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Alkusanat  
 

Julkaisusarja ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” on laajapohjaisen kehittämishank-
keen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille juontaa rakennusalalla nopeasti kasvavasta tie-
tomallintamisen käytöstä. Rakennushankkeen kaikissa vaiheissa osapuolilla on tarve 
määritellä entistä täsmällisemmin mitä ja miten mallinnetaan. ”Yleiset tietomallivaati-
mukset 2012” -julkaisusarjan lähtökohtana ovat olleet tilaajaorganisaatioiden aikai-
semmat ohjeet ja niistä saadut käyttökokemukset sekä ohjeitten kirjoittajien seikkape-
räinen kokemus mallipohjaisesta toiminnasta. 

 
Hankkeen osapuolet: Rahoittajat: Aitta Oy, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy, 
buildingSMART Finland, Espoon kaupunki Tekninen palvelukeskus, Future CAD Oy, 
Helsingin kaupunki Asuntotuotantotoimisto, Helsingin kaupunki Tilakeskus, Helsingin 
yliopisto, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, HUS-Kiinteistöt Oy, HUS-Tilakeskus, ISS 
Palvelut Oy, Kuopion kaupunki Tilakeskus, Lemminkäinen Talo Oy, M.A.D. Oy, NCC 
Rakennus Oy,  Sebicon Oy, Senaatti-kiinteistöt, Skanska Oy, SRV Rakennus Oy, 
SWECO PM OY, Tampereen kaupunki, Vantaan kaupunki Tilakeskus, ympäristöminis-
teriö. Kirjoittajat: Finnmap Consulting Oy, Gravicon Oy, Insinööritoimisto Olof Gran-
lund Oy, Lemminkäinen Talo Oy, NCC Rakennus Oy, Pöyry CM Oy, Skanska 
Oyj/VTT, Solibri Oy, SRV Rakennus Oy, Tietoa Finland Oy. Johto: Rakennustietosää-
tiö RTS. 

 
Vaatimukset on hyväksynyt Rakennustietosäätiön toimikuntana TK 320 toiminut hank-
keen osapuolista koostuva johtoryhmä, joka on myös itse aktiivisesti osallistunut vaati-
musten sisällön kehittämiseen sekä lausuttamiseen niin omassa kuin sidosryhmiensä 
keskuudessa. 
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1 Tietomallivaatimusten päätavoitteet  
Kiinteistöjen ja rakennuksien mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen 
laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elin-
kaariprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren 
ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeenkin käytön 
ja ylläpidon aikana. 

Tietomallit mahdollistavat mm: 

 Investointipäätöksien tuki vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kus-
tannuksia 

 Energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnittelua ja yl-
läpidon tavoiteseurantaa varten 

 Suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen 
 Laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehos-

tamisen 
 Rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisenkäytön ja ylläpidon aikaisissa toi-

minnoissa 

Mallinnuksen onnistumiseksi on malleille ja mallien hyödyntämiselle asetettava han-
kekohtaiset painopistealueet ja tavoitteet. Tavoitteiden ja tämän julkaisusarjan yleis-
vaatimusten pohjalta määritetään ja dokumentoidaan projektikohtaiset vaatimukset. 
Yleisiä mallinnukselle asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi: 

 Tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 
 Sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin mallin avulla 
 Havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 
 Auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 
 Nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 
 Tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 
 Parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 
 Tukea hankkeen kustannus ja elinkaarianalyysejä 
 Tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan 

”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” kattavat uudis- ja korjausrakentamiskohteet, 
sekä rakennusten käytön ja ylläpidon. Mallinnusvaatimuksissa esitetään vähimmäis-
vaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. Vähimmäisvaatimukset on tar-
koitettu noudatettavaksi kaikissa rakennushankkeissa, joissa näitä vaatimuksia halu-
taan käyttää. Vähimmäisvaatimusten lisäksi voidaan esittää lisävaatimuksia tapaus-
kohtaisesti. Mallinnusvaatimukset ja – sisältö on esitettävä kaikissa suunnittelusopi-
muksissa sitovasti ja yhdenmukaisesti. 
Julkaisusarja ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” koostuu seuraavista dokumenteis-
ta: 
1. Yleinen osuus 

2. Lähtötilanteen mallinnus 
3. Arkkitehtisuunnittelu 
4. Talotekninen suunnittelu 
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5. Rakennesuunnittelu 

6. Laadunvarmistus 
7. Määrälaskenta 

8. Mallien käyttö havainnollistamisessa 
9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 

10. Energia-analyysit 
11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 

12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 

14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 
Jokaisen tietomallihankkeen osapuolen on tutustuttava oman alansa vaatimusten li-
säksi ainakin yleiseen osuuteen (osa 1) sekä laadunvarmistuksen periaatteisiin (osa 
6). Projektia tai projektin tiedonhallintaa johtavan henkilön on hallittava tietomalli-
vaatimusten periaatteet kokonaisuutena. 
 

2 Johdanto 
Tietomallivaatimusten tämä osa 10, ”Energia-analyysit”, käsittelee energiatehokkuu-
den ja sisäolosuhteiden hallinnan kannalta oleelliset tehtävät suunnittelun ja raken-
tamisen aikana sekä myös todentamisen kannalta tärkeät käyttöönotto- ja ylläpitovai-
heet. Näkökulma painottaa energiatehokkuuden ohjaamisen ja tavoitevertailujen 
mahdollisimman hyvää hallintaa virtuaalisesti jo suunnittelun ja rakentamisen aikana 
tietomalleja monipuolisesti hyödyntäen. Tärkeänä tavoitteena on myös varmistaa, et-
tä rakennuksen energiatehokkuuden todentaminen voidaan tehdä riittävän aikaisessa 
vaiheessa takuuaikana. 

Tämä dokumentti määrittää vaatimukset sille, miten tietomalleja hyödynnetään ener-
gia-analyyseissa suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana. Energia-analyysit ovat 
tärkeä väline ohjata suunnittelua energiatehokkuuden kannalta ja tietomallien hyö-
dyntäminen mahdollistaa sen systemaattisemmin, läpinäkyvämmin ja useimmissa ta-
pauksissa myös tehokkaammin kuin tavanomaisin keinoin olisi mahdollista. Tärkein 
hyöty tietomallien hyödyntämisestä on kuitenkin osaltaan varmistaa oikean infor-
maation käyttöä laskelmissa. 
Energia-analyysit kohdistuvat koko rakennukseen, yksittäisiin tyyppi- ja malli-
tiloihin, talotekniseen järjestelmään tai sen osaan. Kattava kuvaus energia-
analyyseistä löytyy myös ProIT-sarjassa ilmestyneessä kirjassa ”Tuotemallintaminen 
talotekniikkasuunnittelussa” [1].  
Energia-analyyseihin luetaan tässä dokumentissa kuuluviksi sekä energiatehokkuus-
laskelmat että tilojen sisäolosuhdelaskelmat. Osa olosuhteita käsittelevistä erikois-
laskelmista, kuten virtaussimuloinnit (CFD) ja valaistussimuloinnit, on käsitelty 
muiden talotekniikan analyysien kanssa osassa 9, ”Mallien käyttö talotekniikan ana-
lyyseissä”. 
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Tätä dokumenttia sovelletaan siltä osin kuin talotekniikan analyysejä on tarjous-
pyynnöissä ja suunnittelusopimuksissa sovittu tehtäväksi rakennuksen tietomalleihin 
perustuen. Energia-analyysien varsinainen tekijätaho (energiakonsultti, elinkaari-
suunnittelija, TATE-suunnittelija) saattaa vaihdella eri hankkeissa ja saman hank-
keen eri vaiheissakin. Tehtävien suorittajiin ei ole otettu kantaa tietomallivaatimusten 
tässä osassa. 
 

3 Energia-analyysit hankkeen eri vaiheissa 
Rakennuksen olosuhde- ja energiankulutustavoitteiden saavuttamiseen voidaan vai-
kuttaa arkkitehtonisten, rakenneteknisten ja taloteknisten ratkaisujen avulla. Suunnit-
telijoiden välinen yhteistyö jo hankkeen alusta lähtien on siten tärkeää optimaalisen 
kokonaisratkaisun löytämiseksi. Rakennuksen energiatehokkuuden, elinkaarivaiku-
tusten ja tilojen olosuhteiden analysointi toimii tässä merkittävänä tukena.  
Energia-analyyseihin luetaan tässä dokumentissa kuuluviksi sekä energiasimuloinnit 
että tilojen sisäolosuhdelaskelmat. Olosuhteiden sisällyttämiselle tietomallivaatimus-
ten tähän osaan on useita syitä: 

 Energiatehokkuuden hallinnassa avainasemassa ovat sekä energiankulutuksen 
että sisäolosuhteiden tavoitteenmukaisuuden hallinta.  

 Sisäolosuhteilla ja energiatehokkuudella on luonnollinen yhteys, koska suuri 
osa energiasta kuluu tarpeiden mukaisten olosuhteiden luomiseen. 

 Rakentamisen energiamääräykset 7/2012 [2] tuovat olosuhteiden pysyvyyden 
vahvasti energian rinnalle. 

 Kansainvälinen termi ”energy analysis” on vakiintunut sisältämään paitsi 
energiankulutuksen analysoinnin myös termisten ja valaistusolosuhteiden si-
muloinnin sekä niiden kautta tapahtuvan mitoituksen mm. ilmastointitarpei-
den määrittämiseksi. 

Energia-analyysien potentiaalinen hyödyntäminen kattaa hankkeen eri vaiheet suun-
nittelun alusta rakentamiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi käyttömahdollisuudet käytön 
ja ylläpidon aikana on käyty läpi. Kuvissa 1a ja 1b on esitetty tietomallien hyödyn-
tämismahdollisuudet hankkeen eri vaiheissa tapahtuvissa energia-analyyseissa sekä 
niissä tarvittavat lähtötiedot. 
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 Kuva 1a. Energia-analyysit hankkeen eri vaiheissa, osa 1/2. 
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 Kuva 1b. Energia-analyysit hankkeen eri vaiheissa, osa 2/2. 



 8 (19) 

 

 

Versio 1.0 27.03.2012 © COBIM - hankkeen osapuolet 

 

Seuraavassa käydään tarkemmin läpi tietomallien hyödyntäminen energia-
analyyseihin hankkeen eri vaiheissa. Tässä esitetyt tehtävät suoritetaan niiltä osin 
kuin niistä on tehtävää tilattaessa sovittu. Soveltuvin osin on viitattu rakennushank-
keen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden [3] vastaaviin kohtiin.  
Varsinaiset yksityiskohtaiset vaatimukset tietomallien hyödyntämiselle energia-
analyyseissa on esitetty luvussa 4, Tietomallit ja energia-analyysiohjelmat. 

3.1 Hankesuunnittelu 
Vaatimus 
Korjausrakentamishankkeissa, joissa on laadittu inventointimalli, sitä hyödynnetään 
säilytettäväksi aiotun rakennuksen energiatehokkuuden analysointiin sekä energiata-
louden parantamisvaihtoehtojen tarkasteluun laskennallisesti. 
Energia-analyysin lähtötietoina inventointimallista hyödynnetään vähintään tiedot 
rakennuksen ulkovaipan geometriasta. Inventointimallia on käsitelty osassa 2, ”Läh-
tötilanteen mallinnus”. 

Ohje 
Hankesuunnittelussa tehtävät energia-analyysit tukevat tavoitteiden asettamista ra-
kennuksen energiatehokkuudelle sekä sisäolosuhteille. 
Erityisesti energiatehokkuudeltaan vaativissa kohteissa energia-analyysit tulisi jo 
hankesuunnitteluvaiheessa suorittaa tietomalleja hyödyntäen. Tässä voidaan hyö-
dyntää arkkitehdin tila- tai tilaryhmämallia. Ellei sitä ole käytettävissä, kannattaa 
käyttää erikseen energia-analyyseja varten laadittavaa tietomallia. 
Energia-analyyseilla tutkitaan tilaohjelmaan perustuvia vaihtoehtoja laskennallises-
ti ja niissä käytetyt lähtötiedot dokumentoidaan. Niillä voidaan testata mm. viitear-
vojen tai viitekohteiden perusteella asetettujen energiankulutustavoitteiden realisti-
suutta ja saavutettavuutta. Energia-analyysien avulla asetetut tavoitteet ottavat pa-
remmin huomioon kohteen erityispiirteet ja niiden avulla voidaan jo aikaisessa vai-
heessa löytää ratkaisevat tekijät kohteen energiatehokkuudelle. 

3.2 Ehdotussuunnittelu 
Vaatimus 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa tehdään alustavat energiankulutus- ja olosuhdesimu-
loinnit erilaisten julkisivu-, auringonsuojaus- ja teknisten järjestelmävaihtoehtojen 
vaikutusten selvittämiseksi.  
Lasketaan valitun ratkaisun olosuhteet vähintään erilaisten tilatyyppien osalta sekä 
rakennuksen energiankulutus, joiden perusteella päivitetään tarvittaessa tavoitteita. 
Lähtötietoina käytetään arkkitehdin tila- tai tilaryhmämallia. Lisäksi lähtötietona tar-
vitaan TATE-vaatimusmalli (katso osa 4, ”Talotekninen suunnittelu”). 

Ohje 
Jos ehdotussuunnittelussa ei ole vielä määritelty rakennetyyppejä, energia-
analyyseissä käytetään oletusarvoina rakennusmääräysten vertailuarvoja tai hank-
keen erityisvaatimuksiin perustuvia rakenteita.  
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Mikäli arkkitehdin mallista puuttuvat ikkuna-aukotukset (katso osa 3, ”Arkkitehti-
suunnittelu”), tarvitaan tieto tilakohtaisista ikkunaosuuksista (ikkunoiden pinta-ala 
suhteessa lattiapinta-alaan tai ulkoseinien pinta-alaan). Näiden perusteella jotkin 
energia-analyysiohjelmat pystyvät automaattisesti lisäämään vastaavat ikkuna-
aukot energia-analyysiohjelmiston omaan laskentamalliin. Samaa ominaisuutta 
voidaan hyödyntää myös, kun samasta arkkitehtimallista on energianäkökulmasta 
tarve tehdä helposti erilaisia skenaarioita ikkuna-aukotusten suhteen (hyödyntä-
misesimerkki kuvassa 2). 
 

Kuva 2. Arkkitehdin tilamallista puuttuvien ikkuna-aukotusten täydentäminen ener-
gia-analyysiohjelmistossa (RIUSKA) tilakohtaisten ikkunaosuustietojen perusteella 
ja eri skenaarioiden luominen: vasemmalla suuret ikkunapinnat, keskellä ikkuna-
pinta-ala 15 % ulkoseinästä ja oikealla energianäkökulmasta optimoidut ikkuna-
pinta-alat. 
 

Tuloksia tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka suurelta osin ne 
perustuvat olettamuksiin ja kuinka paljon jo sovittuihin ratkaisuihin. Energia-
analyysien lähtötiedot tulee tämän takia dokumentoida selkeästi vastaavien ana-
lyysitulosten yhteyteen.  

Energia-analyysien kriittisen tarkastelun kannalta on myös erittäin tärkeää lähtötie-
tojen ja simulointitulosten esitystapa. Suosituksena on käyttää esittämiseen Raken-
tamismääräyskokoelman osan D3 (2012), ”Rakennusten energiatehokkuus”, taulu-
koiden 12 ja 13 muotoa ja tietosisältöä niiltä osin kuin tiedot ovat saatavissa. Tieto-
jen esittäminen yhtenäistetyllä tavalla muutoinkin kuin rakennuslupavaiheessa hel-
pottaa energiasimuloinnin kokonaisarviointia riippumatta siitä, mikä simulointioh-
jelma on ollut käytössä. Jotkin energiasimulointiohjelmat sisältävät jo valmiit ra-
porttipohjat, jotka noudattelevat em. taulukoiden määrittelyjä. Liitteissä 1 ja 2 on 
esitetty vastaavat lähtötieto- ja tulosraportit RIUSKA-energiasimulointiohjelmasta.  

3.3 Yleissuunnittelu 
Vaatimus 
Yleissuunnittelussa LVI-suunnittelija määrittää ilmastointitarpeet (ilmanvaihdon, 
lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeet) olosuhdesimuloinnin avulla. Simulointi teh-
dään vähintään eri tilatyyppejä edustaville tiloille.  
Lähtötietoina käytetään arkkitehdin tila- tai rakennusosamallia.  

Ohje 
Yleissuunnitteluvaiheen energia-analyysien tavoitteena on valitun ratkaisun tarken-
nusten vaikutusten simulointi sekä olosuhteiden että energiankulutuksen kannalta. 
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Energia-analyysissä tulisi laskea erikseen rakennuksen kaikkien tilojen ilmastointi-
tarve ilmansuunnasta yms. johtuvien erojen huomioon ottamiseksi. 
Arkkitehtimallin lisäksi lähtötietoina tarvitaan tarkemmat tiedot käytettyjen raken-
ne-, ovi- ja ikkunatyyppien ominaisuuksista. 

3.4 Rakennuslupatehtävät 
Vaatimus 
Rakennuslupaa varten tarvitaan energiaselvitys, josta tietomallipohjaisena energia-
analyysinä tulee tehdä ainakin seuraavat osuudet: 

 Kokonaisenergiankulutus, E-luku 
 Energiatodistus 
 Kesäaikainen huonelämpötilojen pysyvyys  

Lähtötietoina käytetään arkkitehdin tila- tai rakennusosamallia.  

Ohje 
Tietomallipohjaista energia-analyysia on mahdollista hyödyntää myös seuraavien 
energiaselvityksen osa-alueissa tarvittavien tietojen tuottamiseen: 

 Lämpöhäviöiden tasauslaskenta 
 Lämmitysteho mitoitustilanteessa 

Energiaselvityksessä tarvitaan rakennusosakohtaisia laajuustietoja, jotka arkkitehti 
tyypillisesti määrittää tietomallia hyödyntäen. Energiaselvityksen osalta on tärke-
ää, että nämä tiedot ovat käytettävissä energia-analyysissa. Laajuustietojen vas-
taanottaminen tietomallin kautta on myös mahdollista joissakin energia-
analyysiohjelmissa, mutta toteutustavasta on tällöin sovittava yhdessä arkkitehdin 
kanssa. 
Rakennuslupavaiheen energia-analyysien lähtötietojen esittämiseen on luonnollista 
käyttää Rakentamismääräyskokoelman osan D3 (2012), ”Rakennusten energiate-
hokkuus”, taulukoiden 12 ja 13 muotoa ja tietosisältöä tai vastaavia energiasimu-
lointiohjelmien sisältämiä valmiita raporttipohjia (liitteet 1 ja 2). 

3.5 Toteutussuunnittelu 
Vaatimus 
Vaatimukset energia-analyyseille riippuvat toteutusvaiheen muutosten luonteesta. 
Energia-analyysien päivittäminen on vaatimuksena silloin, kun suunnitelmiin on teh-
ty muutoksia, joilla on mahdollisesti merkittävää vaikutusta edellisen vaiheen tulok-
siin verrattuna. 

Ohje 
Merkittävä muutos, jolloin myös toteutussuunnittelussa on tarve päivittää energia-
analyysit, voi olla esim. ikkunatyyppien vaihto tai muutokset auringonsuojausra-
kenteissa. 

Myös tämän vaiheen energia-analyyseihin kannattaa hyödyntää tietomalleja. Lähtö-
tietona toimii arkkitehdin rakennusosamalli. Talotekniikan järjestelmätietojen osal-
ta TATE-palvelualueet voidaan hyödyntää tietomallipohjaisena, mikäli taloteknisen 
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suunnittelun toteutukseen on valittu tämän asian osalta korkeampi taso 2 (katso osa 
4, ”Talotekniikan suunnittelu”). 

3.6 Rakentaminen 
Vaatimus 
Rakentamisvaiheen lopussa lasketaan energiankulutustavoite rakennuksen tulevaa 
käyttöä varten. Tässä huomioidaan rakentamisen aikana tapahtuneet muutokset. Ta-
voitteen määritys voidaan tehdä kahdella eri tasolla, joista taso 1 on minivaatimus: 

 Taso 1: Määritetään normaalikäytön energiankulutustavoite 
 Taso 2: Määritetään normaalikäytön energiankulutustavoite sekä myös ener-

giankulutustavoite 1. käyttövuodelle, jonka avulla voidaan jo takuuaikana 
varmistaa rakennuksen energiatehokkuuden tavoitteenmukaisuus. 

Lähtötietoina käytetään arkkitehdin toteumamallia.  

Ohje 
Rakentamisvaiheen energia-analyysien tavoitteena on urakoitsijan valintojen vaiku-
tusten analysointi sekä energiankulutustavoitteen määrittäminen rakennuksen tule-
vaa käyttöä varten. 

Normaalikäytön tavoitetta ei voida käyttää energiatehokkuuden varmistamiseen ta-
kuuaikana johtuen tavanomaisesta poikkeavista taloteknisten järjestelmien käyttö-
ajoista 1. käyttöönottovuoden aikana. Tyypillisesti mm. ilmanvaihtoa käytetään 1. 
vuoden aikana ympärivuorokautisesti materiaaliemissioiden poistamiseksi ja siten 
ilmanlaadun turvaamiseksi. Näin energiatehokkuuden varmistaminen siirtyy taval-
lisesti takuuajan ulkopuolelle. Kuitenkin tason 1 mukainen toteutus soveltuu hyvin 
kohteisiin, joissa järjestelmien käyttöajat eivät 1. vuonna poikkea normaalikäytöstä 
tai poikkeamien merkitys on vähäinen.  

Tason 2 mukaisella toiminnalla lasketaan lisäksi erillinen energiankulutustavoite 1. 
käyttövuodelle, jota käyttämällä voidaan jo takuuajan aikana varmistua energiate-
hokkaasta toiminnasta. 1. vuoden energiankulutustavoitteen laskennassa käytetään 
em. poikkeavia taloteknisten järjestelmien käyttöaikoja.  

Normaalikäytön tavoite on syytä päivittää ensimmäisen takuuvuoden jälkeen, jol-
loin tunnetaan paremmin myös rakennuksen todellinen käyttö. 

3.7 Käyttöönotto ja takuuaika 
Vaatimus 
Käyttöönoton/takuuajan aikana päivitetään energiankulutustavoite rakennuksen nor-
maalikäyttöä varten. Tällöin rakennuksen todellinen käyttö tunnetaan jo paremmin ja 
tämä huomioidaan laskelmissa.  

Minimivaatimuksena tarkistetaan rakentamisvaiheessa lasketun normaalikäytön 
energiankulutustavoitteen laskennassa käytetyt käyttöaika- yms. oletukset ja päivite-
tään tarvittaessa normaalikäytön tavoitelaskelma.  
Lähtötietoina käytetään arkkitehdin toteumamallia.  
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Ohje 
Käyttöönoton ja takuuajan aikana pyritään varmistamaan rakennuksen tavoitteen-
mukainen toiminta myös olosuhteiden ja energiatehokkuuden kannalta. Rakennuk-
sen käyttöönoton aikana (tyypillisesti 1. vuosi) talotekniset järjestelmät hienosääde-
tään rakennuksen todellisen käytön mukaan. Käyttöönoton ja takuuajan aikaisten 
energia-analyysien tavoitteena on luoda pohja käytön ja ylläpidon aikaiselle tavoi-
teseurannalle. Käyttöönoton lopussa tunnetaan paremmin myös rakennuksen todel-
linen käyttö, jolloin tavoitteen päivittämistä varten on olemassa tarkemmat lähtö-
tiedot. 

3.8 Käyttö ja ylläpito 
Vaatimus 
Ei vaatimuksia energia-analyyseille. 

Ohje 
Käytön ja ylläpidon aikana sisäolosuhteita ja energiankulutusta seuraamalla pyri-
tään varmistamaan rakennuksen tavoitteenmukainen toiminta. Energia-analyysien 
avulla voidaan toiminnassa tapahtuneiden muutosten vaikutukset päivittää tavoit-
teisiin. Lisäksi energia-analyyseja voidaan hyödyntää virhetoimintatapauksissa nii-
den syiden ja korjausmahdollisuuksien selvittelyssä.  
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4 Tietomallit ja energia-analyysiohjelmat 
Tietomallien hyödyntäminen energia-analyysiohjelmissa on ollut jo pitkään mahdol-
lista, mutta energia-analyysien kannalta tärkeiden tietomallisisältöjen määrittelyssä ja 
etenkin niiden toteuttamisen laadussa on ollut arkkitehtien käyttämissä mallintamis-
ohjelmissa vakavia puutteita.  
Vaatimukset tietomallin sisällölle energia-analyysien kannalta voidaankin jo varsin 
yksikäsitteisesti esittää, mutta tämä ei aina takaa tiedonsiirron onnistumista. Tämän 
takia tietomallin, erityisesti arkkitehtimallin, hyödyntämisessä saatetaan edelleen jou-
tua turvautumaan myös täydentäviin ”kiertoratkaisuihin”. 
Seuraavassa on yksityiskohtaisemmin kuvattu vaatimukset tietomallien hyödyntämi-
selle luvussa 3 kuvatuissa tarpeissa niin energia-analyysiohjelmien ominaisuuksien 
kuin energia-analyysin tiedonsiirtotarpeidenkin osalta. 

 

4.1 Energia-analyysiohjelmat 
Vaatimus 
Vaatimuksena energia-analyyseihin käytettäville ohjelmille on IFC-tiedoston (v. 2x3 
tai uudempi) luku. Yksityiskohtaisemmat vaatimukset mallin sisällölle ja siirtyvälle 
tietosisällölle on esitetty luvussa 4.2, Energia-analyysin tiedonsiirtotarpeet.  
Toisena vaatimuksena energia-analyyseihin käytettäville ohjelmille on dynaaminen 
laskenta, joka tarkoittaa mm. seuraavaa: 

 ohjelma ottaa huomioon lämmön varastoitumisen rakenteisiin 
 laskenta kattaa koko vuoden maksimissaan tunnin pituisella aika-askeleella ja 

käyttäen rakennuksen sijainnin mukaista vuosisäädataa 
 ohjelma ottaa huomioon sisäiset kuormat ja niiden aikataulut. 

Ohje 
Rakentamisen energiamääräykset 7/2012 sisältävät energia-analyysiohjelmille em. 
dynaamisen laskentavaatimuksen lisäksi vaatimuksen myös siitä, että käytettävän 
ohjelman tulee olla validoitu erilaisten kansainvälisten standardien tai testien mu-
kaisesti. 

Pohjoismaiset julkisten rakennusten rakennuttamisesta ja ylläpidosta vastaavat or-
ganisaatiot Senaatti-kiinteistöt ja Statsbygg ovat julkistaneet energia-analyysi-
ohjelmistojen tietomallien hyödyntämiskykyjä laajemmin testaavan Nordic energy 
–testin [4], jonka ovat ohjeen julkaisuhetkeen mennessä läpäisseet RIUSKA [5] ja 
IDA ICE [6]. Onkin suositeltavaa, että käytetty ohjelma on läpäissyt Rakentamisen 
energiamääräysten vaatimusten lisäksi myös Nordic energy –testin.  

4.2 Energia-analyysin tiedonsiirtotarpeet 
Energia-analyysiprosessi ja siihen liittyvät tiedonsiirtotarpeet on esitetty kuvassa 3. 
Näihin liittyvät vaatimukset on käyty tarkemmin läpi seuraavissa luvuissa.  



 14 (19) 

 

 

Versio 1.0 27.03.2012 © COBIM - hankkeen osapuolet 

 

 

4.2.1 Arkkitehdin malli 
Vaatimus 
Arkkitehdin tietomalli hankkeen eri vaiheissa (tilaryhmä-, tila-, rakennusosa- ja to-
teumamalli) on tärkein hyödynnettävä lähtötieto energia-analyyseille. IFC-muotoisen 
mallin tietosisällön perusvaatimuksena ovat seuraavat IFC-standardissa määritellyt 
”näkymät” (view): 

 Coordination view (näkymä arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja taloteknisen 
suunnittelijan yhteistoiminnalle) [7] 

 Space boundary add-on view (määrittää tilaa rajoittavat pinnat sekä niiden 
yhteydet rakenteisiin, aukkoihin yms.) [8] 

Muut tietosisältövaatimukset on määritelty osassa 3, ”Arkkitehtisuunnittelu”.  
Mikäli em. vaatimukset täyttävää, energia-analyysikelpoista arkkitehdin tietomallia 
ei ohjelmisto- tai perustellusta mallintamisteknisestä syystä saada aikaan, voi ener-
gia-analyysin suorittaja näin tilaajan kanssa sovittaessa arkkitehdin tietomallia hy-
väksi käyttäen laatia erillisen, em. vaatimukset täyttävän geometriamallin. Tällöin 
minimivaatimuksena on arkkitehtimallin tilojen nimien ja tunnisteiden säilyttäminen 
muuttumattomina.  

Ohje 
Arkkitehtimallin ”tilarajapintojen” (Space Boundary) avulla energia-
analyysiohjelma pystyy esim. tulkitsemaan tilanteen, jossa tilan yhtenäinen katto 
jakaantuu toiselta osaltaan kylmään ulkotilaan ja toiselta osalta lämpimään tilaan. 

 
 

Kuva 3. Energia-analyysiprosessi ja siihen liittyvät tiedonsiirtotarpeet ja -vaatimukset. 
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Seuraavassa on lueteltu muutamia mahdollisimman sovellusriippumattomia ohjeita 
energia-analyysikelpoisen arkkitehdin IFC-mallin luomiseen: 

 Arkkitehtiohjelman IFC Export -toiminnossa pitää valita käyttöön ”Space 
Boundaryt”. 

 Tilat tulee mallintaa siten, että arkkitehtiohjelma tutkii itse ympäristön ja 
luo tilaobjektin sen perusteella synnyttäen relaatiot tilaobjektin ja rakentei-
den välille. 

 Tilat on mallinnettu siten, että ”space boundaryjen” muodostuminen on 
mahdollista (Esim. ArchiCAD: ”Inner Edge definition method”, ACA: 
”Associative Freeform Space”).  

 Tilaobjektin on myös oltava koko kerroksen korkuinen, ei esim. alakatto-
pintaan rajoittuva. Usean kerroksen korkuiset tilat tulisi mallintaa kerros-
kohtaisesti, jolloin niiden luku energia-analyysiohjelmaan on tällä hetkellä 
luotettavampaa. 

 Energia-analyysia varten tehtävään ifc exporttiin ei oteta mukaan päällek-
käisiä tiloja, kuten esim. bruttoala-tilaobjektia, joka peittäisi alleen varsi-
naisia tiloja. Muutoin tällaisen mallin kyky tuottaa ifc exportissa oikeaa 
space boundary -informaatiota on tämän osan kirjoitushetkellä katsottu on-
gelmalliseksi. 

 Rakenteilla tulee olla tyyppitunnukset (US1, VS2 jne.) ja niiden tulee vas-
tata rakennesuunnittelijan rakennekirjastoa. 

Arkkitehtimallin ”tilarajapinnat” (Space Boundary) muodostuvat huoneen sisältä-
päin katsottuna, joten niistä puuttuvat ulkovaipasta siihen rajoittuvien väliseinien ja 
välipohjien osuudet. Koska energialaskennassa tulee huomioida koko ulkovaipan 
pinta-ala, on energia-analyysiohjelmassa muistettava käyttää ominaisuutta, jolla ul-
kovaippaan muuten syntyvät raot täytetään (kuva 4). 

 
Kuva 4. Vasemmalla tilanne, kun IFC-malli on luettu energia-analyysiohjelmaan 
käyttäen pelkkää Space Boundary -tietoa. Tällöin ulkovaipassa esiintyy rakoja vä-
liseinien ja välipohjien kohdalla. Oikealla tilanne, kun energia-analyysiohjelman 
(RIUSKA) rakojen täyttöominaisuutta käyttäen laskentaan on saatu koko ulkovaip-
pa.  

Mikäli joudutaan erillisen energia-analyysikelpoisen geometriamallin luomiseen 
arkkitehtimallin perusteella, on suositeltavaa pyrkiä myös tilojen yksilöllisten tieto-
teknisten tunnisteiden (GUID) [9] säilymiseen muuttumattomina. Tämä mahdollis-
taa malliversioiden välillä tapahtuvan vertailun esim. tavoiteseurannassa ja energia-
analyysin tulosten palauttamisen arkkitehdin malliin. Liitteessä 1 on esitetty toi-
minnan peruskuvaus vaatimukset täyttävän geometriamallin tuottamiselle yleisesti 
ko. tarkoitukseen käytetyllä MagiCAD Room –ohjelmalla [10].  
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4.2.2 ARK-tavoitteet 
Vaatimus 
Vaatimuksena on arkkitehdin tavoitetietojen (vaatimusmalli) välittäminen vähintään 
dokumenttipohjaisena energia-analyysin lähtötietotarpeisiin. Katso tarkemmin osa 3, 
”Arkkitehtisuunnittelu”. 

Ohje 
Jos arkkitehdin vaatimusmalli on laadittu tietomallipohjaisena, saattaa niiden hyö-
dyntäminen olla mahdollista energia-analyysiohjelmassa. 

4.2.3 TATE-tavoitteet 
Vaatimus 
Vaatimuksena on TATE-tavoitetietojen välittäminen vähintään dokumenttipohjaise-
na energia-analyysin lähtötietotarpeisiin. Katso tarkemmin osa 4, ”Talotekninen 
suunnittelu”. 

Ohje 
Jos TATE-vaatimusmalli on laadittu tietomallipohjaisena (taso 2, osa 4), saattaa 
niiden hyödyntäminen olla mahdollista energia-analyysiohjelmassa. 

4.2.4 TATE-palvelualueet 
Vaatimus 
Vaatimuksena TATE-palvelualuetietojen välittäminen vähintään dokumenttipohjai-
sena energia-analyysin lähtötietotarpeisiin. Katso tarkemmin osa 4, ”Talotekninen 
suunnittelu”. Koskee vain energia-analyyseja siinä vaiheessa, kun TATE-
palvelualueet on määritelty. 

Ohje 
Jos TATE-palvelualueet on laadittu tietomallipohjaisena, saattaa niiden hyödyntä-
minen olla mahdollista energia-analyysiohjelmassa. 

4.2.5 Tilojen ilmastointitarpeet 
Vaatimus 
Ei vaatimuksia olosuhdesimuloinnilla määriteltyjen tilakohtaisten ilmastointitarpei-
den (ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeet) siirtämisestä tietomalliin. 

Ohje 
Energia-analyysiohjelmia voidaan käyttää LVI-suunnittelussa olosuhteiden simu-
loinnin lisäksi myös ilmastointitarpeiden mitoittamiseen olosuhdetavoitteiden pe-
rusteella. Yleissuunnittelussa tämä on myös vaatimuksena vähintään tyyppitilojen 
osalta (kohta 3.3). 
Olosuhdesimuloinnin tuloksista seuraavat voidaan kirjoittaa takaisin tietomalliin ja 
siten luoda LVI-suunnittelijan järjestelmämallinnuksessa tarvittavat lähtötiedot: 
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 Tilakohtaiset ilmavirtatarpeet 
 Tilakohtaiset lämmitystehontarpeet (lämpöhäviöt) 
 Tilakohtaiset jäähdytystehontarpeet 

Joissakin LVI-järjestelmämallinnusohjelmissa nämä ilmastoinnin tarpeisiin liittyvät 
tiedot voidaan lukea IFC-muodossa sisään ohjelmaan järjestelmämallintajan tekni-
siksi lähtötiedoiksi tukemaan ilmastoinnin päätelaitteiden valintaa (kuva 5). 

 

 
Kuva 5. Energia-analyysiohjelmalla mitoitettujen ja tietomalliin tallennettujen il-
mastointitarvetietojen (ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeet) luku 
TATE-mallinnusohjelmaan (MagiCAD) IFC-muodossa järjestelmäsuunnittelun 
lähtötiedoksi. [1]  
 

Kun ilmastointitarpeet on laskettu tietomallipohjaisilla energia-analyysiohjelmilla, 
saadaan tulokset pelkkinä dokumenttipohjaisina tulosteinakin helposti jäsenneltyyn 
muotoon. Tulosten analysointia varten on kuitenkin tärkeää, että lähtötiedot ja se 
miten suurelta osin ne perustuvat olettamuksiin tai sovittuihin ratkaisuihin on sel-
keästi dokumentoitu analyysitulosten yhteyteen. 

4.2.6 Energia- ja olosuhdetulokset 
Vaatimus 
Ei vaatimuksia energiankulutus- ja olosuhdesimulointien tulosten siirtämisestä tieto-
malliin. 

Ohje 
Energiankulutus- ja olosuhdesimulointien tulokset on mahdollista siirtää tietomal-
liin tukemaan mm. hankkeen tavoitehallintaa. Tällä hetkellä siirtomahdollisuus 
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IFC-muotoiseen tiedostoon rajoittuu käytännössä muutamiin olosuhteiden hallin-
nan (hyödyntämisesimerkki kuvassa 6) kannalta tärkeisiin tilakohtaisiin tietoihin: 

 Simuloitu minimilämpötila lämmityskaudella 
 Simuloitu maksimilämpötila jäähdytyskaudella  

 

 
Kuva 6. Energia-analyysiohjelman olosuhdesimulointitulosten hyödyntäminen tie-
tomallipohjaisessa tavoitehallinnan sovelluksessa (RoomEx), jossa analysoituja tu-
loksia voidaan havainnollisesti verrata tavoitteisiin.  
 

Kun energia- ja olosuhdesimuloinnit on suoritettu tietomallipohjaisilla energia-
analyysiohjelmilla, saadaan tulokset pelkkinä dokumenttipohjaisina tulosteinakin 
helposti jäsenneltyyn muotoon. Tulosten analysointia varten on kuitenkin tärkeää, 
että lähtötiedot ja se miten suurelta osin ne perustuvat olettamuksiin tai sovittuihin 
ratkaisuihin on selkeästi dokumentoitu analyysitulosten yhteyteen. 
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1 (4)RAKENNUKSEN ENERGIASIMULOINTI
E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

Asiakirja n:o
Projekti n:o

Elinkaarisuunnittelu Pvm. Laatija/Tark.
Viim. muutos
Laadittu

Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennusvuosi
Lämmitetty nettoala m2

Ilmanvuotoluku q50 m3/(h,m2)

Rakennusvaipan umpiosat

Ulkoseinät
Yläpohja
Alapohja
Ikkunat
Ulko-ovet
Kylmäsillat

Ikkunat ilmansuunnittain

Pohjoinen
Koillinen
Itä
Kaakko
Etelä
Lounas
Länsi
Luode
Kattoikkunat

Ilmanvaihtojärjestelmä

301 Päiväkoti
302 Koulu
303 Keittiö
304 Liikuntasalitilat
320 WC Koulut
321 WC Päiväkoti
322 Jätehuone
323 Porras
324 Hissikuilu
Ilmanvaihtojärjestelmä

Lämmitysjärjestelmä

Tilojen ja IV:n lämmitys
LKV:n valmistus
¹vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle
²lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen

Jäähdytysjärjestelmä

LKV:n käyttö

Sisäiset lämpökuormat

Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys

Jäähdytyskauden painotettu
kylmäkerroin, -

m3/(m2,a) yht. m³/a

Apulaitteiden
sähkönkäyttö²

0

Lämpökerroin¹

-

Lämmitysjärj.
hyötysuhde

-

Tuoton
hyötysuhde

Valaistus
W/m2

Käyttöaste
-

Henkilöt
W/m2

Kuluttajalaitteet
W/m2

2,6 2,6

11,3 11,3

-

2,0

-
75

kW/(m3/s)
2,1

2,1 40

0,3 0,3 0,7 0

0,0 0,0 0,3 0

0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00

W

tulo/poisto
(m3/s)/(m3/s)

LTO:n lämpö-
tilasuhde

Jäätymisen
esto
°C
-5

Järjestelmän
SFP-luku

5,3 5,3 2,1 75 -5
0,3 0,3

1,00

0,000,00

0,50
0,00

Ilmavirta

0,0
68,9

98,2

0,50
0,00
0,50
0,50

0,0 0,00 0,00

56,5
0,0 0,00

5,9

324,03
192,42
332,41

0,0

0,0
69,9

383,22383,2
0,16
1,00

0,0
0,0

A g-arvo
m2

89,7
-

0,50
0,00

U
W/(m2,K)

H07603.P000

13.1.2012 kba

2 078,0 32,2

A

1 906,3
2 093,2

29,5
32,4

4 000,0

m2
U U A %

W/(m2,K) W/K
0,17
0,09

0
2,4 2,4 2,1 60 0
0,2 0,2 0,7 0 -5

-5

-8
0,0 0,0 0,5 0 -5
0,1 0,1 0,3 0 -5
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RAKENNUKSEN ENERGIASIMULOINTI
E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

Asiakirja n:o
Projekti n:o

Elinkaarisuunnittelu Pvm. Laatija/Tark.
Viim. muutos
Laadittu

Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennusvuosi
Lämmitetty nettoala m2

E-luku kWh/(m²,a)  (kWh lämmitettyä nettoalaa kohti)

E-luvun erittely

Sähkö
Kaukolämpö
Kaukojäähdytys
Uusiutuva polttoaine
Fossiilinen polttoaine

Yhteensä

Uusiutuva omavaraisenergia
Aurinkosähkö
Aurinkolämpö
Tuulisähkö
Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia

Rakennusten teknisten järjestelmien
energiankulutus
Lämmitysjärjestelmä
   Tilojen lämmitys¹
   Tuloilman lämmitys
   Lämpimän käyttöveden valmistus
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus
Jäähdytysjärjestelmä
Kuluttajalaitteet ja valaistus
Yhteensä
¹ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen

Energian nettotarve
Tilojen lämmitys²
Ilmanvaihdon lämmitys³
Lämpimän käyttöveden valmistus
Jäähdytys
²sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa
³laskettu lämmöntalteenoton kanssa

Lämpökuormat
Aurinko
Ihmiset
Kuluttajalaitteet
Valaistus

Laskentatyökalun nimi ja versionumero RIUSKA  4.8.0

Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys

kWh/a kWh/(m2,a)

-
0,0 0,0 0,0

-

83 850 21,0

48 800 12,2
0 0,0

164 654 41,2
58 642 14,7

41 267

37 238

10,3
16,3
9,3

kWh/a kWh/(m2,a)

65 170

kWh/(m2,a) kWh/(m2,a) kWh/(m2,a)
-

Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys

0 0
0 0

0 0
0 0

487 284 4,3 547 870 137

kWh/a kWh/(m2,a)

0 1,00 0 0
0 0

0 0,40 0 0
0 0,50 0 0

206 772 1,70 351 512 88
280 512 0,70 196 358 49

H07603.P000

13.1.2012 kba

kerroin
kWh/a - kWh/a kWh/(m2,a)

4 000,0

137,0

Ostoenergia Energiamuodon Energiamuodon kertoimella
painotettu energiankulutus



Toimintaohje: Arkkitehtimallin hyödyntäminen energia-analyysikelpoisen  LIITE 3 
geometriamallin luomisessa MagiCAD Room -ohjelmalla 
 

1. Luetaan (IFC import) arkkitehdin IFC-mallista 2D-tilarajat sekä tilatiedot (myös GUID) 

 

  

2. Tilarajat, huoneiden tunnisteet ja kerroslista siirtyvät mallinnuksen pohjaksi MagiCAD Roomin 
työpöydälle 

          

 

3. MagiCAD Roomilla mallinnetaan seinät 2D-tilarajojen perusteella kaikkien tilojen ympärille sekä 
lisätään ikkunat ja ovet 

          

 

4. Tallennetaan (IFC export) energia-analyysikelpoinen tietomalli, jonka tilojen nimet, tunnisteet sekä 
GUID vastaavat arkkitehtimallia 


