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Alkusanat 
 

Julkaisusarja ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012” on laajapohjaisen kehittämis-
hankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille juontaa rakennusalalla nopeasti 
kasvavasta tietomallintamisen käytöstä. Rakennushankkeen kaikissa vaiheissa 
osapuolilla on tarve määritellä entistä täsmällisemmin mitä ja miten mallinnetaan. 
”Yleiset Tietomallivaatimusten 2012” lähtökohtana ovat olleet tilaaja-
organisaatioiden aikaisemmat ohjeet ja niistä saadut käyttökokemukset sekä oh-
jeitten kirjoittajien seikkaperäinen 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 Tila-
keskus, Helsingin yliopisto, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, HUS-Kiinteistöt 
Oy, HUS-Tilakeskus, ISS Palvelut Oy, Kuopion kaupunki Tilakeskus, Lemmin-
käinen Talo Oy, M.A.D. Oy, NCC Rakennus Oy,  Sebicon Oy, Senaatti-
kiinteistöt, Skanska Oy, SRV Rakennus Oy, SWECO PM OY, Tampereen kau-
punki, Vantaan kaupunki Tilakeskus, ympäristöministeriö. Kirjoittajat: Finnmap 
Consulting Oy, Gravicon Oy, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Lemminkäi-
nen Talo Oy, NCC Rakennus Oy, Pöyry CM Oy, Skanska Oyj/VTT, Solibri Oy, 
SRV Rakennus Oy, Tietoa Finland Oy. Johto: Rakennustietosäätiö RTS. 
 
Vaatimukset on hyväksynyt Rakennustietosäätiön toimikuntana TK 320 toiminut 
hankkeen osapuolista koostuva johtoryhmä, joka on myös itse aktiivisesti osallis-
tunut vaatimusten sisällön kehittämiseen sekä lausuttamiseen niin omassa kuin si-
dosryhmiensä keskuudessa. 
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1 Tietomallivaatimusten päätavoitteet 
Kiinteistöjen ja rakennusten mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laa-
dun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaari-
prosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, 
lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeenkin käytön ja yllä-
pidon aikana.  
Tietomallit mahdollistavat mm: 
o investointipäätöksien tuen vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustannuksia 

o energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnittelua ja ylläpidon tavoiteseu-
rantaa varten 

o suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen  

o laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehostamisen 

o rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisen käytön ja ylläpidon aikaisissa toiminnoissa. 
 
Mallinnuksen onnistumiseksi on malleille ja mallien hyödyntämiselle asetettava hanke-
kohtaiset painopistealueet ja tavoitteet. Tavoitteiden ja tämän julkaisusarjan yleisvaati-
musten pohjalta määritetään ja dokumentoidaan projektikohtaiset vaatimukset. 
Yleisiä mallinnukselle asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi: 
o tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 

o sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin mallin avulla 

o havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 

o auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 

o nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 

o tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 

o parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 

o tukea hankkeen kustannus ja elinkaarianalyysejä 

o tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan. 
 
”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012” kattavat uudis- ja korjausrakentamiskohteet sekä 
rakennusten käytön ja ylläpidon. Mallinnusvaatimuksissa esitetään vähimmäisvaati-
mukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. Vähimmäisvaatimukset on tarkoitettu 
noudatettavaksi kaikissa rakennushankkeissa, joissa näitä vaatimuksia halutaan käyttää. 
Vähimmäisvaatimusten lisäksi voidaan esittää lisävaatimuksia tapauskohtaisesti. Mal-
linnusvaatimukset ja – sisältö on esitettävä kaikissa suunnittelusopimuksissa sitovasti ja 
yhdenmukaisesti. 
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Julkaisusarja ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012” koostuu seuraavista dokumenteista: 
1.      Yleinen osuus 
2.      Lähtötilanteen mallinnus  
3.      Arkkitehtisuunnittelu 
4.      Talotekninen suunnittelu 
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 lisäksi 
ainakin yleiseen osuuteen (osa 1) sekä laadunvarmistuksen periaatteisiin (osa 6). Projek-
tia tai projektin tiedonhallintaa johtavan henkilön on hallittava tietomallivaatimusten pe-
riaatteet kokonaisuutena. 
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2 Johdanto 
Tämä osa käsittelee talotekniikkasuunnittelijan tekemiä analyysejä tarjolla olevien ra-
kennuksen tietomallien avulla. Analyyseihin käytettäviin työkaluihin ei oteta kantaa.  
Analyysit kohdistuvat joko koko rakennukseen, yksittäisiin tyyppi- tai mallitiloihin tai 
talotekniseen järjestelmään tai sen osaan.  
 

3 Talotekniikan analyysit 
Monet muiden suunnittelijoiden tekemät ratkaisut, esimerkiksi arkkitehdin valitsema 
rakennuksen muoto tai rakennesuunnittelijan rakennevalinnat, konkretisoituvat elinkaa-
rivaikutuksiksi taloteknisen järjestelmän kautta, esimerkiksi lisääntyneenä energianku-
lutuksena.  
Mahdollisia virheitä tai epätaloudellisia ratkaisuja ei kuitenkaan voida korjata pelkän ta-
loteknisen järjestelmän avulla enää siinä vaiheessa, kun tila- ja rakenneratkaisut on jo 
lyöty lukkoon. Päinvastoin, usein tällöin myös taloteknisiltä järjestelmiltä vaaditaan eri-
koisratkaisuja, jotka entisestään lisäävät kustannuksia.  

Siksi talotekniikkasuunnittelijan tulee olla hankkeen suunnittelussa mukana alusta lähti-
en.  

Talotekniikan analyysien avulla saadaan tietoa mm. suunnitteluratkaisun energia-
tehokkuudesta ja elinkaarikustannuksista. Rakennuksen tietomallit tehostavat talo-
tekniikan analyysien tekemistä. Analyysejä voidaan tehdä hyvin yksinkertaisten ja alus-
tavienkin rakennuksen tietomallien avulla. Tästä syntyy huomattavaa lisäarvoa suunnit-
telua ohjaavaa päätöksentekoa ajatellen.  
Suunnittelun alkuvaiheessa analyysien painopiste on vaihtoehtojen vertailussa ja myö-
hemmissä vaiheissa suunnitteluratkaisun tavoitteenmukaisuuden arvioinnissa. 
 

3.1 Energia- ja olosuhdesimuloinnit 
Energia- ja olosuhdesimulointien ohjeistus löytyy osasta 10. Energia-analyysit.  
 

3.2 Virtaussimulointi 
Sisäilmaston olosuhteisiin vaikuttaa merkittävästi tuloilmasuihkujen, erilaisten kuormi-
en ja rakenteiden yhteisvaikutus. 

Virtaussimulointi (CFD, computational fluid dynamics) analysoi ilman virtausta ja läm-
pötilan jakautumista yksittäisen tilan sisällä. Sillä saadaan yksityiskohtaista tietoa läm-
pötila- ja ilmavirtausolosuhteista. Sitä käytetään lähinnä erikoiskohteissa, kuten korkeis-
sa tai muuten vaativissa tiloissa ja suurissa yleisötiloissa. 
Virtaussimuiloinnissa hyödynnetään lähtötietona arkkitehdin IFC-mallia. Mikäli saata-
villa on TATE-järjestelmämalli, voidaan sitä hyödyntää virtaussimulointimallin laatimi-
sessa. 
Virtaussimuloinnin tavoitteena on ennakoida sisäilman virtauksia sekä tuottaa lasken-
nallista tietoa helpottamaan järjestelmävalintojen tekemistä. 
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Virtaussimulointien avulla on mahdollista selvittää tilan lämpötilaolosuhteita, viihty-
vyyttä, ilman laatua, nopeutta, kosteutta, hiilidioksiditasoa, ikää ja muita sisäilma-
olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä havainnollisten kuvien ja animaatioiden avulla.  
 

 
Kuva 3.2.1: Lasitetun aulatilan lämpötilajakauma 

 

 
Kuva 3.2.2: Auditorion lämpötilajakauma, kun vertaillaan kahta erilaista ilmanjakotapaa (syrjäyttävä il-
manvaihto / sekoittava ilmanvaihto) 
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Kuva 3.2.3: Auditorion ilman nopeus kahdella ilmanjakotavalla (syrjäyttävä ilmanvaihto / sekoittava il-
manvaihto) 

Kappaleen 3.2 viitteet ”TATE-Suunnittelun tehtäväluettelo 2012”: 

D 0 Ehdotussuunnittelu, Erikseen tilattavat tehtävät: 
Kohta D 2.11, Virtaussimulointi (CFD), taso c (LVI) 

E Yleissuunnittelu, Erikseen tilattavat tehtävät: 
Kohta E 3.7, Virtaussimulointi (CFD), taso c (LVI) 

Hanketietokortti: 

Kohta 2.4.5 Olosuhde / sisäilmasto, taso c 

 

3.3 Talotekniikan elinkaarikustannusten analyysi 
Yleensä tärkeimmät rakennuksen käyttöikään, muunneltavuuteen ja energiatalouteen 
liittyvät päätökset tehdään hanke- tai ehdotussuunnitteluvaiheessa. Tällöin määritellään 
rakennuksen koko, muoto, tilojen sijainti, rakenteelliset pääratkaisut ja sisäolosuhteiden 
laatutaso.  

Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa hankesuunnitteluvaiheen päätökset rajaavat ratkai-
sumahdollisuuksia kun vertaillaan esimerkiksi taloteknisiä järjestelmäratkaisuja. 

Usein päätökset perustuvat oletuksiin, kokemusperäisiin arvioihin ja tilastollisiin tun-
nuslukuihin mm. energiankulutuksen ja ekotehokkuusominaisuuksien osalta. Näillä tie-
doilla ei usein ole suoraa kytkentää suunnitteilla olevaan kohteeseen ja sen erityispiirtei-
siin. 
Vertailemalla mahdollisimman varhaisessa suunnittelun vaiheessa arkkitehdin laatimia 
luonnoksia luotettavien elinkaarilaskelmien avulla voidaan nykyistä paremmin ohjata 
suunnittelua ja toteutusta elinkaariedullisiin ratkaisuihin. 
Elinkaarisuunnittelussa mallinnetaan rakennus luonnosten pohjalta hanke- tai luonnos-
suunnitteluvaiheessa. Rakennuksen tilaohjelman ja oletettujen käyttöaikatietojen perus-
teella lasketaan ensimmäinen arvio lämpö- ja sähköenergian kulutuksista. Energia- ja 
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olosuhdesimulointien avulla vertaillaan mm. erilaisia rakennuksen muotoja, ikkunako-
kojen ja –ratkaisujen vaikutuksia, sisäilmaston laatutasoja jne.  

Kohteen erityispiirteet huomioivilla energiankulutuksen ja sisäilmasto-olosuhteiden si-
muloinneilla on keskeinen merkitys elinkaaritarkasteluissa.  

Kustannus- ja ekotehokkaaksi suunnitellun ja toteutetun kohteen energiakustannukset 
ovat optimissaan ja sisäilmasto kohteen tarpeiden mukainen.  

Kun elinkaarikustannustarkastelut tehdään kattavasti ja jo suunnittelun alkuvaiheessa, 
päätöksenteon tueksi voidaan esittää vertailuja erilaisilla järjestelmäratkaisuilla saavu-
tettavista sisäilmaston laatutasoista ja näiden kustannuksista rakennuksen elinkaaren ai-
kana. 
Tyypillisesti vertailuja tehdään seuraavilla osa-alueilla: 
o ikkunoiden koko, ominaisuudet, aurinkosuojaukset 

o vaihtoehtoiset rakenneratkaisut, eristyspaksuudet 

o ilmanvaihdon ja jäähdytyksen periaateratkaisu (ilmavirtaan perustuva, jäähdytys-
palkit, puhallinkonvektorit, jne) 

o ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisu (mikä talteenottomuoto valitaan) 

o ilmanvaihdon ohjausratkaisut (tarpeenmukainen ilmanvaihto läsnäolo- tai hiilidiok-
sidiohjauksella, jne) 

o valaistusratkaisut (valaisimet, lampputyypit, tarpeenmukainen ohjaus, jne.) 

o päivänvalon hyödyntäminen valaistuksessa 

o muuntojouston toteutuminen erilaisin rakennusteknisin ja taloteknisin ratkaisuin 

Usein tarkastellaan rajattua järjestelmän osaa eri vaihtoehtojen vertailemiseksi tai tietyn 
rakenneratkaisun (esim. ulkoseinä, ikkunat) vaikutusta rakennuksen koko elinkaaren ai-
kajänteellä. 
 

Kappaleen 3.3 viitteet ”TATE-Suunnittelun tehtäväluettelo 2012”: 

E Yleissuunnittelu, Erikseen tilattavat tehtävät: 
Kohta E 3.9, Elinkaarikustannuslaskenta 

Hanketietokortti: 

Kohta 2.4.8 Elinkaarikustannukset (LCC) 

 

3.4 Ympäristövaikutusanalyysi 
Ympäristövaikutuksia analysoidaan arkkitehdin rakennusosamallin ja talotekniikan jär-
jestelmämallin pohjalta. Ympäristövaikutusanalyysillä voidaan arvioida energiankulu-
tusta, raaka-aineiden kulutusta, rakennuksen päästöjä ja rakennusosien käyttöikää. Tu-
lokset havainnollistavat suunnitteluratkaisun näitä ominaisuuksia. Analyysissä voidaan 
hyödyntää TATE-mallien ja rakennusosamallien määrätietoja. 

Rakennuksen energiankulutuksen osuus on usein jopa yli 80 % rakennuksen koko elin-
kaaren ympäristövaikutuksista, joten suurimpaan osaan ympäristövaikutuksia päästään 
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käsiksi myös pelkän kulutetun energian analysoinnilla. On kuitenkin huomattava, että 
energiankulutuksen pienentyessä rakennusrunkoon ja taloteknisiin järjestelmiin sitoutu-
neiden ympäristövaikutusten suhteellinen merkitys kasvaa vastaavasti.  
 

Kappaleen 3.4 viitteet ”TATE-Suunnittelun tehtäväluettelo 2012”: 

E Yleissuunnittelu, Erikseen tilattavat tehtävät: 
Kohta E 3.10, Ympäristövaikutukset 

Hanketietokortti: 

Kohta 2.4.10 Ympäristövaikutukset (LCA) 

 

3.5 Tekniset havainnollistamiskuvat 
Yhdistämällä talotekniikan mallit arkkitehdin tai rakennesuunnittelijan rakennusosamal-
liin voidaan arvioida talotekniikan päätelaitteiden (sekoittimet, pistorasiat, kytkimet, 
patterit, IV-päätelaitteet, valaisimet, jne.) sopeutumista soveltumista rakennuksen arkki-
tehtuuriin kohteissa, joissa tämä on kriittistä.  
Tarkastelu voidaan tehdä kuvien tai  animaatioiden kautta. Tarkasteluun voidaan käyttää 
myös kehittyneitä, materiaalit osittain huomioivia yhdistelmämallien katseluohjelmisto-
ja. 
Tekniset havannoillistamiskuvat tuovat erityisesti laboratorio- ja sairaalaympäristössä 
teknisten TATE-laitteiden sijoitukset ja ulkomuodon helposti käyttäjälle havaittaviksi ja 
ymmärrettäviksi. 

Teknisissä havainnollistamiskuvissa ei ole tarkoitus tutkia tilan valaistusta tai värimaa-
ilmaa, vaan kiinnittää huomio teknisiin yksityiskohtiin. 

Havainnollistamisen tehtäväjaosta arkkitehdin ja TATE-suunnittelijan kesken sekä sii-
hen tarvittavien lähtötietojen tarkkuudesta on sovittava suunnittelusopimuksissa. 
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Kuva 3.5.1: Havainnoillistamiskuva laboratoriotilasta (saneerauskohde) 

 

 
Kuva 3.5.2: Havainnoillistamiskuva pesuhuoneen putkistoista 

Kappaleen 3.5 viitteet ”TATE-Suunnittelun tehtäväluettelo 2012”: 

Hanketietokortti: 

Kohta 2.4.1 Suunnittelijan tuottama havainnemateriaali 
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3.6 Valaistuslaskenta ja -visualisointi 
Valaistuslaskennassa lasketaan ja esitetään numeerisessa muodossa huoneen valaisinten 
antama valaistusvoimakkuus ja häikäisyindeksi tilassa ja tilan eri pinnoilla. Valaistus-
laskentaan käytetään arkkitehdin rakennusosamallia ja sähkösuunnittelijan järjestelmä-
mallia, jos ohjelmisto siihen kykenee. 
Koska yleensä halutaan tarkastella valaistusolosuhteita erityisesti esim. työpöydän pin-
nalla, tulee arkkitehdin mallissa olla laskentaa varten myös tilan kalusteet. Laskenta 
voidaan tehdä mallitilaan tai kaikkiin tarpeellisiin tiloihin.  
Valaistuslaskenta on oleellisesti pienitöisempi kuin valaistussimulointi, mutta vähem-
män havainnollinen.  
Valaistusvisualisoinnilla havainnollistetaan valittujen valaisinten vaikutusta tilojen ole-
mukseen ja huoneen valaistukseen. Lisäksi voidaan tarkastella suuntaa-antavasti päi-
vänvalon vaikutuksia ja häikäisyä. 

 
Kuva 3.6.1: Esimerkki valaistuslaskennasta ja -visualisoinnista 
 

 
Kappaleen 3.6 viitteet ”TATE-Suunnittelun tehtäväluettelo 2012”: 

D 0 Ehdotussuunnittelu, perustehtävät: 
Kohta D 3.8, Valaistuslaskenta 

D  Ehdotussuunnittelu, Erikseen tilattavat tehtävät: 
Kohta D 2.13, Valaistuksen visualisointi 

E Yleissuunnittelu, Erikseen tilattavat tehtävät: 
Kohta E 3.6, Valaistuksen visualisointi 

Hanketietokortti: 

Kohta 2.4.6 Valaistus, tasot a ja b 
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3.7 Valaistussimulointi 
Valaistussimuloinnissa käytettävän ohjelmiston on pystyttävä laskemaan toden-
mukainen valaistus useista valonlähteistä ja pintamateriaalien aiheuttamista heijastuk-
sista. 

Simuloinnissa tarvitaan tiedot pintojen materiaaleista ja heijastusominaisuuksista sekä 
tilojen kalusteista. Tuloksena saadaan varsin hyvin todellisuutta vastaavia valokuva-
maisia näkymiä sekä oleellisena erona visualisointiin myös valaistustasot eri pinnoilla. 
Joillain ohjelmilla voidaan tutkia myös häiritsevien kiiltojen ja häikäisyn aiheuttamia 
ergonomisia ongelmia. 
 

 
Kuva 3.7.1: Toimistotilan valaistus luonnonvalossa. lux -määrät numeerisena 

Valaistussimulointiin käytetään arkkitehdin rakennusosamallia ja sähkösuunnittelijan 
järjestelmämallia. Haluttaessa tarkastella lopullista vaikutelmaa tai valaistusolosuhteita 
esimerkiksi työpisteessä, tulee arkkitehdin mallissa olla myös tilan kalusteet. Jotta va-
laistussimulointi olisi luotettava, joudutaan tilan tai rakennuksen 3D-mallia usein 
muokkaamaan tai mallintamaan uudelleen vastaamaan simulointiohjelmien vaatimuk-
sia. Arkkitehdin ja sähkösuunnittelijan mallit ovat kuitenkin tarpeellisia tilan sisällön 
hahmottamiseksi simuloinnin tekijälle. 
Valaistussimulointi tehdään yleensä sovituille mallitiloille tai rakennuksen julkisivuva-
laistukselle.  
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Kuva 3.7.2: Rakennuksen julkisivuvalaistuksen simulointi 

Simuloinnilla voidaan myös tutkia päivänvalon käyttäytymistä erityyppisissä tiloissa. 

 
Kuva 3.7.3: Keinovalaistuksen ja päivänvalon vertailu valohyllyä hyödyntäen 

Valaistussimulointimallista voidaan tehdä tarvittaessa myös animaatioita. 

Simuloinnin tasosta, tarvittavien lähtötietojen tarkkuudesta sekä tehtäväjaosta arkkiteh-
din, valaistussuunnittelijan ja simuloinnin tekijän kesken on sovittava suunnittelu-
sopimuksissa. 

Kappaleen 3.7 viitteet ”TATE-Suunnittelun tehtäväluettelo 2012”: 

D  Ehdotussuunnittelu, Erikseen tilattavat tehtävät: 
Kohta D 2.14, Valaistuksen visualisointi, taso c 

E Yleissuunnittelu, Erikseen tilattavat tehtävät: 
Kohta E 3.6, Valaistuksen visualisointi, taso c 

Hanketietokortti: 

Kohta 2.4.6 Valaistus, taso c 
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3.8 TATE-järjestelmäanalyysit 
TATE-järjestelmämallia voidaan hyödyntää moniin eri järjestelmien toiminnan ana-
lysointeihin, tyypillisesti suoraan TATE-järjestelmämallinnusohjelmassa. Tämä edellyt-
tää, että malli sisältää riittävät dynaamiset, verkostojen toimintaa kuvaavat tiedot. 
TATE-järjestelmäanalyyseillä voidaan todentaa ennen rakennusvaihetta verkostojen 
elinkaaritaloudellinen toiminta sekä vaatimusmallin mukaisten suunnitteluarvojen toteu-
tuminen.  
Virtaus- ja paineteknisesti oikein laadittu ja laskettu LVI-järjestelmämalli luo edellytyk-
set  verkostojen säätötyölle. Oikein suoritettu verkostojen säätötyö mahdollistaa tilojen 
teknisten vaatimustenmukaisuuden toteutumisen (ilmamäärä, jäähdytys- ja lämmityste-
hot jne.). 

Vaadittavat TATE-järjestelmien analysoinnit on esitetty osassa 4. Talotekninen suunnit-
telu. 

 

3.9 Analyysien suorittaminen ja tulosten esittäminen 
Kaikkien lähtötietojen tulee olla samasta suunnitelmaversiosta ja niiden ristiriidatto-
muus pitää olla tarkistettu. Tarvittavien lähtötietojen olemassaolo varmistetaan ennen 
simulointiin ryhtymistä, ja käytetyt lähtötiedot tai oletusarvot dokumentoidaan, jotta ne 
ovat saatavilla tuloksia tarkasteltaessa. Kaikki analyysitulokset on edelleen liitettävä 
käytettyyn tiedostopakettiin, koska yksinään tai jonkin muun aineiston yhteydessä ne 
eivät enää tarjoa oikeaa tietoa suunnitelmasta. 
Tulokset tulee muokata havainnolliseen muotoon, joka on mahdollista ymmärtää myös 
henkilölle, joka ei ole talotekniikan tai edes rakentamisen asiantuntija.  
Datan määrä tulee rajata olennaiseen, ja tulosten esittämisessä tulee pyrkiä hyödyn-
tämään taulukoita ja kaavioita, jos analyysiohjelma ei tuota suoraan havainnollistuksia. 
Myös analyysin lähtökohtana olevia malleja voidaan hyödyntää tulosten havainnol-
listamisessa. Tilamallin avulla on mahdollista havainnollistaa olosuhdesimuloinnin tu-
loksia; esimerkiksi punaisella tilat, jotka eivät yllä tavoitteeseen. Samoin väreillä voi-
daan korostaa rakennusosia, jotka ovat analyysin tulosten mukaan kriittisiä. 
Ensimmäisiä analyysejä tehtäessä on hyvä tuoda esille erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jot-
ta jatkopäätösten tekeminen yksinkertaistuu. Kun ollaan valittu yksi vaihtoehto monien 
joukosta, voidaan tätä vaihtoehtoa jalostaa pidemmälle ja varmistaa sen toimivuus jat-
kosuunnittelun lähtökohtana. 
Analyysitulosten havainnollistamisella on merkitystä, koska ne auttavat kaikkia projek-
tin osapuolia ymmärtämään nopeammin analyysien tuloksen. 


