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Rakennuksen suunnittelu on monialaista yhteistyötä vaativa kokonaisuus. Suunnittelun yhtenä päätavoitteena tulee mahdollistaa mahdollisimman toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat käyttäjille. Lisäksi nykyään rakennuksen suunnittelussa
vaaditaan muunneltavuutta, energiatehokkuutta ja vähäisiä tai jopa nollatasoa
hiilidioksidipäästöihin.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi LVI-suunnittelijan on tehtävä läheistä yhteistyötä arkkitehdin kanssa ja saatava suunnittelun aloittamiseen tarvittavat lähtötiedot. Lisäksi LVI-suunnittelijan on itse määritettävä tilakohtaisesti omassa suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot ja laskelmat.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä tietoja Revitillä tehtävään
suunnitteluprojektiin tulisi tilakohtaisesti määrittää. Revit on Autodeskin kehittämä
ohjelmisto, joka on tehty erityisesti tietomallinnusta varten. Työn päätavoite oli
määrittää LVI-järjestelmien tietosisältö tilakohtaisesti Revit-malliin.
Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee suunnitteluprosessin eri vaiheita. Lisäksi
siinä tuodaan esiin, mitä tietoja LVI-suunnittelija tarvitsee ja mitä tietoja LVI-suunnittelijan on tuotettava suunnittelun edetessä. Teoriaosuudessa käsitellään myös
kehittyneiden tietomallien hyötyjä ja mahdollisuuksia. Työn tutkimusosuus tehtiin
erääseen arkkitehdin laatiman rakennuksen Revit-malliin. Tutkimuksessa tarkasteltiin Revitiin tilakohtaisesti syötettävää tietosisältöä sekä sitä, miten kattava ja
luotettava tietosisältö on mahdollista määrittää. Tietosisällön ansiosta Revit-malli
toimisi tietopankkina, jolloin ei ole enää tarvetta useille eri tietolähteille.
Työn tulosten perusteella voitiin määrittää LVI-suunnittelijan tarvitsemat tilakohtaiset tiedot. Tuloksista huomattiin lisäksi, että Revitissä on käytettävissä monia
hyödyllisiä työkaluja tilakohtaisen tietosisällön määrittämiseen, mutta todettiin
näiden työkalujen sisältävän puutteita täyden hyödyn saamiseksi suunnitteluprosessissa. Tulosten pohjalta voitiin kuitenkin koota LVI-suunnittelussa tarvittavan
tilakohtaisen tietosisällön määritysperiaatteet.
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The purpose of this thesis was to define the principles for adding information content in a building information model. In this case the building information model
used was made with Revit by an architect. Revit is a program made by Autodesk
and it is designed especially for building information modelling. The main object
was to gather all the necessary initial data that the HVAC designer needs to begin
the design workflow. The initial data also covers the calculations and measurements of the HVAC designer in order to begin the design process.
In the theoretical part, the relevant literature was collected to point out how the
design workflow progresses. This part shows the amount of necessary data in
the different phases of a design process. The theoretical part also brings out the
possibilities and benefits of a mature BIM model. The study was carried out with
a Revit model of a residential building made by an architect. The study included
examining the spaces and discovering the methods to add information in a particular space. The research extended to different tools in Revit that can be used
to define all the necessary data in different spaces.
As a result, it was found that the HVAC designer needs to get information from
the architect to begin the design workflow. In addition, the results suggest that
the HVAC designer should add at least the flow rates, the heating and cooling
loads and the specific conditions of each space in a Revit model. One of the main
discoveries was that Revit has tools to define an extensive information content
but these tools need further software development. In conclusion, principles for
defining the information content for specific spaces was made.
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1 JOHDANTO

Tietomallinnus ja tietomallien hyödyntäminen suunnittelussa, rakentamisessa ja
käytönaikaisessa ylläpidossa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Tilaajat, suunnittelijat ja rakennuttajat ovat huomanneet tietomallien lukuisat hyödyt,
joihin kuuluu muun muassa suunnitelmien tarkkuus inhimillisten virheiden vähentyessä ja eri osapuolten välisten suunnitelmien yhteensovittamisen tehostuminen. Tämän lisäksi tietomalli toimii tietopankkina, johon eri osapuolten on
mahdollista lisätä tietoa ja myös saada itse tarvitsemaansa tietoa.
Suunnitteluprosessiin kuuluu olennaisesti suunnittelussa tarvittavien lähtötietojen hankkiminen eri osapuolilta. Lisäksi suunnitteluprosessin käynnistämiseksi
LVI-suunnittelijan on tehtävä tarvittavat laskelmat ja mitoitukset, jotta LVI-suunnittelussa päästään alkuun. Näihin ennen varsinaista suunnittelua tehtäviin selvityksiin kuluu usein huomattavan paljon aikaa. Tietoja joutuu hankkimaan
useista eri lähteistä, muistioista ja suunnittelun eri osapuolilta. Lisäksi LVI-suunnittelija tekee omat mitoituksensa ja laskelmansa käyttämällä erilaisia mitoituspohjia, useimmiten Excel-pohjia. LVI-suunnittelua varten tarvitaan esimerkiksi
tilakohtaiset lämpöhäviöt ja tilakohtaiset ilmavirrat. Jo näiden muutaman lähtötiedon määrittämiseen LVI-suunnittelijalla pitää lähtökohtaisesti olla tietoa rakennuksesta, sen geometriasta ja sen käyttötarkoituksesta. LVI-suunnittelijan
mitoitusten ja laskelmien perusteella päästään käsiksi LVI-tekniikoille tarvittaviin
tilavarauksiin, jotka vaikuttavat arkkitehdin suunnitelmiin.
Autodeskin kehittämä Revit on tietomalliohjelmisto ja Revitillä suunniteltaessa
tietomalli päivittyy reaaliajassa. Tämän lisäksi Revit mahdollistaa saumattoman
yhteistyön suunnitteluprosessin eri osapuolten välillä, mukaan lukien tiedon jakamisen ja saamisen tilakohtaisesti. Näiden edellä mainittujen asioiden hyödyntämisellä voidaan saavuttaa myös muita nykyään suunnittelulta vaadittuja tavoitteita, esimerkkinä vähäiset hiilidioksidipäästöt ja energiatehokkuus. Hyötyihin kuuluu luonnollisesti rakentamisen kustannusten aleneminen ajankäytön tehostuessa suunnitteluvaiheessa.
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1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite
Tämä opinnäytetyö tehdään Ramboll Finland Oy:lle osana LVI-sektorin kehitystoimintaa. Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Yhtiö on säätiöomisteinen ja globaalisti Rambollilla työskentelee 16 500 eri
alojen asiantuntijaa. Suomessa Ramboll työllistää 2500 asiantuntijaa ja Rambollin toiminta on maanlaajuista. (Ramboll 2021.)
Ajatus tutkimukseen lähti siitä, että Revit tulee hyvin pian olemaan päätyökalu
Rambollilla uusia suunnitteluprojekteja aloitettaessa. Revitillä tehtävään kehitystyöhön on tämän vuoksi järkevää panostaa, jotta siitä saadaan mahdollisimman
tehokas ja hyödyllinen suunnittelutyökalu tuleviin projekteihin.
Kehitystyön ajatuksena on, että Revitin malliin saisi tilakohtaisesti tarvittavat ja
riittävät lähtötiedot arkkitehdilta, jotta suunnittelussa päästään alkuun. Tietoja ei
näin ollen tarvitsisi hakea monesta eri lähteestä. Lisäksi tarkoituksena on lisätä
Revitiin tilakohtaisesti omat suunnittelussa tarvittavat mitoituslaskelmat ja tulokset. Revitissä yhtä tilaa tarkastelemalla näkisi siis kerralla kaikki tarvittavat tiedot
sekä arkkitehdiltä sekä LVI-suunnittelijalta.
Työn tavoitteena on tarkastella, mitä kaikkia tietoja olisi hyvä saada malliin tilakohtaisesti suunnittelun alussa eri osapuolilta. Tavoitteena on myös tarkastella ja
pohtia, mitä tietoja LVI-suunnittelijan kannattaa lisätä malliin tilakohtaisesti. Lopputuloksena on tarkoitus päästä eroon monesta eri tietolähteestä ja muistiinpanoista (Excel, Word, PDF ym.) saamalla ja syöttämällä kaikki suunnittelussa tarvittavat tiedot yhteen paikkaan luotettavasti. Kattavien tilakohtaisten tietojen ollessa helposti ja nopeasti nähtävillä suunnitteluprosessi tehostuu ja aikaa varsinaiseen suunnittelutyöhön on mahdollista säästää huomattavasti. Työn tavoitteena on lisäksi tuottaa Ramboll Finland Oy:lle projektiohjeistus mitä tietoja pitää
saada arkkitehdiltä ja muilta osapuolilta sekä mitä tietoja LVI-suunnittelijan pitää
ja kannattaa lisätä tiloihin. Pohdintaa on tarkoitus laajentaa käsittämään tilojen
olosuhteita ja niiden perusteella nopeuttaa esimerkiksi laitevalintojen tekemistä.
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Tässä työssä käsitellään aluksi kappaleessa 2 suunnittelun ja erityisesti taloteknisen suunnittelun merkitystä rakennuksen olosuhteisiin ja suunnittelun eri vaiheita teorian tasolla. Kappaleessa tuodaan esille myös mitä tietoja LVI-suunnittelija tarvitsee suunnittelun eri vaiheissa. Tämän jälkeen kappaleessa 3 käsitellään mitä on tietomallinnus, mitä hyötyjä tietomallinnuksella voidaan saavuttaa ja
esitellään ajankohtaisten lähteiden perusteella kehittyneiden tietomallien etuja.
Kappaleessa 4 esitellään työssä käytetyt ohjelmistot. Opinnäytetyön kappaleessa viisi kerrotaan työssä tehdystä tutkimuksesta ja tutkimuksen yhteydessä
tehdyistä havainnoista. Kappale 6 kokoaa yhteen opinnäytetyön tutkimuksen tulokset ja kappale 7 esittelee työn johtopäätökset.
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2 RAKENNUKSEN SUUNNITTELU JA TAVOITTEET

Rakennussuunnittelun yhtenä merkittävimpinä tavoitteina voidaan pitää hyvää ja
terveellistä sisäilmastoa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä,
että rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja turvalliseksi käyttää. Terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyy olennaisesti rakennuksen sisäilma ja kosteus- ja lämpöolosuhteet. (Ympäristöministeriö 2021.)
Lisäksi nykyisin, kun suunnitteluratkaisuja tehdään, tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin, energiatehokkuuteen, käyttöarvoon ja muunneltavuuteen. Esimerkiksi Tampereen kaupungin Tilapalvelujen rakennussuunnitteluohjeessa edellytetään, että kaikki kaupungin
käyttämät toimijat ottavat huomioon tilojen muunneltavuuden ja tehokkaan käytön. Lisäksi Tampereen kaupunki korostaa ohjeessaan, että toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaatteet ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen
rakentaminen, johon sisältyy keskeisenä osana rakennusten energiatehokkuuden tarkasteleminen. Suunnitteluratkaisuissa pyritään muun muassa minimoimaan rakennukseen ulkoapäin tuleva lämpökuorma, joka vaikuttaa suoranaisesti
tilojen jäähdytystarpeeseen ja sitä kautta energiatehokkuuteen. Huomiota kiinnitetään myös energian kierrätykseen ja ilmanvaihdon palvelualueisiin, jotta voitaisiin saavuttaa vaadittu energiatehokkuus. (Tilapalvelut Oy 2018, 4, 5.) Talotekniikan ja erityisesti taloteknisen suunnittelun osuus näiden kaikkien edellä mainittujen vaatimusten toteutumiseksi on merkittävä. (LVI 03-10620 2017, 3).

2.1 LVI-suunnittelun vaiheet
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä suunnittelun eri vaiheissa ja näin pyritään varmistamaan
suunnittelukokonaisuuden hallinta. Lisäksi suunnittelun tehtäväluettelo toimii
osana suunnittelun laadunvarmistusta. (LVI 03-10620 2017, 1.)
Tarveselvitysvaiheessa taloteknisillä ratkaisuilla pystytään vaikuttamaan huomattavasti investoinnin kustannuksiin ja erityisesti ylläpitokustannuksiin. On siksi
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erittäin tärkeää huomioida talotekniikan vaikutus rakennuksen olosuhteisiin, toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen. Lisäksi tarveselvityksen yhteydessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, joten taloteknisten järjestelmien tilantarve on syytä ottaa huomioon ja tehdä karkeat arviot jo hyvin varhaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia. Teknisten tilojen tilantarve voi myöhemmin tulla suurena yllätyksenä, jos niihin ei oteta kantaa jo tarveselvitysvaiheessa. (LVI 03-10620 2017, 3.)
Hankesuunnittelussa tarpeet ja tavoitteet ovat selkeytyneet jo huomattavasti.
Lähtötiedot alkavat olemaan määriteltyjä ja niihin sisältyvät rakennuksen käyttäjien ja omistajien tavoitteet. Tavoitteisiin sisältyvät rakennushankkeen täsmälliset
vaatimukset, jotka koskevat laajuutta, toiminnallisuutta, kustannuksia, laatua ja
ylläpitoa. Taloteknisen suunnittelun kannalta tässä vaiheessa tehdään jo hyvinkin
tarkkoja laskelmia, jotka liittyvät rakennuksen rakennettavuuteen. Esimerkkeinä
voidaan mainita kohteen energiankulutuksen, ympäristökuormituksen ja olosuhteiden tavoitearvojen määrittäminen. Tässä vaiheessa selvitetään lisäksi taloteknisten järjestelmien liittymämahdollisuudet kunnallisteknisiin järjestelmiin, tai jos
kyseessä on olemassa oleva rakennus, selvitetään nykyisten taloteknisten järjestelmien hyödynnettävyys ja laajennusmahdollisuudet. (LVI 03-10620 2017, 4.)
Ehdotussuunnitteluvaiheen käynnistyessä, suunnittelun valmistelu on jo suoritettu ja sen yhteydessä suunnittelutavoitteiden täyttyminen on varmistettu. Suunnittelutavoitteita rakennuksen taloteknisen suunnittelun kannalta ovat muun muassa seuraavan taulukon (taulukko 1) mukaiset asiat
TAULUKKO 1. Taloteknisen suunnittelun tavoitteita
TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TAVOITTEET
Sisäolosuhteet

Energiankulutus

Investointikustannukset

Teknisten järjestelmien käyttöikä

Ympäristövaikutukset

Huollettavuus

Rakennuksen tiedonhallinta

Paloturvallisuus

Muunneltavuus

Laajennettavuus

Täydennettävyys

Joustavuus
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Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, jotka täyttävät suunnittelun tavoitteet. Tähän sisältyy niiden teknisten ratkaisujen selvittäminen, joilla tavoitteisiin on mahdollista päästä. Ehdotussuunnitteluvaiheessa yhteistyö arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan välillä nousee merkittävään osaan. LVIsuunnittelijan tekemän selvitystyön tulokset vaikuttavat usein suoranaisesti arkkitehdin suunnitelmiin, esimerkiksi rakennuksen massoitukseen, kun selvitetään
kunnallistekniikan liittymäkohdat asemapiirustusta varten. Lisäksi talotekninen
suunnittelija pohtii yhdessä koko suunnitteluryhmän kanssa taloteknisiä ja paloturvallisuusvaatimukset täyttäviä ratkaisuja, jotka tukevat arkkitehdin tilaratkaisuvaihtoehtoja. (LVI 03-10620 2017, 9, 10.)
Ehdotussuunnitteluvaiheeseen sisältyy lisäksi rakennuksen energian tavoitekulutuksen laskenta, jossa selvitetään energiankulutuksen tavoite vuositasolla. Varsinaisen laskennan ja simuloinnin tekee yleensä elinkaarisuunnittelija/energialaskija, mutta LVI-suunnittelija on mukana prosessissa tai vaihtoehtoisesti LVI-suunnittelija voi myös tehdä energialaskennan, jos suunnittelijalla on siihen vaadittava
pätevyys. Simulointeihin sisältyy myös sisäilmaolosuhdelaskenta, jossa rakennuksen sisäolosuhteet määritetään rakentamismääräysten ja rakennusvalvonnan mukaisesti. Sisäilmaolosuhdelaskenta pitää sisällään olosuhdesimuloinnin,
jonka perusteella saadaan tilatyyppikohtaiset olosuhde- ja mitoituslaskelmat vuorokausitasolla ja tarkastellaan kesäajan huonelämpötilojen vaatimuksenmukaisuus, eli astetunnit. (LVI 03-10620 2017, 10, 11.)
Ehdotussuunnitteluvaiheessa on oleellista esittää alustavat teknisten tilojen tarpeet. Teknisiin tiloihin sijoitettavien laitteiden ja järjestelmien perusteella saadaan
pääasialliset suurimmat rakenteisiin vaikuttavat tiedot läpivienneille. Läpiviennit
ja taloteknisten laitteiden tuottamat rasitustiedot rakenteisiin toimitetaan tässä
vaiheessa rakennesuunnittelijalle. (LVI 03-10620 2017, 11.)
Tähän vaiheeseen sisältyy se, että laaditaan alustavat esitykset mallitilaratkaisuiksi tai tyyppitilaratkaisuiksi, kun kohteessa esiintyy toistuvia tilaratkaisuja. LVIjärjestelmien osalta dokumentoidaan valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot, dokumentteihin sisältyy usein piirustuksia, joita tarvitaan vaihtoehtojen esittämiseen, leikkauksia ja järjestelmäkaavioita. (LVI 03-10620 2017, 11.)
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Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelmat kehitetään toteutuskelpoisiksi.
Vaihe sisältää suunnittelutehtäviä, jotka vaativat laajaa ja sujuvaa tiedonvaihtoa
ja tiedonkulkua. LVI-suunnittelija tarvitsee muilta suunnittelijoilta lähtötiedot, joiden perusteella pystyy tekemään omat suunnitteluratkaisunsa. Talotekniset
suunnittelijat sopivat yhdessä omien tekniikoidensa pääreitit ja talotekniset suunnitelmat yhteensovitetaan. (LVI 03-10620 2017, 13.)
LVI-järjestelmien dokumentointiin sisällytetään tilajärjestelmät ja esitetään niiden
vaihtelumahdollisuudet. LVI-tekniikan pääjakelujärjestelmät on esitettävä samoin
kuin niiden mitoitusperiaatteet. Näihin dokumentteihin sisältyy muun muassa laiteluettelot, tasopiirustukset, joissa pääjakelureitit on esitetty, järjestelmäkuvaukset ja järjestelmäkaaviot. Mitoituslaskelmiin sisältyy esimerkiksi painehäviöt, tilavuusvirrat ja äänitekniset laskelmat, jos ne on mahdollista tehdä sen hetkisillä
suunnittelutiedoilla. (LVI 03-10620 2017, 14.)
Rakennuslupatehtäviin sisältyy suunnittelijoiden kelpoisuuden tarkistaminen ja
pääpiirustusten hyväksyttävyys. LVI-suunnittelun kannalta tarvittavia viranomaislausuntoja ovat muun muassa liitoskohtalausunnot. Talotekniikkasuunnittelijan
(tai energialaskijan) on toimitettava rakennuslupaan liittyvät energialaskelmat, joihin sisältyy energiatodistus ja energiaselvitys, ja julkisivuihin vaikuttavat talotekniset ratkaisut esimerkiksi säleiköt ja puhaltimet. (LVI 03-10620 2017, 17.)
Rakennuslupatehtävien jälkeen alkaa kohteen toteutussuunnittelu. Toteutussuunnittelu voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Käytännössä aikaisemmissa vaiheissa
tehtyjä suunnitelmia tarkennetaan ja niistä tehdään yksityiskohtaisempia, sen tasoisia, että niiden perusteella kohde on mahdollista rakentaa. Aikaisemmin suunniteltujen tekniikoiden päärunkoreittien lisäksi sovitaan pääsuunnittelijan kanssa
yhteistyössä kaikki kanava- ja putkireitit. Talotekniset ratkaisut ja reitit yhteensovitetaan. Toteutussuunnitteluvaiheessa sijoitetaan kaikki ilmanvaihdon päätelaitteet ja vesikalusteet paikoilleen ja varmistetaan niiden toimivuus eri kalustusratkaisujen kanssa. Yksi merkittävä yhteensovituksen piirre, joka sisältyy toteutussuunnitteluun, on arkkitehdille toimitettavat tiedot alakattosuunnittelua varten. Toteutussuunnitteluun kuuluu myös verkostojen tasapainotuslaskelmat, eli kaikkien
uusien käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostojen laskelmat, joihin sisältyy
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linjasäätöventtiilien ja huonelaitteiden venttiilien virtaama- ja painehäviötiedot.
Jos kohteesta on sovittu, että siitä laaditaan tietomalli, yhteensovitus tehdään yhdistelmämallin avulla. Yhdistelmämallissa sovitetaan yhteen arkkitehdin malli, rakennemalli ja LVI- ja sähkösuunnitelmien mallit. (LVI 03-10620 2017, 19, 20.)

13
3 TIETOMALLINNUS

Tietomallinnuksella tarkoitetaan rakennuksen kolmiulotteista mallintamista siten,
että rakennushankkeessa tarvittava tieto tallennetaan tietomalleihin erilaisia tietomalliohjelmia käyttäen. (Helsingin yliopisto 2021). Tietomallinnus (Building Information Modelling, BIM) käsitteenä esitetään teoksessa The Handbook of BIM
seuraavasti: ”BIM-teknologialla rakennuksesta luodaan digitaalisesti yksi tai useampi todellisuutta vastaava virtuaalimalli. Nämä mallit tukevat rakennuksen ja rakentamisen suunnittelua kaikissa vaiheissa ja mahdollistavat paremman analytiikan ja hallinnan kuin manuaaliset prosessit. Digitaalisesti koostetut mallit sisältävät rakennuksen täsmällisen geometrian ja tiedot, joita tarvitaan rakentamisen,
osien valmistuksen ja hankintatoimen tukena rakentamisessa.” (Eastman, Liston,
Sacks & Teicholz 2008.)
Käytännön tasolla tietomallintaminen tarkoittaa sitä, että yhdistetään tietyn projektin ihmiset, teknologia ja prosessit rakentamisen tulosten parantamiseksi. Tietomallinnuksessa hyödynnetään yhtä yhtenäistä 3D-mallien järjestelmää, sen sijaan, että käytettäisiin monia erillisiä suunnittelupiirustuksia. 3D-malliin sisältyy
mallielementtien lisäksi suuret määrät hankkeen muodostavaa informaatiota
sekä prosessi tiedonvaihdolle kaikkien asianomaisten osapuolten kanssa. Näiden erityispiirteiden ansiosta BIM-työnkulku mahdollistaa huomattavasti dynaamisemman ja yhtenäisemmän lähestymistavan projektinhallintaan kuin perinteiset menetelmät. (MagiCAD 2021a.)
Tietomallinnuksen päätavoitteisiin kuuluu parantaa suunnittelun ja rakentamisen
laatua, tehokkuutta, ja tukea kestävää kehitystä. Tietomallien hyödyntäminen ei
rajoitu pelkästään suunnitteluun, vaan tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan. Yhtenä päätavoitteena ja asiana mitä tietomallit mahdollistavat on tiedonsiirron parantaminen ja suunnitteluprosessin tehostaminen. (Heljomaa, Järvinen, Kaleva & Laine 2012, 5.)
Tietomallin sisältämän tietomäärän ansiosta, suunnitteluvaiheesta voidaan karsia suuri määrä manuaalista työtä ja vapauttaa aikaa suunnittelulle. Manuaali-
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seen työhön sisältyy tarvittavien lähtötietojen hakeminen ja LVI-suunnittelun aloittamiseen tarvittavien tietojen esillä pitäminen eri formaateissa. Yleisiä suunnittelun mallinnukselle asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi auttaa suunnittelua ja
suunnitelmien yhteensovittamista sekä tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan. (Heljomaa ym. 2012, 5).
Olennainen asia, joka liittyy tiedon siirtämiseen tietomalliin eri ohjelmistojen välillä, on IFC, eli Industry Foundation Classes. IFC on standardisoitu, digitaalinen
kuvaus rakennetusta ympäristöstä. Mark Baldwinin (2018) mukaan on tarkempaa
kuvailla IFC:tä keinoksi viitata alkuperäiseen tietosisältöön, tai arkistoida alkuperäinen tietosisältö, kuin sanoa IFC:n olevan tiedonsiirtoformaatti. Baldwin kuvailee IFC:tä ikään kuin tietomallinnuksen PDF-tiedostona, joka tarkoittaa sen olevan jäädytetty kopio alkuperäisestä sisällöstä. Baldwin perustelee tämän kuvauksen lauseella: ”Sitä voidaan tarkastella, mittailla, käyttää törmäystarkasteluun,
kustannusarvioihin, simulointeihin ja moniin muihin toimenpiteisiin, mutta sitä ei
pitäisi editoida.” (Baldwin 2018.)
Tietomallinnus ja sen mahdollistama potentiaali on kehittynyt merkittävästi viime
vuosien aikana. Jonathan Ingram osoittaa kirjassaan, että tietomallin luomiseen
käytettävän teknologian kehittyessä ja IFC-standardien luomisen lisääntyessä
tietomallin hyödyt kasvavat (kuva 1). Ingram käsittelee tietomallinnuksen tasoja
Iso-Britannian määrittelemällä asteikolla 0-3, jotka kuvaavat prosessin kypsyysastetta. Taso 3 käsittää täyden eri osapuolten välisen yhteistyön, jossa kaikilla on
pääsy samaan pilvipohjaiseen tietomalliin ja mahdollisuus muokata sitä. Kehittyneen ja tarkan tietomallin hyötyihin kuuluu olennaisesti projektin eri osapuolten
välisen yhteistyön helpottuminen ja tietojen jakaminen. Mitä kehittyneempi ja laajempi teknologia on käytössä, sitä paremmin tietomallia voidaan hyödyntää. (Ingram 2020, 52-54.)
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KUVA 1. Tietomallinnuksen hyödyt kypsyysasteittain (Ingram 2020, 53)
Mielenkiintoista tällaisessa järjestelmällisessä tietomallin kypsyystasojen määrittelyssä on hyödyt, jotka Iso-Britannian hallitus on kirjannut osaksi budjettiaan.
Tavoitteena on sitoutuminen tason 3 tietomallintamiseen ja sen avulla rakentamisen kustannuksien vähentäminen arviolta 33 % ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen arviolta 50 %. (Ingram 2020, 54.)
Tietomallinnuksen hyötyjä ja haasteita on käsitellyt myös Saeed Talebi julkaisussaan ”Exploring Advantages and Challenges of Adaptation and Implementation of BIM in Project Life Cycle” (2014). Talebi on tutkinut tietomalliprojektin elinkaaren aikaisia valmiusasteen prosentuaalisia eroja verrattuna perinteiseen projektiin rakennuksen elinkaaren aikana. Tutkimuksessa osoitetaan, että suunnittelussa tehtävistä päätöksistä jopa 75 % tulisi tehdä jo ehdotussuunnitteluvaiheessa (kuva 2). Talebi lisää myös, että tässä vaiheessa suunnittelun kustannukset ovat noin 5-10 % koko projektin kustannuksista, joten tehdyillä suunnittelupäätöksillä on valtava vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. (Talebi 2014, 10.)
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KUVA 2. Tietomalliprojektin valmiusasteen prosentuaaliset erot verrattuna normaaliin projektinkulkuun rakennuksen elinkaaren aikana (Talebi 2014, 11)
Tietomallintamisen mahdollistamasta säästöpotentiaalista kerrotaan myös Suomessa toteutetussa RASTI-hankkeessa (2019). RASTI-hankkeen visio on, että
rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa käytettäisiin yhteisiä, kansainvälisiä ja
avoimia standardeja. Tämän lisäksi, kun digitaaliset palvelut ja järjestelmät olisivat täysin yhteen toimivia, lopputuloksena voisi olla tilanne, jossa rakennetun ympäristön tieto pääsisi virtaamaan esteettä eri osapuolten, prosessien ja elinkaaren vaiheiden välillä. (Heiskanen ym. 2019, 12.)
RASTI-hankkeen projektitiimin esille nostamia visionsa mahdollistamia hyötyjä
ovat esimerkiksi rakentamisen tuottavuuden kasvu ja toiminnan laadun paraneminen, kun oikea tieto on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Hyötyihin sisältyy
myös resurssien käytön tehostuminen, kun tarpeettomia tiedonhallinnan työvaiheita pystytään eliminoimaan ja palveluiden taso nousee, kun kaikki tarvittava
tieto on osapuolten käytössä. (Heiskanen ym. 2019, 13.)
Kun kerrotaan tietomallinnuksen hyödyistä, usein ollaan kiinnostuneita myös taloudellisista hyödyistä. RASTI-hankkeen projektitiimi arvioi, että vuonna 2030
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kun tieto pääsisi virtaamaan esteettä, vuosittainen tiedonhallinnan kustannussäästö tulisi olemaan 300 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 50 % kustannussäästöä nykytilanteeseen verrattuna. Saavutettavina taloudellisina hyötyinä
mainitaan lisäksi enemmän kuin 10 % kasvu resurssitehokkuudessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Edelleen arvioidaan, että tietomallipohjainen rakennusprosessi tuottaisi rakentamiseen suoria säästöjä jopa 25 %. Rakentamisen
tuottavuuden kasvuksi arvioidaan jopa 12-20 % kymmenen vuoden aikana.
(Heiskanen ym. 2019, 13.) Tietomallipohjaisen rakennusprosessin hyödyt ovat
siis hyvin laajat ja ne käsittävät osa-alueet, joihin nykyään pyritään laadukkaassa, energiatehokkaassa ja ympäristöystävällisessä rakennuksen koko elinkaaren käsittävässä rakennusprosessissa.
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4 OHJELMISTOT

4.1 Revit
Revit on Autodeskin kehittämä ohjelmisto, joka on laadittu erityisesti tietomallinnusta (BIM) varten. Revit mahdollistaa tehokkuuden ja tarkkuuden parantamisen koko projektin elinkaaren ajan. Elinkaarella tarkoitetaan tässä yhteydessä
suunnittelua, visualisointia ja analyysia valmistuksessa ja rakentamisessa. Rakennuksen käytönaikaiset hyödyt paranevat myös kattavan tietosisällön ansiosta. Kun kaikki projektissa mukana olevat osapuolet käyttävät Revitiä, projektit
etenevät tehokkaammin ja inhimillisten virheiden määrä vähenee. Revit käyttää
Autodesk Construction Cloud -palvelua, joka on tehokas ja turvallinen pilvipohjainen suunnitteluyhteistyö- ja tiedonhallintaratkaisu. Palvelu mahdollistaa sen,
että suunnittelu- ja rakennusryhmät pystyvät tekemään yhteistyötä Revit-projektien kanssa missä tahansa ja milloin tahansa. (Autodesk 2021a.)
IFC-tiedostojen yksi haaste on se, että usein tietomallissa olevat IFC-tiedostot
mielletään uusimmaksi informaatioksi. Heti kun tietomalliin tehdään muutoksia,
IFC-tiedosto täytyy päivittää ja ladata uudestaan tietomalliin, jotta se sisältäisi
kaikki uusimmat muutokset ja ajankohtaisen informaation. Revitissä tätä haastetta ei ole, koska Revit käyttää yhtä keskustiedostoa monen eri DWG-kuvan sijaan, joten projektiin tehdyt muutokset päivittyvät heti kaikille projektin osapuolille. Yksi Revitin monista hyödyistä on, että Revit myös päivittää pohjapiirrokset,
korkeudet ja osiot automaattisesti mallin kehittyessä. (Ingram 2020, 60; Autodesk 2021a.)

4.1.1 MagiCAD for Revit
MagiCAD for Revit on suunnitteluohjelma, joka on yhteensopiva Autodeskin Revit-ohjelmiston kanssa. MagiCAD for Revitissä on tehokkaat suunnitteluominaisuudet, joihin sisältyy muun muassa lokalisoitu (maa- /aluekohtainen) sisältö ja
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aloituspohjat. Lokalisoitu sisältö mahdollistaa projektissa etukäteen määritettävät tuotteet, tuoteperheet, asetukset ja laskentastandardit. Lokalisoinnin ansiosta laskentatoiminnot perustuvat paikallisiin standardeihin. (MagiCAD 2021b.)
MagiCADin BIM-objektit on mallinnettu huolellisesti fyysisten tuotteiden perusteella, mikä mahdollistaa tarkan laskennan suunnittelun aikana. Painehäviö-,
ääni- sekä lämpö- ja jäähdytysarvot ja muut tiedot ovat mallissa aina mukana.
(MagiCAD 2021b.)
MagiCAD for Revit sisältää seuraavia erityisiä sovelluksia LVI-suunnitteluun:
MagiCAD Ventilation, MagiCAD Piping ja MagiCAD Sprinkler. Ne ovat kattavia
tietomallinnusratkaisuja, joissa on automatisoituja työkaluja ja laaja valikoima
laskentatyökaluja. (MagiCAD 2021b.)
MagiCAD for Revit on saanut viime aikoina myös uuden työkalun, jonka toimintaa ja käytettävyyttä Arthur Lindholm tutki opinnäytetyössään (2019). Työkalu
mahdollistaa tiedonsiirron IDA ICE:n ja Revitin välillä. Arkkitehdiltä saatavaan
tietomalliin on määritelty tilat, joihin LVI-suunnittelija tekee Revitillä omat Spacetilamäärittelynsä. Tämän mallin LVI-suunnittelija jakaa energia-asiantuntijalle,
joka käyttää mallia IDA ICE:ssa tehtäviin olosuhde- ja energiasimulointeihin.
Vastaavasti simuloitu IDA ICE -malli tuodaan takaisin Revitiin, jolloin voidaan
saada energiasimuloinnissa saadut tulokset, esimerkiksi lämmitys- ja jäähdytystarve, tilakohtaisesti Revit-malliin. (Lindholm 2019, 33-36.)

4.2 IDA ICE
IDA ICE on dynaaminen energiasimulointiohjelma, jota käytetään rakennusten
energiatehokkuslaskennassa. IDA ICE:n on kehittänyt ruotsalainen EQUA Simulation AB. IDA ICE:lla on mahdollista mallintaa tarkasti rakennus, sen järjestelmät
ja säätölaitteet. (EQUA Simulation AB 2021.)
IDA ICE:n dynaamisella simuloinnilla voidaan tutkia rakennuksen lämpötasetta,
energiankulutusta ja kesäaikaisia lämpötiloja (astetunteja). Laskennalla on mahdollisuus saada selville muun muassa LVI-suunnittelussa tarvittavat tilakohtaiset
jäähdytystehon tarpeet. IDA ICE:n fysikaaliset mallit pohjautuvat viimeisimpään
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tutkimustietoon ja parhaimpiin saatavilla oleviin malleihin. (EQUA Simulation AB
2021.)
IDA ICE tukee kaikkia yleisiä 2D ja 3D CAD (Computer Aided Design) -tiedostoja
ja IFC-malleja, jotka on luotu esim. ArchiCAD-, Revit-, AutoCAD Architecture- tai
MagiCAD -ohjelmistoilla. Näin ollen se on käyttökelpoinen ohjelmisto lähes kaikille BIM-malleille. (EQUA Simulation AB 2021.)

4.3 Solibri
Solibri on tietomalliohjelma, jolla on mahdollista yhdistää kaikki eri toimialojen tietomallit. Solibri mahdollistaa edistyksellisen mallintarkastuksen ja laadunvarmistuksen, koska sitä voivat hyödyntää suunnittelijat, insinöörit ja BIM-managerit.
Solibrin avulla kaikki projektin osapuolet voivat tehdä tehokasta yhteistyötä. (Solibri 2021.)

4.4 Navisworks
Navisworks on Autodeskin valmistama tietomalliohjelma. Navisworks on kehitetty
rakennusten tietomallien koordinoinnin parantamiseksi ja myös sillä pystyy yhdistämään koko projektin suunnittelu- ja rakennustiedot yhteen malliin. (Autodesk
2021b.)
Autodeskin kehittämänä tuotteena myös Navisworks hyödyntää BIM 360 -pilvipalvelua. Näin ollen Navisworks käyttää aina uusinta saatavilla olevaa tietomallia.
(Autodesk 2021b.)
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5 TUTKIMUS

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä tietoja Revitiin tulisi määrittää tilakohtaisesti. Tutkimus tehtiin Revitin testiprojektin avulla, joka perustettiin tämän opinnäytetyön tutkimusosan tekemistä varten. Arkkitehtipohjaksi ja näin ollen Revitmalliksi valittiin pohja, joka sisältää erilaisia tiloja, jotta voitiin tutkia mahdollisimman monipuolisesti suunnittelussa tarvittavaa tietosisältöä. Tutkimuksessa viitataan lisäksi tiloihin, joita testiprojektin mallissa ei ollut käytettävissä. Testiprojekti
luotiin asuinrakennuksen malliin, mutta tutkimuksen tuloksia olisi erityisen hyödyllistä soveltaa myös muissa kuin asuinrakennuksissa, esimerkkinä toimistorakennukset. Toimistorakennusten monipuolisten tilojen ja tilojen eri käyttötarkoituksen vuoksi niiden tietosisällön määrittäminen on vielä tärkeämpää ja ennen
kaikkea hyödyllisempää kuin asuinrakennuksissa.
Tutkimus suoritettiin BIM 360 -pilvipalvelua hyödyntämällä, jonne Revitin testiprojekti tallennettiin. Revitin ohjelmistosta käytössä oli Revit 2021 ja MagiCAD for
Revit 2021. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin Revitin työkalua tiedonsiirtoon IDA
ICE:n ja Revitin välillä. Tutkimuksen yksi osa oli lämmitys- ja jäähdytystarpeen
määrittäminen tilakohtaisesti, joten tässä osassa tutkimusta käytettiin Equa Simulation Ab:n IDA ICE -ohjelmistoa. Osana tätä tutkimusta lämpöhäviöt laskettiin
Revitin omalla työkalulla ja lisäksi kokeiltiin Revitin työkalua Revitin ja IDA ICE:n
väliseen tiedonsiirtoon.

5.1 Arkkitehdin luoma tietomalli Revit-ympäristössä
Tutkimus aloitettiin tarkastelemalla arkkitehdin luomaa mallia. Arkkitehtimalli on
tässä tutkimustapauksessa myös luotu Revitillä, joten malli on linkitetty projektiin
valmiiksi rvt-tiedostona. Mallin linkitystä pääsee tarkastelemaan projektipuun
alimmasta kohdasta ”Revit Links” -komennolla ”Manage Links” tai vaihtoehtoisesti ”Manage” -välilehdeltä kohdasta ”Manage Links” (myös ”Insert -välilehdeltä
kohdasta ”Manage Links”).
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KUVA 3. Revit Links projektipuussa ja Manage -välilehdellä
Komennolla aukeaa ”Manage Links” -toiminto, jossa näkyy projektiin linkitetyt tiedostot eli tässä tapauksessa projektiin linkitetty arkkitehdin rvt-malli (kuva 4). ”Manage Links” -toiminnolla projektiin voi linkittää IFC-tiedostoja, ”CAD-formats” välilehdeltä dwg-tiedostoja ja monia muita eri formaatissa olevia tiedostoja.

KUVA 4. Manage Links -linkitystoiminnot
Jos arkkitehdin malli olisi alun perin luotu IFC-tiedostona, se olisi ensin pitänyt
avata Revitillä ja sen jälkeen tallentaa rvt-tiedostomuotoon. Rambollilla on käytössä yrityksen sisäinen työkalu, jolla arkkitehtimalli voidaan tuoda Revitiin niin,
että Revit ymmärtää arkkitehdin määrittelemät huonetilat. Perustapauksessa,
kun IFC-malli tuodaan Revitiin, arkkitehdin määrittelemät tilat menevät ”Generic
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Models” -kategoriaan. Syynä on Revitissä tapahtuva virheellinen käännös IFCtiedostosta Revit-tiedostoksi. Tämä tapahtuu siinä tapauksessa, jos arkkitehti on
luonut mallinsa jollakin muulla ohjelmistolla kuin Revitillä. Myös Revitillä luodusta
IFC:stä tilat saattavat toisinaan kääntyä Generic Modeleiksi. Rambollin työkalun
ansiosta arkkitehdin IFC-malliin määrittelemät tilat tulevat Revitiin niin, että ne
näkyvät ”Room” -kategoriassa. Tämän jälkeen, kun arkkitehdin tilat näkyvät Revitissä (kuva 5), LVI-suunnittelijan täytyy vielä itse luoda omat tilansa arkkitehdin
huoneiden mukaisesti, jotta tiloihin voi syöttää tietosisältöä.

KUVA 5. Arkkitehdin määrittelemät huonetilat Revit-mallissa
LVI-suunnittelija saa luotua tarvittavat tilat suhteellisen yksinkertaisesti jo olemassa olevien huoneiden mukaisesti. Näin ollen tilat saadaan rajattua arkkitehdin
huonemäärittelyjen mukaisesti, jotka näkyvät mallissa jo valmiiksi (kuva 5). Revit
ymmärtää määrittää tilat rajautuen arkkitehdin seiniin. Tämä mahdollistaa tarkan
ja tehokkaan tilojen määrittämisen.
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5.2 Tietojen määrittäminen Revitiin tilakohtaisesti
Ennen kuin tiloihin voidaan määrittää LVI-suunnittelijan kannalta olennaisia tietoja, täytyy ensin luoda arkkitehdin huonetilojen mukaan omat tilat käyttämällä
”Analyze” -välilehdeltä löytyvää työkalua ”Space” (kuva 6). ”Space” -komento tunnistaa arkkitehdin määrittelemän Room-tilan ja osaa käyttää samoja tilamäärityksiä, tässä tapauksessa arkkitehtimallin seiniä.

KUVA 6. Space -työkalu tilojen määritystä varten
Yleisesti voidaan olettaa, että mallissa on lähtökohtaisesti lukuisia eri tiloja, joten
”Space” -työkalussa on myös toiminto ”Place Spaces Automatically”, joka tunnistaa kerralla kaikki tilat ja luo niihin Spacen (kuva 7). Tämä toiminto mahdollistaa
tilojen nopean tunnistuksen ja Spacen luomisen, sen sijaan, että joutuisi tekemään sen yksitellen tila kerrallaan.

KUVA 7. Työkalu jokaisen arkkitehdin tilan tunnistamiseen kerralla
Revit pystyy tunnistamaan myös arkkitehdin nimeämät tilat. Kun Spaces -työkalulla on määritetty tilat arkkitehdin luomien tilojen mukaan, niiden tunnisteet ja
nimet on hyvä tuoda myös LVI-suunnittelijan tiloihin. Nimien tuominen onnistuu
”Analyze” -välilehdeltä komennolla ”Space Naming” (kuva 8.)
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KUVA 8. Tilojen nimien määrittely
Tällä komennolla aukeaa valikko (kuva 9), jossa pystyy määrittämään arkkitehdin
nimeämien tilojen siirtämisen LVI-suunnittelijan määrittämiin tiloihin. Kun calikosta valitsee ”Names and Numbers”, niin arkkitehdin tekemät tilojen ID-numerot
ja tilamäärittelyt siirtyvät automaattisesti myös suunnittelijan määrittämiin tiloihin.
On tärkeää, että tiloissa on sama ID, jotta energiamallia IDA ICE:en vietäessä
tilojen tunnisteet pysyvät samoina. Tilojen tunnisteet eivät saa muuttua missään
vaiheessa.
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KUVA 9. Tilojen tunnisteiden ja nimien siirtäminen malliin
Kun Space on määritetty, se näkyy aktiivisena Revitissä kun hiiren kursorin vie
määritetyn tilan päälle (kuva 10). Kun Spacen ottaa aktiiviseksi ja muokattavaksi,
”Properties” -valikkoon avautuu tilan tiedot (kuva 10, kuva 11 ja kuva 12). Tietoihin on mahdollista määrittää laajasti tilan tietosisältöä. LVI-suunnittelijan kannalta
merkittäviä tietoja tilan kannalta ovat tilan ilmavirtojen määrittäminen, lämmitysja jäähdytystarpeen määrittäminen. Jäähdytystarpeeseen vaikuttaa lisäksi tilaan
kohdistuvat lämpökuormat sähkölaitteista, valaistuksesta ja tilassa olevien ihmisten tuottama lämpökuorma. Näitä tietoja pääsee määrittämään tilan tietojen kohdassa ”Energy Analysis” (kuva 12).
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KUVA 10. Space -komennolla määritetty tila arkkitehdin Room-määrityksen mukaan

KUVA 11. Spaceen määritettävien tietojen valikko Properties -hakemistossa
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KUVA 12. Spacen energia-analyysin tiedot
Tavoitteena on määrittää mahdollisimman kattava tietosisältö tilakohtaisesti. Mitä
tarkempi ja laajempi tilan tietosisältö on, sitä enemmän se nopeuttaa suunnittelua
ja helpottaa laitevalintojen tekemistä. Tarvittaviin ja olennaisiin lähtötietoihin sisältyy olennaisena arkkitehdiltä saatavat lähtötiedot.

5.3 Arkkitehdiltä tarvittavat lähtötiedot
Tilan tietosisällön määrittämiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan tietoja arkkitehdin
luomasta mallista. Rakennuksen ja tilojen käyttötarkoitus vaikuttaa LVI-suunnittelijan omiin laskelmiin ja mitoituksiin. Ilmavirtojen määrittäminen ja määritysperusteet vaihtelevat sen mukaan, mikä on tilojen käyttötarkoitus. Jotta voidaan
saavuttaa vaadittavat terveellisyyden, tilojen muunneltavuuden ja energiatehokkuuden vaatimukset, on erittäin tärkeää tietää miten tiettyä tilaa tullaan käyttämään ja mielellään myös mikä tulee olemaan tilaa käyttävien henkilöiden lukumäärä. Siksi olisikin hyvä saada Revitillä tehtävään malliin jo lähtökohtaisesti
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henkilömäärä, jotka tulevat käyttämään kyseistä tilaa. Henkilöiden lukumäärä voidaan määrittää energialaskentaa varten valmiiksi Revitin tilan tietosisältöön (kuva
12, kuva 13).

KUVA 13. Mahdollisuus määrittää tilan henkilömäärä
Toimistorakennuksen ollessa kyseessä on tärkeää tietää toimistojen ja neuvotteluhuoneiden olosuhteet tarkasti. Ilmavirrat mitoitetaan usein tarpeenmukaisiksi,
jotta voidaan saavuttaa tavoiteltu energiatehokkuus, ja toisaalta pitää tilan olosuhteet haluttuina. Tilan olosuhteet tietämällä ja määrittämällä ne mallissa olevaan tilaan päästään käsiksi tarvittaviin laitevalintoihin.
Yksi merkittävimmistä arkkitehdiltä saatavista lähtötiedoista on rakenteiden U-arvot. Revitillä suunniteltavan monialaisen suunnitteluprojektin edut tulevat esiin
tässäkin asiassa, kun arkkitehtimalli on luotu Revitillä. Arkkitehti pystyy määrittämään malliin täsmälliset U-arvot, jotka toimivat mallissa myös siinä vaiheessa,
kun lasketaan tilojen lämpöhäviöitä ja jäähdytystarvetta. Tämän tiedon saaminen
täsmällisesti ja tarkasti on myös yksi edellytys sille, että tiedonsiirto Revitin ja IDA
ICE:n välillä toimii käytettäessä Revitin IDA ICE -työkalua. Tämä mahdollistaa
luotettavan lämmitys- ja jäähdytystarpeen määrityksen IDA ICE:lla tehtävällä simuloinnilla.

5.4 LVI-suunnittelijan määrittämät lähtötiedot
LVI-suunnittelija määrittää tilaan tilakohtaiset ilmavirrat. Mitoituksessa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilman-
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vaihdosta. (Ympäristöministeriö 2017a, 8). Asetuksessa annetaan ohjaavat periaatteet ilmavirtojen mitoitusta varten. Lisäksi käytössä on ilmanvaihdon mitoitukseen laadittuja oppaita asuinrakennuksiin ja muihin kuin asuinrakennuksiin, esimerkiksi FINVAC ry:n julkaisemat oppaat.
Sekä asetuksessa, että oppaissa ohjeistetaan mitoittamaan ilmavirrat kuormitusten mukaan. Kuormituksia ovat muun muassa lämpö-, kosteus-, laite- ja henkilökuormat. Nämä kaikki olisi hyvä sisällyttää mahdollisimman tarkasti tilakohtaiseen tietosisältöön (kuva 14). Revitin ”Space” -komennolla määriteltyihin tiloihin
on mahdollista määrittää ilmavirtojen mitoituksen määrittävät kuormat. Revitillä
tehtävässä yhteistyösuunnittelussa esimerkiksi sähkösuunnittelija pystyy lisäämään tiloihin sähkölaitteiden tuottamat kuormat tarkasti, jolloin LVI-suunnittelijan
on mahdollista hyödyntää tätä tietosisältöä ilmavirtojen mitoituksessa.

KUVA 14. Revitin tilakohtaisia tietoja
Ilmavirtojen määrittämisen lisäksi LVI-suunnittelijan on määritettävä tilakohtaisesti lämmitystarve ja mahdollinen jäähdytystarve. Lämmitystarpeen ja jäähdy-
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tystarpeen määrittämiseen löytyy Ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (Ympäristöministeriö 2017b). Revitissä on
käytännössä kaksi tapaa määrittää LVI-suunnittelussa vaadittava tilakohtainen
lämmitys -ja jäähdytystarve: Revitin oma työkalu ja IDA ICE. Ensimmäinen tapa
on ”Analyze” -välilehdeltä löytyvä ”Heating and Cooling Loads” -työkalu (kuva
15).

KUVA 15. Revitin työkalu lämmitys -ja jäähdytystarpeen määrittämiseen
”Heating and Cooling Loads” -työkalua käytettäessä on äärimmäisen tärkeää tarkistaa, että rakenteiden U-arvot ovat varmasti määritetty oikein arkkitehdin rvtmalliin. Arkkitehdin rvt-mallia ja malliin määriteltyjä U-arvoja pääsee tarkastelemaan projektipuun kohdasta ”Revit Links”, josta malli löytyy linkitettynä projektiin.
”Heating and Cooling Loads” -työkalun komennolla ”Calculate” saadaan halutut
tiedot laskettua ja näkyviin raporttimuodossa. Tämän työkalun yksi suuri puute
tällä hetkellä on se, että laskentaan perustuvat standardit ja lähtötiedot eivät käsitä tietoja, jotka Suomen olosuhteissa tarvitaan. Tämä ongelma ilmenee MagiCAD for Revitin lokalisoinnista huolimatta. Yhtenä esimerkkinä on Revitin käyttämä säätieto. Lämmitystarpeen määrittäminen luotettavasti pitää tehdä Ympäristöministeriön asetuksessa ilmoitetun mitoittavan ulkolämpötilan mukaan. Tämä
hyvinkin kätevä työkalu olisi otettavissa käyttöön näillä muutoksilla. Laskennan
pitäisi perustua Ympäristöministeriön asetuksiin ja standardeihin. Näiden lähtötietojen muuttaminen vastaamaan vaatimuksia olisi lähinnä ohjelmointitekninen
seikka, joka pitäisi tehdä ohjelmoijan ja LVI-sektorin kehitysosaston yhteistyössä.
Tämän tutkimuksen perusteella muutos kannattaisi tehdä ja alkaa hyödyntämään
Revitin laskentatyökalua. Laskentatyökalulla saatavia tuloksia ja niiden luotettavuutta voidaan helposti verrata IDA ICE:lla saataviin tuloksiin. IDA ICE:lla tehtävä
dynaaminen energiasimulointi on Suomessa välttämätön osa uuden rakennuksen suunnittelua aloitettaessa, joten IDA ICE:lla saatuja tuloksia on verrattain
helppo hyödyntää myös vertailtaessa näitä kahta eri työkalua.
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Toinen tapa määrittää tilakohtaiset lämmitys- ja jäähdytystarpeet on käyttää Equa
Simulation Ab:n IDA ICE- ohjelmistoa ja sen mahdollistamaa dynaamista simulointia. Arthur Lindholm tutki opinnäytetyössään (2019) Revitin ja IDA ICE:n välistä tiedonsiirtoa ja sen vaikutusta suunnitteluprosessiin. Tutkimuksen tuloksen
ansiosta Revitissä on nyt työkalu, joka mahdollistaa Revit-mallin viemisen IDA
ICE:n simulointia varten ja toisaalta simuloidun mallin takaisin tuomisen Revitiin
ja näin ollen simulointitulosten hyödyntämisen ja sisällyttämisen tilakohtaiseen
tietosisältöön. Työkalu löytyy ”MagiCAD Common” -välilehdeltä kohdasta ”BPS
Export” (kuva 16).

KUVA 16. IDA ICE -työkalu Revitissä
Lindholm toteaa tutkimuksessaan, että työkalun käyttö ei ole täysin ongelmatonta. Lähinnä ongelmat liittyvät arkkitehdin mallin tarkkuuteen (U-arvot) ja geometriaan (porrashuoneet ja hissikuilut). IDA ICE:ssa porrashuoneet ja hissikuilut
pitää yhdistää yhdeksi tilaksi rakennuksen pohjatasosta ylös asti, ja tämän toimenpiteen seurauksena saattaa tulla virheellisiä tuloksia. Porrashuoneet ja hissikuilut täytyy olla määriteltynä yhdeksi tilaksi alhaalta ylös asti jo lähtökohtaisesti
arkkitehdin Revit-mallissa arkkitehdin Room-tilavarauksena.
Toinen huomioitava seikka mallin tuomisessa IDA ICE:en on tilojen id-numerot,
jotka alun perin arkkitehti on määrittänyt. Näitä id-numeroita ei saa missään vaiheessa suunnitteluprosessia muuttaa, tai tiedonsiirto Revitin ja IDA-ICE:n välillä
ei toimi. Jos tunnuksia muutetaan jossain vaiheessa, Revit ei enää tunnista tiloja.
Id-numeroiden muuttuminen on mahdollista esimerkiksi siinä tapauksessa, jos
alkuperäiseen arkkitehdin malliin tulee muutoksia. Tämä vaikeuttaa suunnitteluprosessia ja tiedonsiirtoa huomattavasti. (Lindholm 2019.)
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MagiCADin IDA ICE- työkalua käyttämällä Revitin tilakohtaiseen tietosisältöön
saadaan suoraan tuotua suunnittelussa tarvittavia tietoja. Edelleenkin Revit-projekteissa käytetään usein MagiCAD ROOMia tilakohtaisten lämpöhäviöiden määrittämiseen, Revitin oman laskentatyökalun puutteiden vuoksi. Revitin IDA ICEtyökalua käyttämällä MagiCAD ROOMin voisi jättää kokonaan pois, koska tarvittavat tiedot pystyisi tuomaan suoraan IDA-ICE:lla simuloidusta energiamallista.
Tutkimuksessa tuli tässä kohtaa esiin myös uudenlainen työkalun käyttöön liittyvä
ongelma. Tiedonsiirtotyökalu IDA ICE:n ja Revitin välillä ei tällä hetkellä toimi, jos
projekti on BIM 360 -ympäristössä, eli käyttää Autodeskin Construction Cloud palvelua. Tämä on suuri puute, koska Revitillä tehtävät projektit ainakin Rambollilla ovat nimenomaan BIM 360 -ympäristössä. Revit-mallia yritettiin viedä IDA
ICE:en myös irrottamalla mallit pilvipalvelusta, mutta energiamallin luominen tutkimusta varten ei onnistunut tästä toimenpiteestä huolimatta.
Työkalun täysin toimiessa energiamallista on mahdollista saada myös muita hyödyllisiä tietoja tilakohtaiseen tietosisältöön. Jos arkkitehdiltä on saatu tilojen käytötarkoituksen lisäksi tiloja käyttävien henkilöiden lukumäärä, tämän tiedon voi
syöttää IDA-ICE:lla tehtävään simulointiin mukaan. Simuloinnin tuloksena voidaan saada henkilöistä tilaan aiheutuva kuorma sisältäen tilan hiilidioksidipitoisuudet. Kun Revitissä tilaa tarkastelemalla näkee kaiken muun tiedon lisäksi
myös tilojen hiilidioksidipitoisuudet, alkaa tilan tietosisältö olemaan hyvin kattava.
Tällaisen tietosisällön ansiosta tilasta saa kokonaisvaltaisen kuvan, joka voi ohjata suunnittelua mahdollisimman tehokkaaksi. Tehokkuudella tarkoitetaan suunnittelun alkuun pääsemisessä tarvittavaa aikaa, tilojen olosuhteiden ymmärtämistä ja tilojen olosuhteiden perusteella tehtäviä suunnittelupäätöksiä. Tarkkojen
olosuhdetietojen perusteella tehtävien suunnittelupäätösten ansiosta saadaan tilakohtaisesti suunniteltua terveelliset, turvalliset ja energiatehokkaat järjestelmät.
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimuksen lopputulokseksi saatiin Revitillä tehtävällä monialaiseen suunnitteluprojektiin määritettävä tilakohtainen tietosisältö. LVI-suunnittelijan tarvitsema
tietosisältö Revit-malliin käsittää arkkitehdiltä rakenteiden U-arvot, tilojen käyttötarkoituksen, tiloja käyttävien henkilöiden lukumäärän (kuva 17) ja valmiiksi Revit-malliin määritetyt ja nimetyt huonetilat. Tiedonsiirron mahdollistamiseksi Revitin ja IDA-ICE:n välillä olisi myös tarpeellista saada arkkitehdin malliin määriteltyä
porrashuoneet ja hissikuilut omiksi rakennuksen alhaalta ylös asti ulottuviksi
Room-tiloiksi. Näin ollen LVI-suunnittelijan luomissa Space-määrityksissä ja
edelleen IDA-ICE:en vietävässä energiamallissa porrashuoneet ja hissikuilut toimisivat mahdollisimman hyvin tiloja simuloitaessa.
LVI-suunnittelijan itse lisättäviin tietoihin saatiin määritettyä tilakohtaiset ilmavirrat
(kuva 17) ja tilojen lämmitys- ja jäähdytystarve (kuva 18). Valmiiden järjestelmien
mitoitusten myötä on mahdollista saada ja syöttää myös tilaan kohdistuva ilmanvaihtojärjestelmän tuottama äänitaso. Lisäksi kuten tutkimuksessa todettiin, toimiva tiedonsiirto Revitin ja IDA-ICE:n välillä mahdollistaa myös muiden hyödyllisten tietojen saamisen Revitiin tilakohtaisesti. Tämän työkalun avulla esimerkiksi
MagiCAD ROOM -työkalun voisi jatkossa jättää kokonaan pois Revit-projekteista.
Muihin hyödyllisiin tilakohtaisiin tietoihin sisältyy muun muassa tilan hiilidioksidipitoisuudet. Tilakohtaisen tietosisällön käsittäessä myös tilan hiilidioksidipitoisuuden, tätä tietoa pystyy hyödyntämään tilan ilmanvaihtoa ja ilmanjakotapaa suunniteltaessa. Tilan ilmanvaihdon voi suunnitella tarpeenmukaiseksi ja asettaa hiilidioksidipitoisuuden määrittämään tilaan tuotavaa ilmavirtaa. Näiden tietojen perusteella tilan tietoihin on mahdollista myös lisätä laitevalintoja.
Tutkimuksen perusteella Revitin tilakohtaiseen tietosisältöön tulee täydentää
seuraavat parametrit, jotka on esitetty kuvissa 17 ja 18.
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KUVA 17. Tilakohtaisia parametrejä

KUVA 18. Tilakohtaisia parametrejä
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Lisäksi tutkimuksen tuloksina saatiin Revitin omien työkalujen kehitystarpeet,
jotta niistä saadaan tehokkaita työkaluja suunnitteluun. Revitin oma lämmitys- ja
jäähdytystarpeen laskentatyökalu sisältää puutteita laskennan parametrien kannalta ja ne pitäisi muokata vastaamaan Ympäristöministeriön asetuksessa määriteltyjä standardeja. Laskentaparametrit pitäisi saada lokalisoitua vastaamaan
Suomen standardeja. Revitin ja IDA ICE:n väliseen energiamallin luomiseen ja
tiedonsiirtoon tarkoitettu työkalu ei tämän tutkimuksen perusteella toiminut niin
kuin pitäisi. Esiin tuotiin ongelmia, jotka liittyvät arkkitehdin luomaan malliin, mutta
tutkimuksessa havaittiin myös uusia työkalun käyttöön liittyviä ongelmia. Yksi
tässä tutkimuksessa suurin yksittäinen esiin tullut ongelma oli työkalun toimimattomuus silloin, kun projekti on perustettu Autodeskin BIM 360 -ympäristöön. Työkalu ei pysty lukemaan tietoja arkkitehdin Revit-mallista, kun se on pilvipalvelussa. Revit ei anna avata mallia palvelusta, joten työkalu ei näin ollen saa tarvittavia tietoja energiamallin luomiseksi.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä tietoja LVI-suunnittelijan pitäisi saada
ja toisaalta itse määrittää Revit-malliin tilakohtaisesti. Tilakohtaisiin tietoihin sisältyy arkkitehdiltä saatavat lähtötiedot ja omat mitoituslaskelmat. Tilakohtaisen
tietosisällön ollessa saatavilla nopeasti ja tietojen ollessa luotettavia suunnitteluprosessi tehostuu ja monista eri tietolähteistä päästään eroon itse mallin toimiessa tietopankkina. Revit-projektin ollessa kyseessä kaikki suunnittelussa
mukana olevat osapuolet pääsevät tarkastelemaan tietosisältöä ja tilanteen niin
vaatiessa myös täydentämään tietoja.
Tutkimuksen perusteella Revitin malliin on mahdollista syöttää lähtötiedot kattavasti ja luotettavasti. LVI-suunnittelussa tarvittava Space-tila luodaan arkkitehdin määrittelemän Room-tilan päälle, jolloin suunnittelija pystyy tarkastelemaan
tilan olosuhteita ja lähtötietoja ja lisäksi määrittämään itse tarvitsemansa tilakohtaisen tietosisällön. Tietosisältöä on mahdollista täydentää myös monilla muilla
tiedoilla, joita tässä tutkimuksessa ei käsitelty. Tietosisällön ollessa saatavilla
Revit-mallissa ja näin ollen koko monialaisen suunnitteluryhmän käytettävissä,
on mahdollista tehdä kokonaisvaltaisia suunnitteluratkaisuja hyvinkin nopeasti
ja tehokkaasti. Käytännössä tilakohtaisen tietosisällön laajuudesta on hyvä sopia yrityksessä sisäisesti yhteistyössä arkkitehtien, sähkösuunnittelijoiden ja ennen kaikkea yrityksen kehitysosaston kanssa. Tilakohtaisen tietosisällön määritysperiaatteet tulee siis dokumentoida projektiohjeeksi, joka toimii ohjeistuksena
eri alojen suunnittelijoille jokaista uutta projektia aloitettaessa ja suunniteltaessa.
Revit on monipuolinen suunnittelu- ja tietomalliohjelmisto, jonka potentiaalia
kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Revit tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia
suunnitteluun, joita ei muissa suunnitteluohjelmistoissa ole toistaiseksi käytössä. Tästä vain yhtenä esimerkkinä MagiCAD for AutoCAD, jossa ei ole yhtä
hyödyllisiä ominaisuuksia eikä mahdollisuutta toimia monialaisena suunnitteluryhmänä hyödyntäen eri alojen määrittämiä tilakohtaisia tietoja samassa mallissa.
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Tutkimuksessa todettiin, että tilakohtaiseen tietosisältöön tulisi saada arkkitehdiltä rakenteiden U-arvot valmiiksi ja luotettavasti määritettynä, tilojen käyttötarkoitus ja tilan henkilömäärä. Jo pelkästään näiden tietojen perusteella on mahdollista määrittää esimerkiksi tilojen ilmavirrat terveellisiksi ja energiatehokkaiksi. On aivan eri asia määrittää toimistorakennuksen toimistotilaan tai neuvotteluhuoneeseen tavoitearvoja, kun nämä seikat ovat heti suunnittelun alussa
nähtävissä kyseisen tilan kohdalla. Näiden tietojen ansiosta on mahdollista
tehdä kyseiseen tilaan laitevalintoja, jotka palvelevat tilassa oleskelevien ihmisten tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.
Tilakohtaiseen tietosisältöön kuuluviin LVI-suunnittelijan määrittämiin tietoihin
sisältyy tilan lämmitys -ja jäähdytystarve. Kuten tutkimuksessa todettiin, nämä
tiedot on mahdollista määrittää Revitin Spaceen ainakin kahdella eri tavalla.
Molemmat tavat ovat tutkimuksen perusteella käytettävissä, mutta molempiin sisältyy myös puutteita ja näissä työkaluissa on edelleen kehittämistä.
Revitin oma lämmitys -ja jäähdytystarpeen määrittämiseen tarkoitettu työkalu
vaatii myös kehittämistä. Revit tarvitsee laskentaan Suomeen tarkoitetut parametrit ja Ympäristöministeriön asetuksiin perustuvat laskentastandardit ja lähtötiedot. Revitin työkalusta on mahdollista saada toimiva ja tehokas työkalu suunnitteluun mahdollisesti yrityksen omalla sisäisellä kehityksellä. Kehitysosaston
ohjelmistokoodareita hyödyntämällä Revitin laskentaominaisuudet olisi mahdollista saada vastaamaan Suomessa vaadittuja standardeja. Pelkästään tämän
tutkiminen ja selvittäminen riittäisi kokonaisen uuden opinnäytetyön aiheeksi.
Tutkimus osoittaa, että tämä sisäinen kehitystyö kannattaisi ehdottomasti tehdä.
Toinen työkalu, joka liittyy tutkimuksessa käsiteltyyn lämmitys -ja jäähdytystarpeen tilakohtaiseen määrittämiseen, on Revitin työkalu tiedonsiirtoon Revitin ja
IDA ICE:n välillä. Tämän työkalun käyttö vaatii myös lisää tutkimusta ja yhteistyötä MagiCADin kehitysosaston kanssa, jotta siihen liittyvät pienet epäkohdat
saisi poistettua ja työkalun käytöstä tulisi sujuvampaa ja luotettavampaa. Myös
tämän työkalun jatkokehittämisestä saisi kokonaisen lopputyön aikaiseksi. MagiCAD for Revitin IDA ICE -työkalua kannattaa ehdottomasti vielä kehittää yhteistyössä MagiCADin kehitysosaston kanssa, jotta siitä saadaan täysin toimiva
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ja hyödynnettävä työkalu nopeuttamaan suunnitteluprosessia ja tekemään prosessista toimivampi, nopeampi ja tiedoiltaan luotettavampi.
Työssä saavutettiin sille asetetut tavoitteet, koska työn tavoitteena oli saada selville tietosisällön määritysperiaatteet. Työn lopputuloksena on esitetty periaate
tietosisällön määrittämiseen ja tiedot, jotka olisi hyvä sisällyttää Revit-malliin tilakohtaisesti. Kuten edellä olevissa kappaleissa todettiin, työssä sivuttiin myös
monia muita tutkimisen arvoisia ja tutkimusta vaativia seikkoja, joiden kehittämiseen pitäisi panostaa. Tilakohtainen tietosisältö on hyvin laaja käsite, joten
tässä työssä käsitettä joutui rajaamaan ja jättämään pohdinnan ulkopuolelle näkökulmia, joiden perusteella voisi rakentaa vieläkin kattavamman ja LVI-suunnittelijaa hyödyttävän tietosisällön.
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LIITTEET

Liite 1. Projektiohje
Tilakohtainen tietosisältö

(1/5)

Revitissä on mahdollista määrittää tiloihin yksityiskohtaisia suunnittelussa käytettäviä tietoja. Näiden tietojen ollessa kattavat on tilaa tarkastelemalla mahdollista
nähdä suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot kerralla. Tilakohtaisen tietosisällön
ansiosta voi päästä eroon monesta eri tietolähteestä, kun kaikki suunnittelussa
tarvittava tieto on tallennettu Revitissä eri tilojen parametreihin.
Tilakohtaisen tietosisällön täydentäminen edellyttää sitä, että arkkitehdin mallissa
on olemassa olevat tilat ARCH Rooms -kategoriassa. Näiden Rooms -tilamääritysten mukaan tehdään LVI-suunnittelussa tarvittavat Spaces -tilamääritykset.
Revit-mallissa tilan valitsemalla aukeaa Properties -valikkoon tilan tiedot ja täydennettävät parametrit.
Space -tilamääritysten luominen
Tilat saa määritettyä Analyze-välilehdeltä löytyvällä Space-työkalulla

Työkalulla on mahdollista määrittää kaikki arkkitehdin huonetilat kerralla käyttämällä komentoa ”Place Spaces Automatically”.
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Kun tilat on määritetty, on tärkeää siirtää arkkitehdin määrittämät tila id:t ja tilojen
nimet samasta valikosta löytyvällä ”Space Naming” -komennolla.

Aukeaa alla oleva valikko, josta valitaan Names and Numbers ja sovelletaan komento kaikkiin kerroksiin valitsemalla All Levels.
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Tietojen määrittäminen tilakohtaisesti

(3/5)

Kun Spaces -tilamääritykset on luotu, tilaa tarkastelemalla aukeaa alla olevan
kuvan mukainen valikko

Tilan tietoihin tulisi määrittää ainakin tilaa käyttävien ihmisten lukumäärä, tilan
ilmavirrat, tilan lämmitystarve ja tilan jäähdytystarve valikosta löytyviin parametreihin.
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Lisäämällä nämä tiedot tilakohtaisesti päästään suunnittelussa tehokkaasti alkuun ja tietoja pääsee helposti ja nopeasti tarkastelemaan, kun ne ovat tallennettuna suoraan malliin. Esimerkiksi ilmavirtojen määrittelyn voi tehdä suoraan tiloihin, josta ne näkee helposti ilmanvaihtoa suunniteltaessa.
Lämmitys -ja jäähdytystarve on mahdollista tulevaisuudessa saada malliin suoraan IDA ICE:sta, kun Revitin ja IDA ICE:n välisen tiedonsiirron mahdollistava
työkalu saadaan toimimaan kunnolla. IDA ICE:n simuloinnin tulosten pitäisi siirtyä
suoraan Revitiin tilakohtaisesti, joten tiloihin saadaan sieltä myös muita hyödyllisiä tietoja, jotka kertovat tilan olosuhteista (esim. hiilidioksiditasot) ja nopeuttavat
laitevalintoja.
Järjestelmien mitoituksen perusteella saatavat tiedot
Ilmanvaihtojärjestelmien mitoitusten perusteella saadaan tilaan kohdistuvat äänitasot. Äänitasot voidaan syöttää tilakohtaiseen tietoon, kun ne on saatu mitoituksen perusteella. Ilmanvaihtojärjestelmän mitoituksen yhteydessä on mahdollistaa
määrittää myös minimi -ja maksimi-ilmavirrat. Lisäksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien mitoituksen perusteella saadaan näkyviin järjestelmien vesivirrat kyseisessä tilassa.

Taulukko täytettävistä parametreistä

