa myös tarvittavat reikävaraukset rakenteisiin LVI-

tekniikkaa varten, jonka jälkeen nämä menevät reikäkiertoon jolloin katsotaan tarkemmin

rakennesuunnittelijan kanssa yhteistyössä, että reikävaraukset ovat kaikilta osin toteutus-

kelpoiset.

Viranomaishyväksynnät pitää yleensä olla kunnossa viimeistään rakentamisen valmiste-

lussa. Kun rakennuslupa on myönnetty ja sen viimeinen valituspäivä on ohi, leimataan

yleensä myös LVI-suunnitelmat rakennusvalvonnassa heidän tarkistusten jälkeen. Pää-

kaupunkiseudulla leimataan ilmanvaihto (IV), kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmien

(KVV) sekä lämmitys ja jäähdytysjärjestelmien suunnitelmat mutta muualla suomessa ei

välttämättä kaikkia suunnitelmia tarvitse leimata, vaan suunnittelija on monesti vastuussa

suunnitelmistaan. Tämä lisää tietyllä tavalla myös vastaavan LVI-suunnittelijan vastuuta

sillä hän on loppujen lopuksi vastuussa suunnitelmien määräystenmukaisuudesta ja käy-

tännön toimivuudesta. Mikäli joku muu kuin vastaava LVI-suunnittelija on menossa
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rakennusvalvontaan kuvien leimaamista varten, olisi hyvä varmistaa rakennusvalvon-

nalta, että vastaavan LVI-suunnittelijan ei tarvitse olla läsnä [6]. Tämän jälkeen saadaan

rakentamispäätös ja itse rakentaminen voidaan aloittaa [21, s. 23].

3.1.9 Rakentaminen

”Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä loppu-

tulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuksen valmistuminen todetaan

vastaanotossa.” [21, s. 24.]

LVI-suunnittelijan kannalta keskeisimpiin tehtäviin itse rakentamisvaiheessa kuuluu työ-

maa-aikaiset tehtävät. Näitä ovat muun muassa työmaakokouksiin, katselmuksiin sekä

tarkastuksiin osallistuminen [6]. LVI-suunnittelija vastaa myös työmaalta tulleisiin kysy-

myksiin mahdollisimman nopeasti, ettei työmaalla jouduttaisi odottamaan turhaan, mikäli

LVI-suunnittelijalta tarvitaan lisätietoja johonkin [25].

Suunnittelija tekee myös tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia suunnitelmiin. Työmaa-

kokouksiin osallistuminen on LVI-suunnittelijan kannalta tärkeää siitä syystä, että sa-

malla on mahdollista valvoa muun muassa LVI- asennuksia. Usein suunnittelusopimuk-

seen on määritelty työmaakäyntien määrä [18, s. 9], jolloin LVI-suunnittelijan on hyvä

olla valppaana työmaakäyntien määrässä, jottei sopimusrajoituksia ylitettäisi.

Vastaava LVI-suunnittelija allekirjoittaa rakentamisvaiheessa myös laitehyväksynnät.

Monesti kohteeseen valitaan eri valmistajan laite kuin suunnitelmissa oleva, tällöin LVI-

suunnittelijalta saattaa mennä paljon aikaa varmistaakseen, että valitut laitteet ovat tekni-

sesti käyttötarkoitukseen sopivia. Yleensä tähän riittää kuitenkin se, että työmaalle on

valittu suunnitelmissa oleva tai teknisiltä ominaisuuksiltaan sitä vastaava laite. Tällöin

vastaavan LVI-suunnittelijan työ laitehyväksytysten osalta sujuu helpommin. [5]

Rakentamisvaiheessa LVI-suunnittelijan on lisäksi osallistuttava rakennusvalvonnan

KVV sekä IV aloituskokouksiin sekä mahdollisesti seurantakokouksiin rakennusvalvon-

nan aikataulun ja vaatimusten mukaisesti. Tässä vaiheessa prosessia myös kaukolämmön

kytkentäkaavio on viimeistään lämpölaitoksella tarkistettavana jota LVI suunnittelija
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täydentää lämpölaitoksen tarkistusten ja kommenttien perusteella. Tämän vaiheen tulok-

sena saadaan vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto [21, s. 24].

3.1.10 Käyttöönotto

” Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus.” [21, s.

26.]

Vastaava LVI-suunnittelija huolehtii siitä, että toteutus on suunnitelmien mukainen ja jos

suunnitelmista on poikettu työmaalla, on urakoitsijan vastuulla ilmoittaa muutoksista

LVI-suunnittelijalle, jotta muutokset voidaan tarkentaa LVI-suunnitelmiin. Näitä suunni-

telmista poikkeamisia kutsutaan yleensä punakyniksi.

Vastaava LVI-suunnittelija huolehtii myös siitä, että huoltokirja LVI-laitteistosta tulee

tehtyä ja toimitettua [25].  Huoltokirjan ja huoltosuunnitelman avulla kiinteistön huollosta

pystytään varmistumaan sen koko lasketun elinkaaren ajan. LVI-suunnittelija kuittaa

tässä vaiheessa prosessia myös asiakirjan kohteen vastaanottovalmiudesta. Lisäksi hän

huolehtii siitä, että loppukuvat toimitetaan rakennusvalvontaan ja hankkeen muiden osa-

puolten käyttöön. Riippuen suunnittelusopimuksesta vastaava LVI-suunnittelija voi myös

osallistua käyttöönoton ja takuuajan aikana vastaanottotarkastuksiin, toimintakokeisiin

sekä muihin mahdollisiin tarkastuksiin. Muutoin näistä toimitetaan ainoastaan tiedot vas-

taavalle LVI-suunnittelijalle. LVI- suunnittelija tekee myös yhdessä rakennusvalvontavi-

ranomaisen kanssa käyttöönottovaiheessa KVV- ja IV lopputarkastuksen. Käytännössä

LVI-suunnittelija kiertää työmaalla rakennusvalvontaviranomaisen kanssa ja tarkistetaan

yhdessä tiettyjä kohtia toteutuksesta sekä käydään läpi tarvittavat kaupunkikohtaiset asia-

kirjat ja kuittaukset. LVI-suunnittelija vastaa tässä vaiheessa rakennusvalvontaviran-

omaisen mahdollisiin kysymyksiin koskien LVI-suunnittelua ja toteutusta. Näiden lisäksi

LVI-suunnittelija tarkastaa mittauspöytäkirjat [11]. Näitä ovat esimerkiksi ilmanvaihdon

venttiileistä otettavat ilmamäärämittaukset.

Tämän vaiheen jälkeen LVI-suunnittelijan tehtävät rakentamisen osalta ovat käytännössä

valmiit ja jatkossa mahdolliset tehtävät kuuluvat takuuajan piiriin. Käyttöönottovaiheessa

joudutaan joskus myös leimaamaan LVI-kuvat uudelleen rakennusvalvonnassa. Tämä
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johtuu siitä, että joskus rakentamisvaiheessa on jouduttu tekemään suuriakin muutoksia

suunnitelmiin, jonka vuoksi kuvien uudelleenleimaaminen on tarpeellista.

3.1.11 Takuuaika

”Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tar-

vittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.” [21, s. 28.]

Vastaavan LVI-suunnittelijan tehtävät ovat yleensä takuuaikana melko vähäiset. Takuu-

aikana tärkeintä hänen kannaltaan on mahdollisiin reklamaatioihin reagoiminen mahdol-

lisimman nopeasti [25].

LVI- suunnittelija saa myös urakoitsijalta lämpötilamittaukset säätötöiden jälkeen josta

LVI-suunnittelija pystyy arvioimaan, toimiiko järjestelmät suunnitelmien mukaisesti.

Nämä käydään läpi yleensä vasta takuuaikana, sillä lämpötilamittaukset suoritetaan läm-

mityskaudella. Tämän jälkeen suunnittelija hyväksyy ne. Riippuen sopimuksesta LVI-

suunnittelija saattaa käydä mahdollisesti myös muissa tarkastuksissa takuuaikana.

3.2 Yhteenveto suunnitteluprosessista

LVI-suunnitteluprosessi on melko monivaiheinen prosessi, ja vastaavalla LVI-suunnitte-

lijalla on tärkeä rooli oman suunnittelualan osalta prosessin aikatauluttamisessa sekä

suunnittelun onnistuneessa läpiviemisessä. Jotta suunnitteluprosessi voidaan viedä tehok-

kaasti ja suunnitellussa aikataulussa läpi, tulee vastaavan LVI-suunnittelijan tuntea suun-

nitteluprosessi sekä sen eri vaiheet. On siis tärkeää tietää, mitä tehdään missäkin vai-

heessa prosessia ja miksi. Prosessin eri vaiheita pitää myös pystyä aikatauluttamaan, jol-

loin voidaan olla muiden suunnittelualojen kanssa yhteistyössä hallitussa aikataulussa.

Mikäli prosessin eri vaiheita ei osata aikatauluttaa oikein, saattaa koko suunnittelupro-

sessi venyä turhaan. LVI-suunnittelun kannalta on siis tärkeää tuntea oma suunnittelupro-

sessi, mitä missäkin vaiheessa prosessia on odotettavassa ja miten se vaikuttaa oman

suunnittelualan työhön, mutta myös muihin suunnittelualoihin. LVI-suunnittelijan kan-

nalta tärkeimpiä tehtäviä suunnitteluprosessin eri vaiheissa on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 5. LVI-suunnittelijan tärkeimmät tehtävät suunnitteluprosessissa

       Hankesuunnittelu- Selvitetään kustan-
nukset ja aikataulu

       LVI-SUUNNITTELUPROSESSI

         Tarveselvitys- Tilaajan/asiakkaan
tarpeiden selvit täminen.

- Suunnittelusopimus
- Lähtötietojen selvitys
- Aloituskokous

  Suunnittelun valmistelu

     Ehdotussuunnittelu

         Rakentaminen

         Käyttöönotto

     Toteutussuunnittelu

 Rakentamisen valmistelu

       Yleissuunnittelu

    Rakennuslupatehtävät

            Takuuaika- Reklamaatioihin rea-
goiminen

- Punakynät
- Huoltokirja-aineisto
- Lopputarkastukset

- Työmaa-aikaiset
tehtävät
- Laitehyväksynnät

- Täydentävä suunnittelu
- Tarkastustoiminta
- Reikäkierto

- Tehdään suunnitel-
mista toteutuskelpoiset

- Todistetaan pätevyydet
- Esitetään LVI-suunni-
telmat

- LVI-suunnitelmat
- Yhteistyö tärkeää
suunnittelualojen kesken

-Vaihtoehtoiset  tekniset
ratkaisut
- Kustannusvaikutukset

- LVI-tekniset  ratkaisu-
vaihtoehdot esitellään ti-
laajalle

- Selvitetään toteutuk-
seen menevät pääjärjes-
telmät

-Vaativuusluokkien sel-
vitys,  suunnitteluryhmän
valinta,  Aikataulutus

- Kunnallistekniikan li it-
tymismahdollisuudet     -
Tilavaraukset

- Ollaan yhteydessä epä-
selvyyksissä rakennus-
valvontaviranomaisiin

- Varmistetaan mitä lu-
paa varten vaaditaan ja
kootaan LVI-materiaali

- Suunnitellaan yleensä
ensimmäisenä valmiiksi
MRU-paketti

-Viranomaishyväksynnät
-Leimataan suunnitelmat

- LVI-suunnitteli ja osal-
l istuu kokouksiin
- Valvonta

- Allekirjoitetaan tarvit-
tavat asiakirjat
- Mittauspöytäkirjat

- Lämpötilamittausten
tarkastaminen ja mahdo-
ll iset muut tarkastukset
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3.3 LVI-suunnittelusopimus

LVI-suunnittelijaa ja muita suunnittelijoita varten on luotu valmiit asuntosuunnittelulo-

makkeet, joiden pohjalta suunnittelusopimus on mahdollista tehdä. Asuntokohteiden

suunnittelusopimuksien laatimisen on tehty RT-kortti RT 10-10828 josta löytyy erikseen

lomake asuntokohteiden LVIA-suunnittelusopimuksesta [18, s. 8-9]. Sopimuksen liit-

teeksi laitetaan RT 10-10827 asuntosuunnittelun tehtäväluettelosta [19], josta ilmenee

suunnittelualakohtaisesti tehtävät sekä suunnitteluprosessin vaiheistus. Myös alustava

suunnitteluaikataulu tulisi olla sopimuksen liitteenä.

3.4 LVI-suunnittelun valvonta

Pääasiassa LVI-suunnittelua valvoo sekä ohjaa suunnittuprosessissa vastaava LVI-suun-

nittelija. Vastaava LVI-suunnittelija on vastuussa projektin sopimuksenmukaisesta läpi-

viemisestä LVI-suunnittelun osalta. Vastaava LVI-suunnittelija tekee joko itse suunnitel-

mat tai ohjaa ja valvoo muiden LVI-suunnittelijoiden tekemää suunnittelua ja varmistuu

sitä kautta suunnitelmien oikeaoppisesta toteuttamisesta. Lisäksi LVI-suunnittelua val-

voo rakennusvalvontaviranomaiset jotka vähintäänkin tarkistavat suunnitelmat vaikka

LVI-suunnittelija olisikin vastuussa suunnitelmien määräystenmukaisuudesta. Eri kau-

punkien rakennusvalvonnat tulkitsevat kuitenkin määräyksiä ja ohjeita eri tavoin, joten

vastaavan LVI-suunnittelijan on hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaisiin hy-

vissä ajoin epäselvissä tilanteissa.
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4 MUIDEN SUUNNITTELUALOJEN VAIKUTUS PROSESSISSA

LVI-suunnitteluprosessiin vaikuttaa olennaisesti myös muiden suunnittelualojen työ ja

prosessit. Mikäli yhteistyö muiden suunnittelualojen kanssa ei toimi, on koko suunnitte-

luprosessi vaarassa. Siksi onkin tärkeää, että eri alojen suunnittelijat tulevat toimeen kes-

kenään ja yhteistyö on saumatonta, jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen mahdolli-

simman tehokkaasti. Pääsuunnittelijalla joka on lähes poikkeuksetta arkkitehti, on juuri

tässä suuri vastuu. Hänen tulee huolehtia siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunni-

telmat muodostavat kokonaisuuden. Vastaavan LVI-suunnittelijan taas tulee huolehtia

siitä, että hän on saanut tarpeelliset lähtötiedot suunnittelun aloittamiseksi. Vastaava LVI-

suunnittelija vie oman suunnittelualan suunnittelua eteenpäin yhteistyössä muiden suun-

nittelualojen kanssa hallitussa aikataulussa.

Muiden suunnittelualojen vaikutus LVI-suunnitteluun on ratkaisevaa LVI-suunnittelun

onnistumisen kannalta. Esimerkiksi arkkitehtipohjien tilajaot ja leikkaukset ovat tärkeitä.

Myös muiden suunnittelualojen tiedot ovat LVI-suunnittelun kannalta tärkeitä jo lupavai-

heessa. Näitä ovat rakenneratkaisut, palo-osastoinnit, savunpoistoratkaisut sekä sähköti-

lavaraukset [25].  Jotta suunnittelu lähtisi hyvillä lähtötiedoilla käyntiin, on kunkin suun-

nittelualan pidettävä huolta siitä, että nämä tiedot olisivat ajoissa saatavilla.

4.1 Energia- ja elinkaarisuunnittelun vaikutus

LVI- suunnitellun kannalta energia- ja elinkaarisuunnittelijalla on jo heti suunnittelun al-

kuvaiheessa tärkeä rooli. Energiasuunnittelija laatii aikaisessa vaiheessa muun muassa

kohteen alustavan energialaskelman johon sisältyy E-luku, lämpöhäviöiden määräysten-

mukaisuus, ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku, laskennallinen kesäaikainen huonelämpö-

tila sekä rakennuksen energiatodistus [4]. Energialaskelman pohjalta LVI-suunnittelijan

on mahdollista saada tarkemmat tiedot järjestelmien mitoitusta varten käyttöönsä. Kesä-

ajan huonelämpötilatarkastelusta saaduilla tiedoilla saadaan muun muassa tarkemmat il-

mamäärät ja mahdollisen ilmanvaihdon tehostuksen tai jäähdytyksen tarpeellisuus selvi-

tettyä.
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Energiasuunnittelija tekee myös tarvittaessa jo luonnosvaiheessa tarkasteluja, jolloin väl-

tytään turhilta kompastuskiviltä myöhemmässä vaiheessa suunnittelua. Suunnittelun ede-

tessä energiasuunnittelija voi lisäksi avustaa tarvittaessa LVI-suunnittelijaa esimerkiksi

lämmitys- ja jäähdytystehojen mitoittamisessa sekä mahdollisissa muissa asioissa kos-

kien kohteen energiatehokkuutta ja elinkaarta. Energiasuunnittelijan on löydettävä tavoit-

teet täyttävä ratkaisuehdotus rakennuslupavaiheessa, sillä energiaselvitys liitetään raken-

nuslupahakemuksen liitteeksi. [4]

Elinkaarisuunnittelun tarkoituksena on ohjata muuta suunnittelua niin, että lopullinen rat-

kaisu olisi elinkaarikustannuksiltaan sekä -vaikutuksiltaan mahdollisimman pieni [4].

Tämä tarkoittaa sitä, että elinkaarisuunnittelija päivittää elinkaarikustannuslaskelmia mil-

tei koko suunnitteluprosessin ajan jolloin hän pystyy konsultoimaan muita suunnittelijoita

mahdollisten muutosten vaikutuksesta kohteen elinkaarikustannuksiin sekä muihin elin-

kaarivaikutuksiin.

4.2 Automaatiosuunnittelun vaikutus

LVI- ja automaatiosuunnittelu on vahvasti kytköksissä toisiinsa, sillä automaatiosuunnit-

telu on käytännössä osa LVI-suunnittelua ja LVI-suunnittelija laatiikin monesti LVIA-

suunnitelmat joihin myös automaatiosuunnittelu sisältyy. Automaatiosuunnittelu poik-

keaa kuitenkin itse LVI-suunnittelusta sen verran että siitä saa paremman kuvan, mikäli

käsittelee sen erillisesti LVI-suunnittelun kanssa. Monella alan suunnittelutoimistolla on-

kin automaatiosuunnittuun erikoistuneita henkilöitä jotka tekevät LVI-suunnittelijan puo-

lesta automaatiosuunnittelun. Osa LVI-suunnittelijoista tekee myös itse automaatiosuun-

nitelmat.

Automaatiosuunnittelu tehdään aina LVI- ja sähkösuunnitelmien pohjalta. LVI-suunnit-

telijan valitsemat laitteet ja järjestelmät vaikuttavat automaatiosuunnitteluun suuresti,

sillä muun muassa niiden perusteella automaatiosuunnitelmat tehdään. Vastaava LVI-

suunnittelija huolehtii siitä, että automaatiosuunnittelijalle on toimitettu tarvittavat tiedot

ajoissa. Automaatiosuunnittelijan kannalta tärkeimpiä tietoja ovat esimerkiksi LVI-laite-

luettelo, LVI-laitteiden tunnukset, sijainnit sekä järjestelmien kuten lämmityksen tai
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ilmanvaihdot toiminta- ja ohjaustavat. Normaalissa asuinkerrostalokohteessa automaatio-

suunnittelijalle tai suunnittelulle tulisi varata noin viikko aikaa suunnitelmien tekemiseen.

Vastaavan LVI-suunnittelijan on tärkeää huomioida suunnitteluaikataulussa se, että auto-

maatiosuunnittelusta on toimitettava omat tiedot vielä sähkösuunnittelijalle, jotta hän saa

vietyä tiedot omiin suunnitelmiinsa [17]. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä LVI-suun-

nitelmien täytyy olla valmiita ennen automaatio- ja sähkösuunnitelmia ja mikäli LVI-

suunnitelmiin tulee muutoksia tämän jälkeen, on niistä muistettava tehdä tarkennukset

myös automaatiosuunnitelmiin ja ilmoittaa näistä myös sähkösuunnittelijalle.

4.3 Sähkösuunnittelun vaikutus

LVI- ja sähkösuunnitelmat ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa sillä moni sähkösuunni-

telma tehdään LVI-suunnitelmien pohjalta. LVI-laitteiden sähköistys on monesti säh-

kösuunnitelmien kannalta suurinta sähkötehoa vaativa kokonaisuus. Yleensä LVI- ja säh-

kösuunnittelu ajoittuu myös suunnitteluprosessissa suhteellisen samalle ajankohdalle, jol-

loin myös suunnitelmat halutaan monesti julkaistavan ajankohdallistesti lähekkäin. On-

gelmia sähkösuunnittelulle tuottaa monesti LVI-suunnitelmien keskeneräisyys jolloin

myös sähkösuunnittelu joutuu odottamaan LVI-suunnitelmista saatavia tietoja. [9]

Suunnittelun alkuvaiheessa olisi LVI- ja sähkösuunnittelijan hyvä yhdessä sopia reitityk-

sistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prosessia esimerkiksi jo tilavaruksia laatiessa,

jotta saataisiin ristiriidattomia suunnitelmia jo heti projektin alkuvaiheessa. Tällä vältyt-

täisiin turhilta myöhemmiltä risteämiltä suunnitelmissa jolloin prosessi olisi tehok-

kaampi. LVI-suunnittelijan olisi myös hyvä toimittaa sähkösuunnittelijalle projektin al-

kuvaiheessa suuntaa-antavia tehotietoja LVI-laitteista, joiden pohjalta sähkösuunnittelija

pystyy arvioimaan niiden tehovaikutukset sähköliittymää mitoittaessaan. [9]

Sähkösuunnittelijalle tärkeimpiä tietoja ovat LVI-laiteluettelosta saatavat laite- ja järjes-

telmätiedot, mutta myös LVI-tilavarukset, reitit ja mahdolliset sähkösaatot [9]. LVI-lai-

teluettelo on monesti LVI-suunnittelijalle tehtävä, jonka hän tekee vasta suunnittelun lop-

puvaiheessa, jolloin kaikki tarvittavat laitteet saataisiin kerralla määriteltyä oikein laite-

luetteloon. Tämä saattaa tuottaa sähkösuunnittelijalle ongelmia aikataulun kanssa sillä

hän tarvitsisi LVI-laiteluettelosta tiedot omia suunnitelmiaan varten. Sähkösuunnittelijan
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kannalta olisikin tärkeää, että LVI-suunnittelija päivittäisi LVI-laiteluetteloa suunnittelun

ohella jolloin sähkösuunnittelijan on mahdollista saada tietoja luettelosta omia suunnitel-

miaan varten huomattavasti paremmalla aikataululla [9].

Rakentamisvaiheessa saattavat monesti LVI-suunnittelijan päivitykset jäädä sähkösuun-

nittelijan osalta huomioimatta, sillä LVI-suunnittelija ei välttämättä muista tai ymmärrä

että tietyt muutokset vaikuttavat myös sähkösuunniteluun, esimerkkinä tällaisista asioista

voisi olla sulanapitosähköistykset putkistoissa ja kaivoissa. Hyvänä toimintatapana muu-

toksia tehdessä olisikin, että LVI-suunnittelija informoisi aina sähkösuunnittelijaa päivit-

tyneistä suunnitelmistaan [9].

4.4 Muut prosessiin vaikuttavat suunnittelualat

Jokaisen suunnittelualan on tehtävä yhteistyötä koko suunnitteluprosessin ajan. LVI-

suunnittelu alkaa suunnittelusopimuksesta jonka jälkeen lähdetään työstämään esimer-

kiksi alustavia LVI-tilavarauksia ehdotussuunnitteluvaiheessa. Jotta alustavia tilavaruk-

sia olisi mahdollista tehdä, olisi tärkeää, että arkkitehtipohjat sekä rakennesuunnittelijan

rakennetyypit olisi jo saatavilla [6]. Kun LVI-tasokuvia lähdetään suunnittelemaan ehdo-

tus- ja yleissuunnitteluvaiheessa, olisi arkkitehdiltä jo saatava tasokuvat, sillä LVI-taso-

kuvien laatiminen perustuu arkkitehdin tasokuviin. Myös rakennesuunnittelijalta saatavat

tiedot koskien kantavia rakenteita ovat tärkeitä tietoja LVI-suunnittelijalle tässä vaiheessa

[10].

Maanrakennuspaketti, johon LVI-suunnittelun puolesta kuuluu myös asemakuva, on

yleensä LVI-suunnittelijan puolesta yksi niistä suunnitelmista, joiden täytyy olla valmiina

aikaisemmin kuin muut LVI-suunnitelmat, jotta maanrakennustöitä päästäisiin tekemään.

Tämän takia on tärkeää, että LVI-suunnittelija saa arkkitehdiltä, geosuunnittelijalta tai

erilliseltä piha- ja pinnantasaussuunnittelijalta pinnantasaussuunnitelmat, jotta hän pys-

tyisi suunnittelemaan LVI-asemakuvaa [6]. Tätä varten geosuunnittelijalta on tärkeää

saada myös hulevesisuunnitelma [6]. Hulevesisuunnitelmalla tarkoitetaan kohteen piha-

alueiden sadevesien hallintaa. Hulevesiä pystytään hallitsemaan esimerkiksi viivytysal-

tailla tai maahan imeyttämällä. Viivytysaltaat tulevat yleensä kyseeseen silloin, kun
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maahan ei ole mahdollista imeyttää vesiä ja kunnalliseen viemäröintiin johdettavia hule-

vesiä ei voida suoraan johtaa viemäriin tulvimisvaaran takia.

Suunnittelun edetessä toteutussuunnitteluvaiheeseen, olisi tärkeää, että arkkitehtipohjat

olisivat lukkoon lyötyjä, jolloin suurempia muutoksia näihin ei enää ole odotettavissa [6].

LVI-suunnittelun puolesta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä pidemmällä arkki-

tehti- ja rakennesuunnittelu on LVI-suunnittelua käynnistäessä, sen tehokkaammin myös

LVI-suunnittelu sekä muu talotekniikkasuunnittelu on mahdollista toteuttaa. Myös yh-

teistyö koko suunnitteluprosessin ajan on tärkeää, ja mahdollisista muutoksista on tärkeää

tiedottaa kohteen muita suunnittelualoja, jotta turhilta ongelmilta vältytään suunnittelun

edetessä.

4.5 Yhteenveto muiden suunnittelualojen vaikutuksesta

Muut suunnittelualat vaikuttavat siis olennaisesti myös LVI-suunnitteluun, ja vastaavalla

LVI-suunnittelijalla on vastuu siinä, että LVI-suunnittelu etenee suunnitteluprosessissa

prosessin edellyttämällä tavalla olemalla riittävän usein vuorovaikutuksessa muiden

suunnittelualojen kanssa sekä pitämällä kiinni yhteisistä aikatauluista.

LVI- suunnittelun kanssa yhteistyössä olevia suunnittelualoja on monia; arkkitehtisuun-

nittelu, rakennesuunnittelu sähkösuunnittelu, rakennusautomaatiosuunnittelu, palosuun-

nittelu, palokatkosuunnittelu, geosuunnittelu, pihasuunnittelu sekä äänisuunnittelu.
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5 LVI-SUUNNITTELIJALLE TÄRKEITÄ LASKELMIA

LVI- suunnittelijan tulee suunnitteluprosessin aikana pystyä laskemaan suunnittelun ja

käytettävän laitteiston kannalta pakollisia laskelmia. Laskelmat tehdään yleensä melko

samalla periaatteella kohteesta riippumatta mutta jotkin laskelmat ja varsinkin laskelmien

taustat ja mistä taustatiedot tulevat voivat olla ongelmallisia henkilöille jotka eivät ole

laskelmia vielä suurissa määrin tehneet. Yksi näistä laskelmista ja suunnitelmista on kau-

kolämmön kytkentäkaavio, jonka tekemisessä täytyy hallita useampiakin kaavoja, laskel-

mia sekä ohjeistuksia. Muita voivat olla esimerkiksi käyttöveden käytettävissä olevan

paineen laskeminen, eri putkistojen mitoituksia sekä ilmanvaihtokoneiden koneajot, ka-

nava- ja putkistopaineiden laskeminen jne. Suunnitteluohjelmat ovat kuitenkin apuna mo-

nessa, sillä esimerkiksi MagiCAD laskee putkistojen painehäviöt ja virtaamat mikäli pro-

jektiin on asetettu taustatiedot oikein. Tässäkin on tärkeää ymmärtää mistä laskelmat oi-

keastaan koostuvat, jotta voisi varmistua laskelmien paikkansapitävyydestä.

5.1 Kytkentäkaavio

Vastaavan LVI-suunnittelijan tehtäviin kuuluu huolehtia myös kaukolämmön kytkentä-

kaavion suunnittelusta. Kytkentäkaavio on suunnitelma, josta ilmenee muun muassa en-

siö- ja toisiopuolen putkikoot ja virtaamat lämmönjakokeskuksen välittömässä läheisyy-

dessä. Kytkentäkaavioon mitoitetaan lämmönsiirtimet sekä venttiilit ensiö- ja toisiopuo-

lella niin rakennuksen lämmityksen, että käyttöveden osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että

kytkentäkaaviosta selviää, paljonko tehoa kyseinen rakennus tarvitsee siihen liitettyjen

lämmitys- ja käyttövesilaitteiden osalta.  Kytkentäkaaviota tarvitaan aina, kun tehdään

suunnitelmia jotka liittyvät lämmitykseen tai lämpimään käyttöveteen. LVI-suunnittelija

ei kuitenkaan aina pysty tekemään kytkentäkaaviota ilman lämpölaitoksen apua sillä, mi-

käli kyseessä on kaukolämpöverkkoon liittyvä rakennus, tarvitaan tieto kaukolämpöver-

koston käytettävissä olevasta paine-erosta. Vastaavan LVI-suunnittelijan tulee myös huo-

lehtia siitä, että käytettävissä oleva paine-ero tulee oikein kytkentäkaavioon, jotta laitteet

ja venttiilit saataisiin oikein mitoitettua. Kytkentäkaavion suunnittelu ei kuitenkaan vält-

tämättä ole vastaavan LVI-suunnittelijan tehtävä vaan hän voi delegoida tehtävän myös

toiselle LVI-suunnittelijalle. Vastaava LVI-suunnittelija on kuitenkin vastuussa kytken-

täkaavion suunnittelusta ja onkin tarkistusvelvollinen tähän suunnitelmaan aivan kuten
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muihin hänen vastuullaan oleviin LVI- suunnitelmiin. Alalla aloittelevalle suunnittelijalle

kytkentäkaavion suunnittelu saattaa kuitenkin olla vaativa tehtävä sillä siinä tarvitsee hy-

vän yleiskuvan kaikista siihen liittyvistä suunnitelmista sekä myös ymmärrystä kauko-

lämpölaitteista ja kaukolämmön periaatteista. Kytkentäkaavion suunnittelijan työn hel-

pottamiseksi on kuitenkin luotu Energiateollisuus ry:n toimesta julkaisu K1/2013 johon

on koottu määräykset ja ohjeet rakennusten kaukolämmön osalta [1]. Kyseisestä ohjeis-

tuksesta löytyy myös kaavoja sekä laskentaesimerkkejä, joita kytkentäkaavioissa käyte-

tään. Tämän lisäksi kaupungeilla ja kunnilla on monesti omat ohjeensa koskien kytken-

täkaavion laskelmia. Esimerkki kytkentäkaaviosta ja peruskytkennästä sekä laitteiden mi-

toitustiedoista on esitetty liitteessä 3.

5.2 Käyttöveden säätöventtiilin mitoitus

Käyttöveden säätöventtiilin mitoitus uudisrakennuksen kytkentäkaavioon on yksi LVI-

suunnittelijan tekemistä laskelmista, joita suunnittelija laskee kytkentäkaaviota laaties-

saan. K1/2013-julkaisun lisäksi eri lämpölaitoksilla on eri menetelmät muun muassa

käyttöveden säätöventtiilin mitoittamiseen. Seuraavaksi tullaan käymään läpi käyttöve-

den säätöventtiilin mitoituksen perusteita sekä lasketaan esimerkkilaskelma ja verrataan

sitä eri lämpölaitosten ohjeisiin säätöventtiilien mitoituksesta.

Käyttöveden säätöventtiilin mitoituksen tuloksena saadaan kyseiselle säätöventtiilille las-

kettua painehäviö, sekä määriteltyä säätöventtiilin koko. Säätöventtiilin koko ilmaistaan

kvs-arvona, joka puolestaan tulee venttiilin kv-arvosta. Kv-arvolla kuvataan käytännössä

säätöventtiilin toimintaa. Kvs-arvot ovat puolestaan venttiilivalmistajien käyttämiä kokoja

tietyille venttiileille. Yksinkertaistettuna Kvs-arvot ilmoittavat venttiilinen läpäisykyvyn

yksikössä /ℎ .

Lisäksi käyttöveden säätöventtiilin mitoituksessa tulee tietää, että säätöventtiiliksi vali-

taan yleensä kvs-arvoltaan seuraavaksi pienempi venttiili, sillä edellytyksellä että kvs-arvo

jää alle 6,3. Mikäli kvs-arvoksi saadaan yli 6,3, tulee järjestelmä varustaa kahdella säätö-

venttiilillä niin, että ensimmäiseksi avautuva venttiili mitoitetaan 1/3 osalle mitoitusvir-

taamasta. [1, s. 15-16.]
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Säätöventtiilit mitoitetaan maksimivirtaamalle. Tätä virtaamaa ei normaalissa käyttöti-

lanteessa yleensä kuitenkaan esiinny. Tämän takia yhden säätöventtiilin mitoituksessa

käytetään seuraavaksi pienempää venttiiliä, jolloin venttiilin säätöalue vastaa paremmin

todellista käyttöä. Mikäli yhden säätöventtiilin tapauksessa valittaisiin seuraavaksi suu-

rempi venttiili, saattaisi venttiili joutua toimimaan tietyissä tapauksissa jopa säätämättö-

mällä alueella. Kahden säätöventtiilin tapauksessa ensimmäiseksi avautuva venttiili mi-

toitetaan seuraavaksi suuremmalle kvs-arvolle, sillä kahdelle säätöventtiilille jaettu vir-

taama on paremmin säädettävissä normaalissa käytössä niin, että suuren osan ajasta vir-

taamaa säätää ensimmäinen venttiili, ja vain suurimpien huipputehojen aikana tarvitaan

toista venttiiliä. Ensimmäiseksi avautuva venttiili on paremmin säädettävissä kahden sää-

töventtiilin tapauksissa, mikäli se on kvs-arvoltaan suurempi kuin 1/3 virtaamalle laskettu

kv-arvo. [24]

Mikäli järjestelmä joudutaan jakamaan kahdelle säätöventtiilille, tulee muistaa, että pai-

nehäviö on verrannollinen virtauksen neliöön. Tämä tulee Bernoullin laista, jota on hie-

man yksinkertaistettu säätöventtiilin mitoitukseen sopivaksi. [24]

Valitun säätöventtiilin painehäviön tulisi lisäksi olla vähintään puolet lämmönjakokes-

kuksen kyseisen säätöpiirin kokonaispainehäviöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että venttiiliin

vaikutusasteen tulisi olla suurempi kuin 0,5. [1, s. 15]

5.2.1 Esimerkki käyttöveden kahden säätöventtiilin mitoituksesta

Jotta voidaan mitoittaa käyttöveden säätöventtiilit, tarvitaan LVI-suunnitelmista tieto

käyttövesijärjestelmän mitoitusvirtaamasta V̇kv,e. Tämän lisäksi tarvitaan lämmönmyyjän

ilmoittama käytettävissä oleva paine-ero Δpilm. Lisäksi tarvitaan lämmönsiirtimen sekä

putkiston aiheuttamat painehäviöt, Δpsiirrin ja Δpputkisto. Yleensä tässä vaiheessa pro-

sessia siirtimen ja putkiston painehäviöt eivät ole vielä tiedossa jolloin käytetään oletus-

arvoja. Näitä tarkennetaan myöhemmin tarpeen mukaan.

Tässä esimerkissä:

V̇kv,e= 1,90dm /s

Δpilm= 60 kPa

Δpsiirrin= 20 kPa
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Δpputkisto= 5 kPa

Ensimmäisenä tulee laskea säätöventtiilin mitoituspaine-ero Δp.

Kaava (1): Säätöventtiilin mitoituspaine-ero [1, s. 15.]

Δp = Δpilm – Δpsiirrin – Δpputkisto

Δp = 60 kPa – 20 kPa – 5 kPa

Δp = 35 kPa

Tämän jälkeen lasketaan säätöventtiilin kv-arvo.

Kaava (2): Säätöventtiilin kv-arvo [1, s. 15.]

=
Δ

jossa

= lämmönsiirtimen ensiopuolen mitoitusvirtaama [m /h]

Δp = mitoituspaine-ero [bar]

1m3 = 1000dm3

, /  = 0,0019 3/ ∙ 3600s= 6,84 /ℎ

1 bar = 10 kPa

 = 0,35 bar

= , /
,

 = 11,5617102

Lasketun kv-arvon perusteella voidaan venttiilille valita tietty kvs-arvo.

Tässä tapauksessa kvs-arvo ylittäisi 6,3 sillä laskettu kv-arvo oli 11,56 ja seuraavaksi pie-

nempi venttiili olisi ollut kvs-arvoltaan 10.

Tällöin lasketaan uudet kv-arvot molemmille venttiileille erikseen seuraavanlaisesti:
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1/3 mitoitusvirtaamasta =
, /

 = 2,28m3/h.

Lisäksi Δpsiirrin ja Δpputkisto on laskettava uudelleen suhteessa 1/3 osalle virtaamasta

seuraavanlaisesti:

Δpsiirrin =  = 2,22 kPa

Δpputkisto =
32 = 0,56 kPa

Nyt voidaan laskea ensimmäiseksi avautuvan venttiilin mitoituspainehäviö:

60kPa-2,22kPa-0,56kPa= 57,22kPa

,  = 0,57 bar

Seuraavaksi lasketaan ensimmäiseksi avautuvan säätöventtiilin kv-arvo:

= , /
,

 = 3,02

Valitaan kvs-arvoltaan seuraavaksi suurempi venttiili, eli kvs1 = 4,0. Aluksi laskettu kv-

arvo oli 11,56 jolloin siitä voidaan vähentää juuri laskettu ensimmäiseksi avautuvan vent-

tiilin kvs1-arvo, tällöin toisen venttiilin kv-arvoksi tulisi 11,56 - 4,0= 7.56 jolloin toiseksi

avautuvan venttiilin kvs2 -arvoksi valitaan 6,3.

Kaava (3): Säätöventtiilien aiheuttama kokonaispainehäviö [1, s. 66.]

Δp = ( )
jossa

= lämmönsiirtimen ensiöpuolen mitoitusvirtaama [m /h]

kvs = valitun venttiilin aiheuttama todellinen painehäviö [bar]

Δp = ( 6,84 3/ℎ
4,0+6,3 ) ≈ 0,44 = 44

Lopuksi lasketaan vielä venttiilien vaikutusaste:

Kaava (4) Venttiilin aiheuttama todellinen painehäviö [1, s. 15.]
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= Δp
Δp

jossa

Δp  = valitun säätöventtiilin aiheuttamapainehäviö mitoitusvirtaamalla

Δp  = lämmönmyyjän ilmoittama käytettävissä oleva paine-ero.

= ≈ 0,73

Mikäli toiseksi venttiiliksi olisi valittu suurempi venttiili eli kvs 10,0, olisi vaikutusaste

jäänyt liian alhaiseksi (0,4). Ensimmäiseksi avautuva venttiili haluttiin alun perin suu-

remmaksi, jotta säätö olisi paremmin hallittavissa. Tämän takia valitut kvs-arvot ovat 4,0

ja 6,3.

Säätöventtiilien mitoitus riippuu kuitenkin myös lämpölaitoksesta. Esimerkiksi Helenin

ohjeistuksessa koskien Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita (Helen 1/2015) sa-

notaan että käyttöveden säätöventtiilit mitoitetaan pääsääntöisesti 50% mitoitusvirtaa-

malla [7, s. 4.]. Tällöin venttiiliksi tulisi valita huomattavasti kvs-arvoltaan pienempi vent-

tiili kuin K1/2013-ohjeen mukaan laskettaessa.

Vantaallakin on omat ohjeensa käyttöveden säätöventtiilin mitoitukseen. Vantaan oh-

jeessa sanotaan muun muassa, että säätöventtiilin painehäviön tulisi jäädä 50-110 kPa

väliin sekä mahdollisimman lähelle 110kPa [26]. Tämä tarkoittaa sitä, että verrattuna

K1/2013 julkaisun ohjeistukseen saadaan myös tässä tapauksessa pienempi säätöventtiili,

ero ei kuitenkaan tulisi olemaan yhtä suuri kuin Helenin ohjeen mukaan laskettaessa.

Kytkentäkaaviota tehdessä ja säätöventtiileitä mitoittaessa täytyy siis olla tarkkana, jotta

mitoittaa laitteet lämpölaitoksen ohjeiden mukaan sillä venttiilikoot riippuvat hyvin pal-

jon siitä, minkä ohjeen mukaan niitä mitoitetaan.

5.3 Laskentatyökalut

LVI-suunnittelijan työn helpottamiseksi esimerkiksi MagiCAD- suunnitteluohjelma tar-

joaa laskentamahdollisuuksia, jotka muuten olisivat työläitä LVI-suunnittelijalle. Esi-

merkkinä MagiCAD pystyy laskemaan ääniarvoja ilmanvaihtojärjestelmissä sekä putkien
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virtaamia ja painehäviöitä. MagiCAD pystyy myös mitoittamaan putkistoja, mikäli mi-

toituksen edellytykseksi asetetut raja-arvot ollaan asetettu projektiin oikein ja määräys-

tenmukaisesti. Myös muut alan suunnitteluohjelmat tekevät samantyyppisiä laskelmia.

Ongelmia tulee yleensä kuitenkin toteutussuunnittelun jälkeisissä vaiheissa tilanteissa

joissa esimerkiksi LVI-suunnittelijan tekemät reikävaraukset rakennesuunnittelijalle ol-

laan jo tehty. Mikäli jostain syystä esimerkiksi jonkin laitteen teho muuttuu tilaajan tai

jonkin muun tahon halusta, saattaa tämä vaikuttaa putkiston kokoon talossa. LVI-suun-

nittelijan kannalta laskentatyökalujen käyttö on tietyissä tapauksissa helpompaa kuin

koko järjestelmän uudelleen mitoittaminen suunnitteluohjelmalla, sillä laskentatyöka-

luilla pystytään helpommin tarkastamaan laitteen aiheuttama tehomuutos suoraan siihen

liittyvän putkisto- osan kohdalta jolloin koko talon mitoitusta ei välttämättä tarvitse ajaa

uudelleen vain tarkistaakseen tietyn osion mitoitus. Laskentatyökalut voivat olla yksin-

kertaisimmillaan esimerkiksi suunnittelijan itse luomia Excel-pohjaisia laskentatyökaluja

joilla tiettyjä asioita voi tarkistaa. Parhaimmillaan laskentatyökalut voivat olla yrityksen

luomia hyvinkin laajoja laskentaohjelmistoja. Laskentaohjelmistot ovat parhaimmillaan

niin laajoja, että miltei kaikki LVI-suunnittelijan prosessissa tarvittavat laskelmat sisälty-

vät siihen, esimerkiksi kaikki kytkentäkaavion laskelmat. Optiplan Oy työstää parhaillaan

tällaista kokonaisvaltaista laskentaohjelmistoa joka tulee helpottamaan ja tehostamaan

suunnittelijan työtä koko suunnitteluprosessin osalta.
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6 YHTEEENVETO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin sekä selkeyttää vastaavan LVI-suun-

nittelijan suunnitteluprosessia, mutta myös tuoda esiin asetuksia, määräyksiä, sekä oh-

jeistuksia joita LVI-suunnittelija noudattaa suunnitteluprosessin aikana. Tähän ohjeeseen

oli tarkoitus koota vastaavan LVI-suunnittelijan kannalta tärkeimpiä vaiheita suunnitte-

luprosessissa sekä tuoda esiin LVI-suunnitteluprosessin ja muiden suunnittelualojen vä-

lisiä vaikutuksia suunnitteluprosessin aikana. Työssä tuotiin myös esiin kaukolämmön

kytkentäkaavion periaatteita sekä sen roolia suunnitteluprosessissa ja siihen liittyviä las-

kelmia niiden selkeyttämiseksi. Lisäksi käytiin läpi laskentaohjelmistojen vaikutus suun-

nittelutyöhön.

LVI-suunnitteluprosessi on melko monivaiheinen ja vaativa kokonaisuus, johon vastaa-

valla LVI-suunnittelijalla sekä muilla hankkeessa mukana olevilla suunnittelijoilla on ol-

tava hyvä tuntemus, jotta prosessi pystyttäisiin viemään mahdollisimman tehokkaasti

läpi. LVI-suunnitteluprosessi on osa laajempaa suunnitteluprosessia jossa eri suunnitte-

lualat ovat yhteistyössä keskenään, jonka takia LVI-suunnittelun sekä muiden suunnitte-

lualojen yhteistyö on tärkeässä asemassa hankkeen onnistuneen läpiviemisen kannalta.

LVI-suunnittelijan on lisäksi tunnettava häntä koskevat asetukset sekä määräykset, joita

Suomen lainsäädäntö häneltä vaatii. Lisäksi LVI-suunnittelijan on hyvä tuntea olemassa

olevat ohjeistukset esimerkiksi Rakennustiedon kortiston ja alan yhdistysten toimintaa

suunnittelutyön helpottamiseksi. Näihin kaikkiin on pyritty saamaan tässä työssä mah-

dollisimman monipuolinen, mutta kompakti vastaus vastaavan LVI-suunnittelijan työn

kokonaisuuden ymmärtämiseksi.

Nykyisessä tilanteessa, jossa LVI-alan opiskelijat työllistyvät jo hyvin aikaisessa vai-

heessa, jopa ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana olisi hyvin tärkeää, että yri-

tykset pyrkisivät myös sisäisen prosessin tehostamisen takia selventämään alalle tuleville

opiskelijoille itse suunnitteluprosessia jota työssä ja alalla käytetään. Tällä tavoin opiske-

lija pääsee myös itse paremmin sisään suunnittelutyöhön ja oma-aloitteellisuus sekä mah-

dollinen asiakaspalvelu olisi huomattavasti paremmalla tasolla. Tämä edistäisi työnteki-

jän omaa kehitystä ja sitä kautta hän pääsisi paremmin perille LVI-suunnitteluprosessista,

jotta hän voisi itsekin kehittyä siihen pisteeseen, että voisi tulevaisuudessa toimia
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vastaavana LVI-suunnittelijana. Tietenkin prosessin oppii tuntemaan myös työtä teke-

mällä mutta tähän saattaa kulua hyvinkin pitkä aika riippuen tehtävistä mitä yritys opis-

kelijalle tai vastavalmistuneelle tarjoaa. Suunnitteluprosessin selventämisestä yrityksen

työntekijöille olisi varmasti monessa yrityksessä hyötyä myös taloudellisessakin mie-

lessä, sillä suunnitteluprosessia olisi mahdollista kehittää tätä kautta. Lisäksi työssä to-

dettiin, että myös kokeneilla alan asiantuntijoilla, esimerkiksi vastaavilla LVI-suunnitte-

lijoilla saattaa olla hieman eriävät mielipiteet siitä, mitä tapahtuu prosessin missäkin vai-

heessa. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessin yhteiset käytännöt olisikin hyvä selvittää jol-

loin kaikki prosessissa mukana olevat suunnittelijat pystyisivät toimimaan yhteisten käy-

täntöjen mukaisesti läpi suunnitteluprosessin.

Tähän ohjeeseen oli tarkoitus koota vastaavan LVI-suunnittelijan kannalta tärkeimpiä

vaiheita vastaavan LVI-suunnittelijan suunnitteluprosessista sekä tuoda esiin LVI-suun-

nitteluprosessin ja muiden suunnittelualojen välisiä vaikutuksia suunnitteluprosessin ai-

kana. Ohjetta on mahdollista soveltaa osana suunnitteluprosessin ymmärtämistä, mutta

kokonaiskuvan ymmärtämiseksi käytännön kokemuskin on tärkeässä roolissa. Suunnitte-

luprosessi on niin monivaiheinen, että työtä on jouduttu rajaamaan, jolloin lukijan olisi

hyvä soveltaa kokonaisuuden ymmärtämiseksi myös alaan liittyvää kirjallisuutta. Opin-

näytetyön perusteella tullaan tekemään yritykselle syventävä ohjeistus sisäiseen käyttöön,

jossa käydään läpi yrityksen näkökulmasta suunnitteluprosessia, vaiheistusta sekä mui-

den suunnittelualojen vaikutusta prosessissa. Kyseinen ohjeistus tulee sisältämään yrityk-

sen sisäistä tietoa, jolloin se rajataan opinnäytetyön ulkopuolelle.
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