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Sähkösuunnitelmien IFC-mallien luontiin käytettiin CADS Electric pro 18 -säh-
kösuunnitteluohjelmaa. IFC-mallin luonnista CADSilla tehtiin esimerkkityönkulku. 
Työssä hyödynnettiin arkkitehdin luomaa IFC-mallia valaistussuunnittelussa. Va-
laistussuunnitteluun käytettiin Dialux Evo 7.1 -valaistussuunnitteluohjelmaa. 
Työnkulusta laadittiin ohjeistus, jonka avulla saatiin kuva IFC-mallintamisesta. 
 
Lisäksi työssä tarkasteltiin, miten Tekla BIMsight -ohjelmaa apuna käyttäen IFC-
mallia voidaan hyödyntää sähkösuunnittelun rinnalla havainnollistamaan raken-
nuksen eri tiloja. IFC-mallin katseluun tarkoitetusta BIMsightin käytöstä laadittiin 
ohjeistus. Työssä havainnollistettiin, miten IFC-mallien katseluun tarkoitettua Da-
lux Bim Viewer ohjelmaa käytetään ja tehtiin sen käytöstä ohjeistus. 
 
Sähkösuunnitelmien IFC-mallintaminen ei ole kannattavaa pientalojen säh-
kösuunnitelussa. Valmiita arkkitehdin tekemiä IFC-malleja voidaan kuitenkin hyö-
dyntää sähkösuunnittelun apuna havainnollistamaan rakennuksen muotoja ja ra-
kenteita. LVI-suunnitelmien IFC-malleja voidaan myös hyödyntää ehkäisemään 
törmäyksiä sähköpisteiden kanssa.  Valmiita malleja voidaan hyödyntää myös 
valaistuslaskennassa. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Laptitec Oy talotekniikka. Laptitec toimii LVI-, 

sähkö- ja automaatiourakoinnin parissa ja tarjoaa rakentajille palvelua suunnitte-

lusta toteutukseen. Laptitec tuottaa itse urakoimiensa pientalojen talojen säh-

kösuunnittelun. (Laptitec Oy 2018.) 

Opinnäytetyön tilaaja halusi selvittää, voidaanko IFC-tietomalleja hyödyntää 

pientalojen sähkösuunnittelussa. Työssä pohditaan, onko IFC-mallien hyödyntä-

minen kannattavaa pientalojen osalta.  

Työssä käsitellään esimerkkien avulla sähkösuunnitelmien 3D-mallinnusta, ja et-

sitään tapoja hyödyntää IFC-mallia pientalojen sähkösuunnittelussa eri ohjel-

milla. IFC-mallia tullaan hyödyntämään valaistuslaskennassa, sekä havainnollis-

tamaan suunnittelijalle rakennuksen muotoja ja rakenteita. 

Käytettävät ohjelmat on valittu yrityksen käytössä olevista ohjelmista. Säh-

kösuunnittelussa ja sähköpistemallien muodostukseen käytetään CADS Electric 

Pro 18 -sähkösuunnitteluohjelmaa, joka tukee IFC mallien luontia sekä vientiä.  

Valaistuslaskentaan käytetään Dialux Evo 7.1 -ohjelmaa. Ohjelma mahdollistaa 

IFC-mallin hyödyntämisen valaistussuunnittelussa. Työssä käydään esimerkin 

kautta läpi, miten IFC-malli tuodaan ohjelmaan ja miten sitä apuna käyttäen voi-

daan tehdä valaistussuunnittelu. 

Työssä käsitellään myös, miten tietomallien tarkasteluun tarkoitettua Tekla BIM-

sight ja Dalux Viewer -ohjelmia voidaan käyttää sähkösuunnittelun rinnalla ha-

vainnollistamaan suunnittelua. Lisäksi ohjelmien käytöstä laadittiin ohjeistus. 
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2 SÄHKÖSUUNNITTELU 

2.1 Sähkösuunnittelun perusperiaatteet 

Rakennushankkeessa suunnittelijoiden tehtävänä on toimia oman alan asiantun-

tijana, joka hakee ja esittää ratkaisuja, jotka täyttävät suunniteltavalle kohteelle 

asetetut annetut vaatimukset. 

Sähkösuunnittelijan varsinaisia työtehtäviä ovat esimerkiksi käyttäjätarpeiden 

ymmärtäminen, tarvittavien selvitysten tekeminen, erilaiset tekniset mitoitukset, 

toiminto-, laite- ja järjestelmävalinnat, dokumenttien laatiminen sekä yhteydenpito 

muihin hankkeen osapuoliin ja suunnittelijoihin (Sähkösuunnittelun käsikirja 

2004, 9). 

Sähkösuunnittelijan tehtävänä on suunnitteluvaiheessa varmistaa, että sähkö-

asennusten suojausta koskevat perusvaatimukset toteutuvat. Näitä ovat muun 

muassa ylivirtasuojaus ja vikavirtasuojaus, jännitteen alenemat ja suojausten se-

lektiivisyys. Suunnitteluvaiheessa tehtävä selvitys on edullisempaa tehdä suun-

nitteluvaiheessa kuin todeta ongelmat työmaalla. (D1-käsikirja 2012, 34.)  

Perusvaatimusten lisäksi suunnittelijan on tuotettava tilaajalle turvallisia, toimivia 

ja kustannustehokkaita suunnitelmia. Suunnitelmat tulee laatia niin, että ne täyt-

tävät kulloinkin voimassa olevien lakien ja standardien mukaisen vaatimukset. 

Vaatimusten lisäksi suunnittelijalle voidaan antaa erilaisia vaatimuksia ja toiveita 

tilaajan ja urakoitsijan toimesta. Suunnittelijan tulee huomioida suunnitelmien teh-

dessään myös muiden suunnittelijoiden tekemät suunnitelmat ja vastata omalta 

osaltaan siitä, että suunnitelmat eivät ole ristiriidassa toisiinsa nähden. Suunnit-

telin lähtötietoina olevia suunnitelmia ovat muun muassa arkkitehtisuunnitelmat, 

rakennesuunnitelmat, LVI-suunnitelmat, kalustesuunnitelmat. Suunnittelijan on 

pyrittävä huomiomaan kaikkien suunnitelmien vaikutus omaan suunnitelmaan ja 

samoin annettava tarvittavia tietoja mahdollisista vaikutuksista muille suunnitte-

lutoimialoille. (Sähkösuunnittelun käsikirja 2004, 92.) 
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2.2 Kiinteistöjen sähkösuunnittelu 

Sähkösuunnittelu voidaan jakaa konsultoivaan ja tekniseen suunnitteluun. Kon-

sultoivan suunnittelun tarkoitus on etsiä tilaajalle ratkaisuja parantaa asiakkaan 

liiketoimintaa sekä etsiä teknisiä ja taloudellisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin ja 

ongelmiin. Tekninen suunnittelija hakee ratkaisuja asiakkaan toiveitten ja tarpei-

den mukaan ja niin, että tarpeet voidaan täyttää saatavilla olevien resurssien mu-

kaisesti. (Sähkösuunnittelun käsikirja 2004, 9.) 

  

Suuremmissa kohteissa suunnittelutehtävät jakautuvat useimmiten eri suunnitte-

lijoille, jotka jokainen vastaavat oma osaltaan omasta suunnittelun osa-aluees-

taan. Osa-alueet voidaan jaotella esimerkiksi kiinteistön sähköverkkoon, raken-

nusautomaatioon, telejärjestelmiin ja turvajärjestelmiin. Jaotteluun voi vaikuttaa 

eri järjestelmien määrä. On kuitenkin suositeltavaa, että sähkösuunnitelmat tekee 

usein yksi ja sama henkilö. Tällöin vastuu kokonaisuuden toimivuudesta ja tilaa-

jan tarpeiden täyttymisestä on suunnittelijalla. Pienemmissä kohteissa suunnitte-

lutyön tekee yleensä yksi henkilö. Pienissä kohteissa suunnittelun kulku on varsin 

nopeaa ja tilaajalla ei ole välttämättä taloteknistä osaamista. Tällöin suunnittelijan 

vastuu ja ammattitaito korostuu. Suunnittelutyön laajuus riippuu siitä, ollaanko 

suunnittelemassa niin sanottuja alustavia toteutussuunnitelmia tarjouspyyntövai-

heeseen vai tehdäänkö suoraan toteutussuunnitelmaa. (Sähkösuunnittelun käsi-

kirja 2004, 49, 87.) 

 

Alustava toteutussuunnitteluun sisältyviä tehtäviä ovat muun muassa 

- tekniset laskelmat  

- laitteiden toimintavaatimusten määrittely sekä sähkötyöselostus  

- yleis- ja pääkaavioiden laadinta  

- tasopiirrosten laadinta  

- valaisin ja lämmitinluettelot  

- periaatepiirikaaviot  

- telelaitteistojen oleelliset toiminnat  

- telejärjestelmien yleiskaaviot. 
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Suunnitteluun eivät sisälly tekniset yksityiskohdat ja urakkalaskentavaiheen jäl-

keiset dokumentoinnit eli toteutussuunnitelma ja käyttöpiirustukset, vaan niiden 

laatimisesta on sovittava erikseen. (Sähkösuunnittelun käsikirja 2004, 87.) 

 

Toteutussuunnitelmissa laaditaan edellisten lisäksi  

- täsmälliset toiminnan kuvaukset  

- yksilöidyt kaaviot  

- asennuspiirustukset erikseen sähköjärjestelmistä, telelaitteista sekä sähköläm-

mityksestä  

- piirikaaviot  

- telelaitteiden toiminnat  

- telejärjestelmien kaaviot, kytkentäpiirustukset tai taulukot  

- detaljipiirustukset. 

 

Suunnitteluun ei sisälly luovutuspiirustusten laatiminen. Niistä on sovittava erik-

seen. (Sähkösuunnittelun käsikirja 2004, 87.) 
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3 RAKENNUKSEN TIETOMALLI 

3.1 Rakennuksen tietomalliteoriaa 

Puhuttaessa rakentamisessa tietomallinnuksesta tarkoitetaan sillä BIM-teknolo-

giaa. BIM tulee englanninkielen sanasta Building Information Modeling eli raken-

nuksen tietomalli. Tietomallinnuksessa rakennuksesta luodaan digitaalisia virtu-

aalimalleja, joihin kootaan eri suunnittelualojen eri malleja. Suunnittelijat tekevät 

omia tietomallejaan, joita toiset suunnittelijat voivat hyödyntää omien suunnitel-

miensa tukena. Rakennuksesta voidaan mallintaa esimerkiksi arkkisuunnittelu, 

talotekniikkasuunnittelu ja rakennesuunnittelu. Malli sisältää rakennuksesta 3-

ulotteisen digitaalisen mallin. Malleihin voidaan sisällyttää rakennuksesta suun-

nittelijoiden tekemiä 3D-tietomalleja ja objekteja, joihin on sisällytetty suunnitelu-

jan tuottamaa informaatiota. Tällaista tietoja ovat muun muassa kappaleen geo-

metria, materiaalit ja valmistaja. Malli ei ole siis pelkästään 3-ulotteinen piirros, 

vaan se sisältää paljon muutakin informaatiota. Mallissa olevaa tietoa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi aikataulutuksessa, määrälaskennassa, energialasken-

nassa ja valaistuslaskennassa. Usein BIM-mallia kuullaan käytettävän myös IFC-

mallina. IFC-malli on tiedonsiirtomuoto, jolla tietomallin sisältämää informaatiota 

siirretään IFC-tiedostomuodossa eri ohjelmistojen välillä. (Tekla BIMSight 2018.)  

3.2 IFC-tiedonsiirto 

IFC- tiedosto on kansainvälinen International Alliance for Interoperabilityn kehit-

tämä avoin tiedostomuoto. Sana IFC tulee sanasta Industry Foundation Classes. 

IFC-siirto mahdollistaa 3D-tietomallin siirron eri ohjelmien välillä. IFC on valmis-

tajasta riippumaton tiedostomuoto ja sitä käytetään rakennusmallien siirtoon 

suunnittelijalta toiselle. Mallin tallentamisessa IFC-tiedostoon voidaan valita, mitä 

tietoja mallista siihen halutaan sisällettävän. (IFC-tiedonsiirto käsikirja 16, 1.) 

3.3 Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012 

Tietomallinnuksen pelisäännöistä on sovittu yleisissä tietomallivaatimuksissa 

YTV2012. YTV2012 on senaattikiinteistöjen vuonna 2007 julkaisema ohjeistus 
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tietomaalien vaatimuksista. Vaatimuksia on päivitetty 2011-2012. Tietomallivaa-

timukset on jaettu 14-osaan. Sähkösuunnitelmia koskevaohjeistus löytyy osasta 

4, Talotekniikan suunnittelu -osioista. Tietomallinvaatimukset on jaoteltu 14 

osaan, joita ei tässä käsitellä. Vaatimukset on esitetty YTV2012 yleisissä tieto-

mallivaatimuksissa.  

Talotekniikkaosioissa sähkösuunnittelun osalta ohjeistuksessa vaaditaan mallin-

nettavaksi järjestelmien tilaa vievät osat. Vaatimuksen mukaan suunnittelijan on 

mallinnettava oikeita tai suunnittelijan arvioimia mittoja vastaavia yksinkertaisia 

3D-objekteja. Tällaisia objekteja ovat muun muassa erilaiset sähkökeskukset, 

johtotiet, valaisimet. Asennuskalusteiden ja muiden vähän tilaa vievien kompo-

nenttien 3D-mallinnusta ei vaadita muuta kuin erikseen sovituissa mallihuo-

neissa, sekä alakattoasennuksissa. Asennuskaapeleiden ja -putkitusten 3D-geo-

metriaa ei tarvitse mallintaa. Kalusteiden osalta ei myöskään tarvitse huomioida 

törmäystarkastelua. (BuildingSmart 2018.) 

3.4 Tietomallien hyödyt 

Tietomallien käytöllä voidaan suunnitelmista saada parempi lopputulos. Arkkiteh-

din luomaa 3D-mallia voidaan käyttää havainnollistamaan suunnittelijalle tilojen 

mittasuhteita ja todenmukaisuutta sekä auttaa suunnitteluratkaisuissa. Kolmiulot-

teisesta näkymästä tilat ja muodot on helpompi ymmärtää, jolloin suunnittelemi-

nen helpottuu. Mitä tarkemmin arkkitehdin malli on luotu, sitä tarkemmin ja enem-

män siitä saadaan tietoa irti. Mallien käyttö mahdollistaa eri suunnittelutoimialu-

eiden törmäystarkastelut, jonka vuoksi päällekkäisyydet voidaan havaita jo suun-

nitteluvaiheessa. Talotekniikan tietomallivaatimusten mukaan tätä ei kuitenkaan 

tarvitse asennuskalusteiden osalta toteuttaa. Arkkitehdin luomaa mallia voidaan 

käyttää esimerkiksi valaistussuunnittelun tueksi, jolloin valaistussimulointi helpot-

tuu ja nopeutuu. (BuildingSmart 2018.) 
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4 KÄYTETTÄVÄT OHJELMAT 

4.1 CADS Electric 

CADS Electric on sähkö- ja automaatioalan suunnittelu- ja dokumentointiohjelma, 

joka on käytössä suunnittelutoimistoilla. Sitä käytetään teollisuuden sähkö- ja au-

tomaatiosuunnittelussa. CADS Electric mahdollistaa sähkösuunnitelmien mallin-

tamisen ja IFC-tiedoston tuonnin ja viennin. CADS Electric on yhteensopiva 

DWG- ja IFC-tietomallien kanssa. CADS Electricin Pro -versio mahdollistaa tie-

tokanta pohjaisen suunnittelun. Lopputyössä käytettävä ohjelmaversio on CADS 

Electric Pro 18.0.1. (KymData Oy 2018.) 

4.2 Dialux Evo 7.1 

Dialux Evo on maailman johtava sisä-, ja ulkovalistuksen suunnittelu-, laskenta- 

ja visualisoinninohjelmisto. Ohjelma on maksuton käyttäjille. Ohjelmalla voidaan 

suunnitella ja mallintaa rakennusten valaistusta. Ohjelma sisältää johtavien va-

laisinvalmistajien valaisinluetteloita. Lisäksi useimmat pienemmät valaisinvalmis-

tajatkin luovat valaisimistaan valonjakotiedostoja, joita voidaan käyttää ohjel-

massa. Lopputyössä käytössä oleva versio on Dialux Evo 7.1. (DIAL GmbH, 

2018.) 

4.3 Tekla BIMsight  

Tekla BIMsight on maksuton tietomallien yhteistyökalu. Ohjelmalla voidaan yh-

distää eri osapuolien tekemiä tietomalleja. Ohjelmassa on mahdollista tehdä tör-

mäystarkastelua ja näin päästä pureutumaan suoraan mahdollisiin rakenteellisiin 

ongelmakohtiin jo suunnitteluvaiheessa. Ohjelma on laajalti käytössä rakennus-

alan ammattilaisten käytössä. (Tekla BIMSight 2018.) 

4.4 Dalux BIM Viewer 

Dalux BIM Viewer on maksuton BIM-mallien katseluun tarkoitettu ohjelma. Löysin 

ohjelman hakiessani matkapuhelinkäyttöön tarkoitettua BIM-katseluohjelmaa. 

ohjelman voidaan selaimen kautta ladata rakennuksen tietomalli sekä pohjakuva. 
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Sovelluksessa 2D-kuva ja 3D-malli saadaan näkymään yhtaikaa jaetuissa ikku-

noissa. Matkapuhelinsovelluksessa rakennuksessa voidaan liikkua ”nipistys” toi-

minnoilla, jolloin 2D- ja 3D-kuva liikkuvat samaan tahtiin. Tämä auttaa havainnol-

listamaan nopeasti, missä tilassa sillä hetkellä liikutaan. Ohjelmaa tiedostoja voi-

daan hallinnoida selaimen kautta. Sovellus mahdollistaa myös kuville katselu-

käyttöoikeuksien antamisen. (Dalux 2018.) 
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5 IFC-MALLIT JA PIENTALOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU  

5.1 IFC-mallien hyödyntäminen pientalojen sähkösuunnittelussa  

Työssä haettiin erilaisia tapoja, miten IFC-mallia voitaisiin hyödyntää pientalojen 

sähkösuunnittelutyössä. Ensimmäisenä kokeiltiin tuoda LVI-suunnittelijan teke-

män IFC-mallin CADSiin. IFC-mallin tuotiin tyhjään kuvaan, jonka jälkeen suun-

nitelma tallennettiin kolmiulotteiseen DRW-muotoon. Tallennettu 3D-suunnitel-

man tuotiin viitekuvana sähkösuunnitelman päälle. Yhdistetystä suunnitelmasta 

oli helppo havaita esimerkiksi väliseinissä nousevat viemäriputket, ja näin välttää 

päällekkäistä suunnittelua sähkön ja LVI:n kanssa. Suunnitelmasta on myös hel-

pompi ymmärtää IV-kanavien reititys. Näitä reittejä voidaan joissain tapauksissa 

hyödyntää myös kaapeleiden reitityksessä, esimerkiksi välipohjan läpi mentä-

essä. Samoin IV-venttiilien paikat on helppo havaita kuvasta ja näin välttää suun-

nittelemasta valaisimia ja palovaroittimia liian lähelle ilmanvaihtokanavaa.  

Seuraavana kokeiltiin tuoda arkkitehdin IFC-mallia CADSiin. Teknisesti mallin 

tuominen onnistuu samoin kuin muidenkin IFC-mallien tuonti. Havaittiin kuitenkin, 

ettei arkkitehdin luomaa IFC-mallia kannattanut tuoda sähkösuunnitelmaan. Alun 

perin ajatus oli, että ohjelmassa voitaisiin samalla seurata, miten sähköpisteet 

sijoittuvat rakennukseen, mutta koska CADSsin omat 3D-mallin katselutyökalut 

eivät olleet kovin ketteriä käyttää, päädyttiin nopeasti käyttämään mallien katse-

luun tarkoitettua BIMsight ja Dalux Bim Viewer -ohjelmia. Näissä ohjelmissa IFC-

mallien pyörittäminen on huomattavasti vaivattomampaa ja monipuolisempaa.  

Seuraavaksi kokeiltiin mallintaa CADSillä sähköpisteet suunnitelmaan. Sähkö-

pisteiden sijoittelu suunnitelmaan on helppoa. Sähköpisteiden generointi 3D-mal-

liksi onnistui myös kohtuullisen helposti, mikäli käytti CADSin omia valmiita 3D-

objekteja. CADSin oma 3D-sähkösymbolien valikoima on todella suppea. Ohjel-

massa on kuitenkin mahdollista rakentaa myös itse 3D-symboleita. Näiden teke-

minen on kuitenkin hidasta, jolloin niiden käyttö ei ole mielekästä ja vie suunnit-

telussa liikaa aikaa, mikä taas nostaa suunnittelukustannuksia. 

Mikäli ohjelmasta kuitenkin löytyisi yleisimpien valmistajien komponenteista 3D-

objektit, tulisi niitä varmasti helpommin käytettyä. YTV2012 mukaan sähköpis-

teitä ei kuitenkaan tarvitse mallintaa, joten niiden mallinnusta ei kannata turhaan 
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tehdä, koska se työllistää paljon, eikä siitä juurikaan saada vastaavaa hyötyä. 

(BuildingSmart 2018.) 

Arkkitehdin luomaa IFC-mallia voidaan hyödyntää myös valaistussuunnittelussa. 

IFC-mallin hyödyntämistä kokeiltiin valaistuslaskentaan tarkoitetussa Dialux 

evossa 7.1.Valaistus suunniteluun tarkoitettu DIALUX Evo versio 7.1 tukee IFC-

mallin tuontia. Käytetyssä ohjelma versiossa IFC-mallin tuonti on vielä niin sano-

tussa beta-vaiheessa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia tuotaessa IFC-mallia ohjel-

maan. Dialux kehittää ohjelmaa aktiivisesti, joten IFC-tuontiominaisuudet tulevat 

todennäköisesti paranemaan. 

Miten IFC-mallia voidaan sitten hyödyntää suunnittelussa? IFC-mallin käyttö no-

peuttaa valasitusuunnittelua. Valaistuslaskentaohjelmassa eräs työläistä vai-

heista on luoda rakennuksen tiloista mallit, johon valaistussuunnitelma tehdään. 

Perinteisesti Dialux Evossa rakennuksen pohjakuva tuodaan DWG-tiedostona, 

minkä jälkeen rakennuksesta luodaan 3-ulotteiset tilat. Tilojen ja mallin luonti oh-

jelmassa on kohtuullisen työläs ja siihen menee yleensä paljon aikaa. IFC-mal-

lissa rakennus on mallinnettu valmiiksi tiloineen, jolloin itse valaistussuunnittelua 

päästää tekemään nopeammin ja näin säästetään suunnitteluun käytettyä aikaa 

ja näin ollen myös asiakkaalle aiheutuneita suunnittelukustannuksia. Dialuxilla 

tehdystä valaistuslaskennasta voidaan tehdä DWG-tiedosto, joka voidaan viedä 

DWG-tiedostona sähkösuunnitteluohjelmistoon.  

5.2 IFC-mallit CADS Electric 18:ssa  

CADS Electric 18 pro -versiossa on mahdollista mallintaa sähköpisteistä ja valai-

simista 3D-symbolit, jotka voidaan viedä IFC-malliksi. Seuraavassa selvitetään 

periaatteellisella tasolla, miten tämä tapahtuu. 

Esimerkki lähtee siitä olettamuksesta, että DWG-kuva on jo tuotu CADSiin ja 

kaikki tarvittavat kerrosasetukset ovat kunnossa. 

 

Haluttu sähköpiste sijoitetaan ”Snap” työkalua käyttäen haluttuun paikkaan ku-

vassa ja sille määritetään haluttu asennuskorkeus. Sähköpisteen korko määritel-

lään geometriaikkunasta (Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Geometriaikkuna 

 

Sähköpistesymbolille asetetaan 3D-vastaavuus valitsemalla symboli ja sen jäl-

keen oikealla hiiren painikkeella avautuvasta valikosta ”Symbolin 3d-vastavuus” 

(Kuvio 2). 
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Kuvio 2. 3D-symbolin vastaavuuden valinta 

 

Symbolin vastaavuus näkyy 3d-symboli ikkunassa, mikäli se on jo määritetty. 

Määrityksen voi tehdä valikosta, kuvasta tai tiedostosta (Kuvio 3). 

 

Kuvio 3. 3D-symbolien vastaavuuden määrittäminen 
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Valittu 3D-vastaavuus näkyy lopullisessa generoidussa IFC-mallissa. Symbolin 

generointi kuvaan tapahtuu valitsemalla oikealla hiiren painikkeella avautuvasta 

valikosta ”Generoi 3D valituille” (Kuvio 4).  

   

Kuvio 4. 3D-Symbolin generointi valitulle symbolille    

 

Generoituja pisteitä voidaan siirtää suunnitelmassa haluttuihin paikkoihin. Pisteet 

näkyvät IFC-mallissa siinä kohtaa, johon generoitu 3D-symboli on kuvassa lai-

tettu. 3D-symboleista voidaan tehdä myös kojeryhmä, jolloin valitut symbolit aset-

tuvat kuvassa vierekkäin (Kuvio 5). 

 

 

Kuvio 5. 3D-symbolinäkymä 

 

3D- symboli voidaan luoda suunnitelmista myös suunnitelmien valmistuttua. 3D-

osien generointi kuvaan voidaan tehdä 3D-osien generointi kuvaan valikossa 

(Kuvio 6). 
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Kuvio 6. 3D-osien generointi kuvaan 

 

 Valikosta valitaan generoitavat osat (Kuvio 7). 

 

Kuvio 7. Generoitavien osien valinta 

 

Mallia voidaan tarkastella CADSin omia työkaluja käyttäen tai viemällä kuva IFC-

tiedostoon, jolloin se voidaan avata IFC-mallien katseluun tarkoitetussa sovelluk-

sessa. CADSin omasta valikosta on valittavissa useita erilaisia näkymävaihtoeh-

toja (Kuvio 8). 
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Kuvio 8. 3D-näkymän valinnat CADSissä 

 

IFC-mallin generointi IFC-tiedostoksi tapahtuu ”Vie IFC-tiedostoon” -toimintoa 

käyttäen (Kuvio 9). 

 

Kuvio 9. IFC-tiedosto vienti 



21 

 

IFC-mallin viennissä on annettava minimissään kerrokselle nimi, kerroskorkeus, 

sekä lattian korko tai ne voidaan tuoda kerrosmäärittelyjen mukaisesti (Kuvio 10). 

 

 

Kuvio 10. Kerrosasetusten määrittely 

CADS tukee IFC-mallin tuontia. Sähkösuunnitelman tueksi voidaan tuoda esi-

merkiksi arkkitehdin tekemä IFC-malli rakennuksesta tai LVI-suunnittelijan te-

kemä IFC-malli. CADSissä on myös mahdollista tehdä törmäystarkasteluja. 

IFC-malli tuodaan uuteen tasopiirustukseen ”Tuo IFC malli” toiminnolla. Tuonnin 

jälkeen malli tallennetaan DWG-muotoon. Tallennettu malli voidaan tuoda säh-

kösuunnitelman päälle viitekuvana, jolloin se ei sekoita muuta suunnittelua. 

Tuonnin jälkeen pohjakuvat tulee kohdistaa toistensa päälle. Samoin tulee tarkis-

taa, 2D-pohjakuva on oikeassa korkeusasemassa 3D-kuvaan nähden. 
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5.3 IFC-arkkitehtimallin hyödyntäminen Dialux Evossa 

Dialux Evo on ohjelma, jota käytettään valaistuksen suunniteluun.  Tätä ohjelmaa 

käytetään myös pientalojen valaistuksen suunnittelussa. Dialuxissa rakennuk-

sesta voidaan luoda 3D-malli ohjelman omilla työkaluilla tai rakennus voidaan 

tuoda IFC-mallina. IFC-mallin tuonti ominaisuus on vielä Beta- vaiheessa (Versio 

7.1), joten mallin tuonnissa voi aiheutua ongelmia. Arkkitehdin tekemän IFC-malli 

pitää sisällään 3D-mallin rakennuksesta ja sen eri tiloista. Tähän malliin voidaan 

Dialuxissa tehdä valaistus suunnittelu ja laskenta. Dialuxissa tehdyllä mallinnuk-

sella on hyvä havainnollistaa asiakkaalle valaistuksen vaikutus talossa. Valais-

tuslaskennan tulokset ja valaisinpisteiden sijaintitiedot voidaan viedä DWG-muo-

toon, jolloin niitä voidaan käyttää sähkösuunnitteluohjelmassa. 

 

IFC-malli tuodaan Dialuxiin valitsemalla ”luo uusi projekti” ja valitaan sieltä 

”Tuonti” (Kuvio 11). 

 
 

 
Kuvio 11. IFC-mallin tuonti Dialuxiin 
 

Avautuvasta näkymästä valitaan IFC-malli rakennuksesta, joka on saatu arkki-

tehdiltä (Kuvio 12). 
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Kuvio 12. IFC-tiedoston valinta 

 

Versiossa 7.1 IFC-mallin tuonti on vielä beta-vaiheessa. Ohjelman tuontiavustaja 

ohjeistaa mallin tuonnissa (Kuvio 13). 

 

Kuvio 13. IFC-mallin tuontiavustaja 

 

Seuraava tuontiavustaja pyytää valitsemaan halutut kerrokset, jotka halutaan 

suunnitelmaan tuotavaksi.  Valitaan tuotavat kerrokset, jonka jälkeen valitaan 

seuraava (Kuvio 14). 
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Kuvio 14. Kerrosten valinta 

Seuraavaksi valitaan tuotavat objektityypit ”Valitse Tee”. Koska ohjelma on Beta-

vaiheessa, voi objektien tuonnissa tulla virheitä (Kuvio 15). 

 

Kuvio 15. Objektityyppien valinta 
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Kun IFC malli on tuotu Dialuxiin, kannattaa suunnitelmaan tuoda vielä rakennuk-

sen pohjakuva dwg:nä. Pohjakuva pitää vielä kohdistaa 3D- mallin kanssa, minkä 

jälkeen voidaan aloittaa valaistusuunnittelu (Kuvio 16). 

 

Kuvio 16. Kohdistettu IFC-malli ja DWG-pohjakuva 

3D-kuvaa päästään tarkistelemaan painamalla työkaluriviltä ”kolmiulotteinen ku-

vanmuodostus”. Viereisistä painikkeista voidaan muuttaa näkymäasetuksia (Ku-

vio 17). 

 

Kuvio 17. 3D-näkymä tuodusta IFC-mallista 
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Valaistuksen lisääminen Dialux-malliin tehdään seuraavasti. Valitaan ylävali-

kosta ”Valo” painike, jonka jälkeen valitaan ”Valitse painikkeesta” haluttu valaisin. 

Tässä vaiheessa dialuxiin pitää olla tuotuna käyttämiesi valaisimien valonjakotie-

dostot. Valonjakotiedostoja saa valaisinvalmistajilta tai hakemalla valaisimia 

Dialuxin omalla hakutoiminnolla (Kuvio 18). 

 

Kuvio 18. Valaisimen lisääminen Dialuxiin 

Haluttu valaisin voidaan tuoda omista valaisimista tai käyttää ohjelman mukana 

tulevaa hakutoimintoa. Valaisin voidaan sijoittaa suunnitelmaan ”raahaamalla” 

haluttu valaisin haluttuun kohtaan tai käyttämällä ohjelman omia sijoittelua toi-

mintoja. Kun valaisimet on sijoitettu suunnitelmaan halutuille paikoille ja annettu 

valaisimille halutut korkotiedot, voidaan suunnitelmasta suorittaa valaistuslas-

kenta (Kuvio 19). 
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Kuvio 19. Valaisimien sijoittelu tilaan 

Valaistuslaskenta aloitetaan oikeassa yläpalkissa olevasta painikkeesta, jonka 

jälkeen ohjelma laskee valaistustilanteen. Tämä vaihe voi kestää tietokoneen las-

kentatehoista ja valaisimien määrästä riippuen jonkin aikaan. Tuloksena on kuva 

valaistustilanteesta isolux käyrineen (Kuvio 20). 

 

Kuvio 20. Valaistuslaskennan tulokset, Isolux käyrineen 

Jos valaisimen sijaintia tai korkoa muuttaa, on valaistuslaskenta suoritettava uu-

delleen, jotta laskenta saadaan ajan tasalle.  
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Tilassa voi kulkea hiiren oikeaa painiketta painettuna tai zoomaamalla hiiren rul-

lapainikkeesta (Kuvio 21). 

 

Kuvio 21. 3D-näkymä valaistustilanteesta 

Valaistulaskennan tulosten vienti DWG-kuvaan tapahtuu seuraavasti. Tallenne-

taan valaistus laskennan tulokset DWG:ksi painamalla ”Vie” painiketta ja valitse-

malla ”Layer” asetuksista DWG tiedostoon vietävät tiedot. Hyvä valinta voi olla 

esimerkiksi ”valaisimet+ isolux käyrät). Valitaan skaalaus ”millimetriä” ja valitaan 

tallennusformaatti (Kuvio 22). 
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Kuvio 22. Vienti asetusten määrittäminen 

Valitaan vienti uuteen tiedostoon ja annetaan tiedoston tallennussijainti. Tallen-

nuksen jälkeen DWG-tiedosto voidaan tuoda sähkösuunnitteluohjelmaan esimer-

kiksi viitekuvana, jolloin valaisinpisteiden paikat saadaan sähkösuunnitelmassa 

oikeille paikoille (Kuvio 23). 
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Kuvio 23. Näkymä sähkösuunnittelu ohjelmaan tuodusta valaistussuunnitelmasta 

5.4 Tekla BIMsight -ohjelman hyödyntäminen sähkösuunnittelussa 

BIMsight -ohjelmaa voidaan hyödyntää sähkösuunnittelussa käyttämällä ohjel-

maa sähkösuunnitteluohjelman rinnalla. Päivittämällä sähkösuunnittelussa laa-

dittua IFC-mallia voidaan BIMsight -ohjelmalla tarkastella sähköpisteen sijaintia. 

Mikäli arkkitehdin laatimaan IFC-malliin on mallinnettu runkorakenne, voi suun-

nittelija tarkistaa BIMsight -ohjelmasta runkotolppien paikat, jolloin välitytään ti-

lanteilta, ettei sähköpistettä voidakaan sijoittaa haluttuun paikkaan, koska runko 

rakenne estää sähköpisteen sijoittamisen (Kuvio 24). 
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Kuvio 24. Havainnekuva sähköpisteen ja runkotolpan päällekkäisyydestä 

Tilanteita, jossa sähköpisteitä ei voida sijoittaa päällekkäisyyden vuoksi voi tulla 

eteen, jos esimerkiksi ovi ja ikkuna on suunniteltu lähekkäin toisiaan eikä niiden 

välissä ole riittävästi tilaa katkaisijoille. Joskus arkkitehtipohjaan ei ole merkattu 

ikkunoiden lähtökorkeutta lattiasta, tällöin mallista voi myös katsoa, onko ikkunoi-

den alapuolella riittävästi tilaa mahduttaa sinne sähköpisteitä. 

5.5 Dalux Viewer ohjelman hyödyntäminen  

Dalux vieweriä voisi käyttää lisänä havainnollistamaan sähköasentajalle tai lop-

puasiakkaalle suunnitelmia. Jotta ohjelmasta saadaan hyötyä, on rakennuksen 

sähköpisteet mallinnettava huolellisesti. Daluxista on saatavalla matkapuhelinso-

vellus tai sitä voidaan käyttää nettiselaimen kautta. Asentajat voisivat halutes-

saan käyttää ohjelman matkapuhelin sovellusta apuna työmaalla. 

Asiakas voisi halutessaan käyttää ohjelmaa sähköpistekuvan rinnalla tarkastel-

lessaan sähkösuunnitelmia.  

 

Aluksi ohjelmaan tallennetaan rakennuksen pohjapiirustukset. Piirustukset voi-

daan tallentaa ohjelmaan dwg- tai pdf- muodossa (Kuvio 25). 



32 

 

 

Kuvio 25. Pohjapiirustusten lisäys projektiin 

 

Pohjakuvien lisäyksen jälkeen ohjelmaan tallennetaan halutut IFC-mallit. Raken-

nuksesta kannattaa tuoda vähintään arkkitehdin tekemät IFC-mallit, sekä säh-

kösuunnitelmasta luotu IFC-malli (Kuvio 26). 

 

Kuvio 26. IFC-mallien lisäys projektiin 
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Kun kaikki halutut pohjakuvat ja mallit on tuotu ohjelmaa, määritellään kerrosase-

tukset (Kuvio 27). 

 

Kuvio 27. Kerrosasetusten asettaminen 

 

Tämän jälkeen 2D-kuva kohdistetaan suhteessa 3D-malliin. Kohdistaminen ta-

pahtuu valitsemalla pohjakuvasta ja IFC-mallista (vihreällä) A-piste ja kohdiste-

taan ne samaan kohtaan rakennuksessa. Sama toistetaan B-pisteelle. Kuvista 

muodostuu yhdistelmänäkymä. Tässä näkymässä molemmat kuvat pitäisi olla 

päällekkäin (Kuvio 28). 
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Kuvio 28. Pohjapiirustusten ja 3D- mallien kohdistus 

 

Kun kaikki tarvittavat tiedot ovat kasassa, ohjelmaa muodostaa kuvasta 3D-nä-

kymän. Tämä vaihe voi viedä hieman aikaa. Kun kohde on valmis, voidaan se 

avata klikkaamalla 3D-näkymää. Ohjelma avaa 3D-katselimen. Ensimmäistä ker-

taa käytettäessä sovellus haluaa asentaa nettiselaimeen lisäosan (Kuvio 30). 

 

 

Kuvio 30. Valmis projektinäkymä 

 

3D-katselimen käyttö on helppoa. Rakennuksen sisällä voi liikkua hiirtä ja sen 

painikkeita käyttäen. Drawings -valikosta kannattaa ottaa pohjakuvat esille. Jol-

loin voidaan havaita myös tilasta ne osat, joita ei ole mallinnettu, mutta jotka kui-

tenkin näkyvät pohjakuvissa. Esimerkki kuvassa ei ole mallinnettu keittiön kalus-

teita, mutta ne näkyvät kuitenkin 2-pohjakuvassa (Kuvio 31). 
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Kuvio 31. Valmis 3D-näkymä, jossa näkyy myös pohjakuva 

 

Dalux BIM Vieweristä on saatavana myös matkapuhelinsovellus.  Sovelluksessa 

voidaan liikkua rakennuksessa 3D-näkymässä. Liikkuminen tapahtuu helposti lii-

kuttamalla sormea 3D-näkymässä tai käyttämällä matkapuhelinsovelluksista tut-

tua ”nipistys”-toimintoa. 3D-näkymän lisäksi kuvaan saadaan samaan aikaan nä-

kyville myös rakennuksen pohjapiirrosnäkymä. Pohjapiirrosnäkymä havainnollis-

taa 2D-kuvassa sen hetkisen sijainnin rakennuksessa (Kuvio 32). 

 

Kuvio 32, Näkymä Daluxin View android -sovelluksesta  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voidaanko IFC-mallin hyödyntää osana 

pientalojen sähkösuunnittelua ja voidaanko mallien käytöstä saada lisähyötyä 

sähkösuunnittelussa.  

Havaintoni mukaan, IFC-malleja voidaan hyödyntää myös pientalojen säh-

kösuunnittelussa. Sähköpisteiden IFC-mallintamista kannattaa kuitenkin harkita, 

koska pientalojen sähkösuunnittelu on yleensä nopeatempoista ja yksittäisten 

sähköpisteiden mallintaminen aiheuttaisi jonkin verran ylimääräistä lisä työtä, 

joka taas aiheuttaa tilaajalle lisäkustannuksia. Yleisten tietomallivaatimusten mu-

kaan yksittäisten pienten sähköpisteiden mallintaminen ole tarpeellista. Pienta-

loissa tilaaja on harvoin valmis maksamaan suunnitteluun käytetystä ylimääräi-

sestä ajasta. Vaatimusten mukaan sähköpisteiden mallintaminen olisi ainoastaan 

järkevää, joihinkin mallihuoneistoihin. Tällaisia mallihuoneistoja voisi olla esimer-

kiksi rakennusliikkeiden havainne mallit. 

Sähkösuunnittelussa IFC-mallin käytöstä voisi saada hyötyä valaistuslasken-

nassa, jolloin kohteeseen tehtyä valaistussuunnittelua voitaisiin hieman nopeut-

taa. Tällöin valaistuslaskentaohjelmaan ei tarvitse erikseen suunnitella tiloja, jol-

loin suunnittelu nopeutuu ja samalla suunnittelukustannukset siltä osin pienevät.  

Mikäli sähkösuunnittelijalla on helposti saatavilla arkkitehdin luoma IFC-malli, 

sähkösuunnittelija voi hyödyntää mallia sähkösuunnittelun rinnalla havainnollis-

tamaan rakennuksen eri tiloja-, rakenteita- ja muotoja. Samoin LVI-suunnittelijan 

tekemään IFC-mallia voidaan käyttää suunnittelun apuna havainnollistamaan Il-

manvaihtokanavien, venttiilien ja muiden LVI-laitteiden sijoittelua ja näin ennalta-

ehkäistä mahdollisia törmäyksiä. Havainnollistamiseen voidaan käyttää markki-

noilla olevia IFC-mallin katseluohjelmia, kuten esimerkiksi BIMsight ja Dalux Vie-

wer -ohjelmia.  

Jos rakennukseen mallinnetaan yksittäiset sähköpisteet, suunnittelija voisi hyö-

dyntää yhdistettyä arkkitehti- ja sähkösuunnitelmamallia havainnollistamaan ti-

laajalle tiloihin suunniteltujen sähköpisteiden paikat. Tällöin tilaajalla olisi hel-

pompi muodostaa käsitys, miten sähköpisteet sijoittuvat eri tiloihin. 
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Rakennuksen IFC-mallia voisi hyödyntää myös asennustöitä valmisteltaessa. 

Sähköasentaja, voisi tutustua rakennuksen 3-ulotteiseen malliin esimerkiksi mat-

kapuhelimen avulla ennen, kuin menevät ensimmäisen kerran työkohteeseen ja 

näin muodostaa asennuskohteesta jonkinlainen mielikuva jo etukäteen. Lisäksi 

mahdollisiin hankaliin asennuspaikkoihin voisi tutustua ohjelman avulla jo etukä-

teen. Asentajalle voisi riittää, pelkästään rakennuksen arkkitehdin tuottama 3D-

IFC-malli rakennuksesta. Mikäli sähkösuunnittelija on mallintanut sähköpisteet 

suunnitelmiin, voi asentaja tarkistaa epäselvässä tilanteessa, miten suunnittelijan 

on halunnut sähköpisteen sijoitettavaksi. 

IFC-mallien käyttöä pientalojen sähkösuunnittelussa kannattaa kokeilla. Koke-

musten karttuessa, mallien käytöstä voi saada enemmän irti ja löytää uusia käyt-

tötapoja mallien käytölle. IFC-malleista minulla ei ollut aiempaa kokemusta, oli 

mielenkiintoista tutustua aiheeseen. Tulen varmaan työni puolesta vielä kokeile-

maan mallien käyttöä ja hakemaan lisää kokemuksia ja tapoja hyödyntää IFC-

mallien käyttöä. 
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