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Talotekniikkaan liittyvät
tutkimushankkeet
- Talotekniikan esivalmistuksen esteet ja prosessi (2016-2017)

- Esivalmistuksen pilotointi (2017-2018)

- Hukka LVI- ja sähkötöissä (2020-2021) (LVI-TU, STUL, STTA)

- Esivalmistusta tukeva suunnitteluautomaatio (2021-2022)

- Talotekniikan esivalmistussuunnittelu (2022- )

Kuva: Mikko Käkelä



Hukka LVI- ja sähkötöissä



Menetelmät

Kypäräkameratutkimus
• 14 vapaaehtoista asentajaa / kärkimiestä
• 408 h videomateriaalia
• Osallistujien haastattelut



Asentajien ajan jakautuminen



Tärkein yksittäinen tekijä talotekniikan
suunnittelun ja yhteensovituksen tarkkuustaso
• Taloteknisten suunnitelmien detaljointi ja yhteensovitus ennen työmaavaihetta voisi

lisätä asennusaikaa 10%-yksikköä
• Keskustelujen puolittuminen (10%  5%)
• Ennakoimattomien materiaalien etsimisen väheneminen (4%  2%)
• Odotuksen vähentyminen (10%  7%).

• Tuottavuuden parannuspotentiaali ILMAN ESIVALMISTUSTA 50% (asennusaika 20% 
30%)

• Asentajalähtöinen suunnittelu on myös edellytys esivalmistukselle



Toteutuskelpoinen talotekniikka-
suunnittelu



Miten tutkittiin?

• Dokumentoitiin työmaalla asennuksia, jotka tehtiin suunnitelmista poikkeavalla tavalla
ja määritettiin syy poikkeamalle

Rakennustyyppi Projektityyppi Suunnittelussa 
käytetty BIM

Asennuksessa 
käytetty BIM

Case 1 Koulurakennus Uudisrakennus Kyllä Kyllä

Case 2 Asuinrakennus Uudisrakennus Kyllä Osittain

Case 3 Koulurakennus Peruskorjaus Osittain Ei



Suunnitelmien haasteet työmaan
näkökulmasta
Keskeiset löydökset:
- Kaikkea mikä asennetaan, ei suunnitella
- Tietomallien tarkkuus ei riitä asennuskelpoiseen

suunnitteluun
- Asentajat osaavat yksinkertaistaa asennuksia
- Tietomallikoordinointi ≠ asennettavuuden arviointi
- Asennussuunnittelu jää työmaalle



Miten esivalmistajat ovat ratkaisseet
ongelman? Case Southland industries



Southland Industries – suunnitteluprosessi

1. Hankkeen arviointi
2. Konseptiratkaisut
3. Detaljiratkaisut
4. Esivalmisteiden valmistus
5. Esivalmisteiden asennus



Design engineerin tehtävät:

• Laatii konseptiratkaisut ja määrittää päätelaitteiden alustavat sijainnit
• Runkokanaviston/putkiston sijainnit ja koot

• Ilmamäärät & jäähdytys/lämmitys tehot

• "Building code" vaatimukset fokusoitu

• Rakennuskelpoisuus ei priorisoitu

• Mallinnus jää karkealla tasolla

• Laskenta on suuri osa työtehtävistä - lämpökuormat ym.

• Ei asennuskokemusta

• Lopputulos: "Schematic drawings" + conceptual solutions

Southland Industries – Design engineer



Southland Industries – Detailer

Detailerin profiili:

• Asennuskokemusta

• Foreman tai journeyman tasolla

• Ymmärrys asennustyöstä

• Siirretty virtuaalimaailmaan 

(mallinnusopetusta)

Detailerin tehtävä:

• Kehittää design engineering laatimat suunnitelmat, tarkkuustaso 

kasvaa, virtuaalinen asennus

• Törmäystarkastukset

• Kannakointijärjestelmät ja kannakointiratkaisut

• Reikäkierto

• Priorisoidaan asennettavuutta

• Lopputulos: construction drawings + tarkka tietomalli



Tarkempi suunnittelu mahdollistaa
esivalmistuksen

• Esivalmisteet
• Putket (liitoksineen)
• Räkkejä
• Moduuleja



Miksi emme saa aikaan toteutus- ja 
esivalmistuskelpoisia suunnitelmia??

• Kyseessä on pääosin haaste prosesseissa ja 
tehtäväluetteloissa

• Olemassa olevilla työkaluilla voidaan jo tehdä hyvät
suunnitelmat

• Automaatio voisi olennaisesti vähentää lisäsuunnitteluun
vaadittavia tunteja

• Tarvitaan detaljointiin liittyviä lisätehtäviä
• Asentajataustaiset henkilöt parhaita ja todennäköisesti

motivoituneimpia tähän
• Suunnittelijat palkkaavat asentajia?
• Detaljointivastuu urakoitsijoille?
• Urakoitsijan ja suunnittelijan välinen yhteistyö?

• Kuka maksaa?
• BIM-koordinointi ilman tarvittavaa tarkkuustasoa ei riitä!



Seuraavat askeleet



Building 2030 jatkohanke

• Esivalmistussuunnittelun jatkohanke
• Tehdään työmaatestejä:

• Esivalmistelu asuntokohteessa
• Detaljisuunnittelu sairaalahankkeessa

• Paljonko detaljointiin menee lisätunteja?
• Paljonko tuottavuus paranee? Onnistuuko esivalmistusasteen nosto?
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