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Tiivistelmä
Rakennuksissa on tapahtumassa suuria muutoksia kaikilla niiden elinkaaren osa-
alueilla. Nämä osa-alueet voidaan tiivistää kolmeen päävaiheeseen: suunnittelu,
rakentaminen ja ylläpito. Muutoksien ajavana voimana on nyky-yhteiskunnan kiih-
tyvä digitalisaatio. Yksi merkittävimmistä muutoksien aiheuttajista, joka myös
vaikuttaa kaikkiin edellä mainittuihin päävaiheisiin, on rakennusten tietomallin-
tamisen suosion selvä kasvu. Tämän lisäksi esimerkiksi rakennuksiin asennetaan
antureita, joiden tuottamaa tietoa hyödynnetään rakennuksien ylläpitovaiheessa.
Työn ensimmäisenä päätavoitteena oli selvittää, miksi anturien tuottaman tiedon
yhdistäminen tietomalliin on parempi vaihtoehto kuin sen yhdistäminen erikseen
luotuun visualisointimalliin. Tähän etsittiin vastausta tekemällä kirjallisuustutki-
musta. Lähteinä käytettiin sekä tieteellisiä julkaisuja että yritysten julkaisemaa
materiaalia. Johtopäätös oli, että tietomalli kokoaa jo lähes kaiken ylläpitovaihetta
edeltävän informaation rakennuksesta yhdeksi kokonaisuudeksi ja siitä voi olla
hyötyä anturien tuottaman datan analysoinnissa.
Työn toisena päätavoitteena oli kehittää toteutustapa tietomallin ja anturien tuot-
taman tiedon yhdistämiseksi. Koska lopullisena visualisointiratkaisuna päädyttiin
käyttämään VisuaLynk-palvelua, itse tehty työ painottuu antureihin ja niiden
tuottaman datan käsittelyyn jatkohyödyntämistä varten. Lopputulos on perusra-
kenteeltaan modulaarinen ratkaisu. Siinä anturien tuottama tieto noudetaan ja
tallennetaan yhtenäiseen muotoon palvelimelle. VisuaLynk-palvelu noutaa uusim-
man tiedon tältä palvelimelta käyttäen standardoitua tapaa ja tämän jälkeen
näyttää sen yhdessä tehdyn tietomallin kanssa.
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Abstract
Major changes are happening in all the subareas of building’s life cycle. These
subareas can be boiled down to three main phases: design, construction and main-
tenance. The driving force behind these changes is the accelerating digitalization
of the contemporary society. One of the major things causing this change is the
increasing popularity of building information modeling. In addition, sensors are
becoming more common in buildings and the information they produce is being
used in the maintenance phase.
The first objective of this thesis was to explain why integrating sensor information
to the building’s information model is a better option than integrating it to a
separately created visualization model. A literature review was done to find
the answer. Sources were scientific papers and material released by companies.
Conclusion was that the building information model already collects almost all
preceding information about the building before maintenance phase and this
information can also be useful when analyzing the sensor data.
The second objective of this thesis was to develop a solution for integration of
sensor data and a building information model. As VisuaLynk-platform was used as
the final visualization solution, the work mainly focuses on sensors and processing
of their data for further usage. The result has a modular basic structure. The
sensor data is retrieved, processed and saved to a server. From there, VisuaLynk
retrieves the newest readings using a standardized method and then displays them
with the created building information model.
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1 Johdanto

1.1 Tausta
Rakennuksissa on tapahtumassa suuria muutoksia kaikilla niiden elinkaaren osa-
alueilla. Nämä osa-alueet voidaan tiivistää kolmeen päävaiheeseen: suunnittelu, ra-
kentaminen ja ylläpito. Muutoksien ajavana voimana on nyky-yhteiskunnan kiihtyvä
digitalisaatio. Suunnitteluvaiheessa vaikuttavat muun muassa kiristyvät ympäris-
tövaatimukset ja rakennusten monipuolistuvat käyttötarkoitukset. Sen sijaan, että
toimistorakennus olisi vain käytäviä, toimistoja ja neuvotteluhuoneita, on yhä ylei-
sempää, että työntekijöiden vapautta työpisteensä ja -tapojensa valinnassa halutaan
korostaa. Työntekijöillä ei esimerkiksi ole määrättyä työpistettä, vaan he saavat
valita sen vapaasti, kun saapuvat paikalle, oli se sitten yksityishuone tai rakennuksen
kahvion pöytä. [1]

Rakentamisvaiheessa mobiililaitteilla tarkasteltavat piirustukset ja kolmiulotteiset
mallit ovat jo lähes korvanneet perinteiset paperiarkit esimerkiksi Skanskan työmailla.
Skanska on myös suorittanut kokeiluja Norjassa robottien hyödyntämisestä talonra-
kennustyömailla. Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR) -ratkaisuja käytetään
sekä suunnitelmien tarkastamiseen, että asuntojen esittelyyn ennakko-ostajille ennen
niiden valmistumista. Lisättyä todellisuutta (Augmented Reality, AR), joka yhdistää
kolmiulotteiset mallit käyttäjän näkemään ympäristöön, on myös testattu. [2]

Ylläpitovaihetta muokkaavat muun muassa esineiden internet (Internet of Things,
IoT), yleistyvät anturit ja muu älytalotekniikka, sekä näiden ympärille rakennetut
palvelut. Rakennuksiin asennetuilla antureilla voidaan seurata käytännössä mitä ta-
hansa, kuten esimerkiksi lämpötiloja, hiilidioksidipitoisuuksia ja henkilöiden liikkeitä.
Näiden anturien mittaustuloksien perusteella voidaan säätää esimerkiksi lämmitystä,
ilmanvaihtoa ja valaistusta ja ilmoittaa ongelmatilanteista huoltohenkilöstölle. Mutta
asia joka selvästi erottaa älykkään rakennuksen perinteisemmästä rakennusauto-
maatiosta on se, että älyrakennus ei vain reagoi ennalta määritellyllä tavalla tämän
hetkiseen tilanteeseen. Se kykenee ennakoimaan asioita aiempien tapahtumien perus-
teella ja esimerkiksi hyödyntämällä internetistä saatavaa tietoa, kuten sääennusteita
tai kalenteritietoja. Toimistorakennus voisi myös esimerkiksi seurata käyttäjän äly-
kellon mittaamaa pulssia ja säätää tilan valaistusta sekä äänimaailmaa henkilön
stressitason mukaan. [3]

Kuitenkin yksi merkittävimmistä muutoksien aiheuttajista, joka myös vaikuttaa
kaikkiin edellä mainittuihin päävaiheisiin, on rakennusten tietomallintamisen suosion
selvä kasvu [4]. Tietomallintamisessa rakennuksesta luodaan kolmiulotteinen virtuaa-
limalli, joka koostuu useista eri olioista. Nämä oliot ovat esimerkiksi eri rakenteita,
kuten seiniä, tai asennettavan talotekniikan osia. Kaikki oliot myös sisältävät itseensä
liittyvää tietoa, kuten esimerkiksi mitat, käytettävät materiaalit ja valmistajan. Tätä
tietokokonaisuutta voidaan hyödyntää muun muassa kustannuslaskelmissa, simulaa-
tioissa ja monilla muilla hyödyllisillä tavoilla. Vaikka tietomallit sisältävät paljon
tietoa niiden kuvaamista rakennuksista, antureilla kerättävän tiedon yhdistämiseen
tietomalliin ei ole vielä olemassa yleistä standardia tai tapaa. Nykyisin anturien
keräämän datan visualisointi täytyy hoitaa sitä varten erikseen kehitetyillä alustoilla.
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1.2 Tutkimusongelma
Tämä diplomityö keskittyy rakennukseen asennettujen anturien tuottaman datan
yhdistämiseen rakennuksen tietomalliin. Kysymyksiä joihin vastaaminen on tämän
työn tavoitteena:

1. Miksi anturien tuottaman tiedon yhdistäminen tietomalliin on parempi vaih-
toehto kuin sen yhdistäminen erikseen luotuun visualisointimalliin?

2. Miten anturien tuottaman datan yhdistäminen tietomalliin voidaan toteuttaa?

– Miten anturidatan kerääminen tietokantaan tapahtuu?
– Miten tätä tietoa tulee käsitellä ennen kuin se voidaan yhdistää tietomal-

liin?
– Millä tavalla anturidatan vieminen tietomallin yhteyteen tapahtuu?

1.3 Tutkimusmenetelmät
Koska tietomallin ja sensorien yhdistäminen suhteellisen vähän tieteellisesti käsitelty
aihe, kirjallisuustutkimuksessa lähteinä on käytetty tieteellisten julkaisujen lisäksi
myös yritysten julkaisemaa materiaalia. Tietomallinnus ja IoT ovat myös tällä hetkellä
hyvin suuria trendejä ja niiden hyödyntämisessä on havaittavissa huomattavaa
kehitystä, joten kirjallisuuskatsauksessa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman
tuoretta tietoa.

Osana työtä kehitettiin toteutusmenetelmä anturidatan yhdistämiseksi rakennuk-
sen tietomalliin. Koska lopullisena visualisointiratkaisuna päädyttiin käyttämään
VisuaLynk-palvelua, itse tehty työ painottuu antureihin ja niiden tuottaman datan
käsittelyyn jatkohyödyntämistä varten. Myös yksinkertaisen tietomallin tekemi-
nen Otaniemessä, osoitteessa Maarintie 8 sijaitsevasta, TUAS-talosta oli osa työtä.
TUAS-talo on muun muassa tuotantotalouden sekä automaatio- ja systeemitekniikan
laitosten käytössä oleva rakennus. Tämä työ tehtiin osana älykkään talotekniikan
pilottiprojektia ja työssä käyetyt anturit asennettiin tiettyihin TUAS-talon huoneisiin.

1.4 Rakenne ja rajaukset
Kirjallisuuskatsauksessa pyritään vastaamaan ensimmäiseen osassa 1.2 esiteltyyn
kysymykseen, esitellään projektissa käytettävät anturit sekä esitellään anturidatan ja
tietomallien yhdistämisestä aiemmin tehtyä työtä ja aiheesta julkaistua materiaalia.
Empiirisessä osuudessa keskitytään enemmän toiseen esiteltyyn pääkysymykseen ja
sen alikysymyksiin. Kyseisessä osuudessa pääpaino on selvästi antureissa ja niiden
tuottamassa datassa. Viimeisimpien mittaustulosten saaminen näkyviin tietomal-
lissa pienellä viipeellä on riittävä lopputulos ja tätä kehittyneemmäksi ei ole datan
analysointia tai visualisointia kehittää.
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2 Tietomallinnus
Tässä osassa esitellään rakennusten tietomallinnuksen peruskäsitteet ja –konseptit,
tietomallinnuksen erot perinteisempiin suunnittelutapoihin sekä tietomallinnuksen
käytöstä seuraavat hyödyt ja haitat.

2.1 Tietomallinnuksen perusteet
Rakennusten tietomallintaminen (Building Information Modeling, Building Infor-
mation Model, BIM) on yksi lupaavimmista kehityksistä arkkitehtuuri-, insinööri-
ja rakennusaloilla. Kun rakennus tietomallinnetaan, siitä luodaan digitaalisesti yk-
si tai useampi virtuaalimalli. Nämä mallit tukevat suunnittelua sen eri vaiheissa,
mahdollistaen paremman analysoinnin ja hallinnan kuin manuaaliset prosessit. Suun-
nitteluvaiheen valmistuttua mallit sisältävät tarkan geometrian ja muun tiedon, joka
tukee seuraavia hankinta-, valmistus- ja rakennusvaiheita. Rakennusprojektin val-
mistuttua siirrytään rakennuksen elinkaaressa ylläpitovaiheeseen ja tietomallin tulisi
sisältää kaikki aiemmissa vaiheissa tehdyt lisäykset, muutokset ja muu tieto, jotta se
olisi mahdollisimman hyödyllinen loppukäyttäjän kannalta. [5, s. 1]

2.1.1 Tietomallien ja CAD-mallien erot visualisoinnissa

Perinteisessä kaksiulotteisessa tietokoneavusteissa suunnittelussa (Computer-aided
Design, CAD) tasolle muodostetaan viivoja ja muita graafisia kuvioita. Nämä yh-
dessä muodostavat teknisen piirustuksen, joka esittää rakennuksen osaa halutusta
näkökulmasta. Yleensä rakennuksen julkisivut esitetään useasta, ellei kaikista pääil-
mansuunnista ja kerrosleikkaukset taas ylhäältä päin kuvattuna. Piirustus ei itsessään
sisällä tietoa sen kuvaamista rakennuksen osista, vaan kaikki tarpeellinen, kuten
mitat, materiaalit, selostukset ja tunnisteet, on esitetty rakennuspiirustuksissa visuaa-
lisesti noudattaen yleisesti käytössä olevaa piirustustapaa. Tästä syystä esimerkiksi
simulointiin tarkoitetut tietokoneohjelmat eivät suoraan kykene tulkitsemaan tällai-
sia piirustuksia, vaan ihmisen pitää syöttää niihin tarvittavat tiedot manuaalisesti.
Kuvassa 1 on esitetty esimerkki kaksiulotteisesta rakennuksen pohjapiirustuksesta.
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Kuva 1: Omakotitalon 1. kerroksen pohjapiirustus. [6]

CAD-järjestelmät ovat kehittyneet aikojen saatossa ja niihin on lisätty muun
muassa tuki kolmiulotteisille malleille sekä monimutkaisille pintakäsittelyille ja
edistyneille määrittelyille, mutta perinteiset kaksiulotteiset piirustukset ovat silti
säilyttäneet asemansa rakennusalalla. Rakennuksen tietomalli voi tukea useita eri
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näkymiä sen sisältämästä tiedosta, kuten esimerkiksi kaksi- ja kolmiulotteisia. [5, s.
15] Kuvissa 2, 3 ja 4 esitellään saman tietomallin osan visualisointi eri tavoilla.

Kuva 2: Kaksiulotteinen näkymä tietomallin osasta Revit-ohjelmistossa. [7]
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Kuva 3: Kolmiulotteinen näkymä tietomallin osasta Revit-ohjelmistossa. [7]
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Kuva 4: Kolmiulotteinen näkymä tietomallin osasta Enscape-ohjelmistossa. [7]

2.1.2 Tietomallien ja CAD-mallien erot sisällytetyssä informaatiossa

Kun suunnittelijoiden halu jakaa suunnitelmiinsa liittyvää dataa kasvoi, painopiste
piirustuksissa siirtyi visuaalisesta puolesta niiden sisältämään informaatioon. Tieto-
malli on tässäkin parempi, sillä sen ominaispiirteitä ovat: [5, s. 15-16]

– Rakennuksen komponentteja kuvataan digitaalisilla olioilla, jotka sisältävät
laskennassa hyödynnettävissä olevia graafisia ja data-attribuutteja, jotka yksi-
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löivät ne käytettäville ohjelmistoille. Oliot sisältävät myös parametrisia sääntöjä,
jotka sallivat niiden manipuloinnin älykkäällä tavalla.

– Oliot sisältävät tietoa niiden esittämien komponenttien käyttäytymisestä eri
analysointi- ja simulointitapauksissa. Tämä tieto voi liittyä esimerkiksi hintoihin,
vahvuuksiin ja lämmönjohtokykyyn.

– Tieto on yhtenäistä ja ei-toistuvaa, eli muutos komponentin dataan tarkoittaa
muutosta kaikissa näkymissä ja kokonaisuuksissa joiden osana se on.

– Tieto on koordinoitua, jotta sen esitykset eri näkymissä ovat yhtenäisiä ja selviä.
Tästä esimerkkeinä olioiden sisältämät koodinaatit kaksi- ja kolmiulotteisia
malleja varten sekä tunnisteet joiden avulla olioiden ryhmittely ja luokittelu
tapahtuvat.

Tietomallinnuksen ymmärtämisen ja sen perinteisestä kolmiulotteisesta suunnit-
telusta erottamisen kannalta parametriset oliot ovat keskeinen konsepti. Tietomallien
parametriset oliot määritellään seuraavalla tavalla: [5, s. 17-18]

– Koostuu geometrian määrittelyistä sekä liittyvistä tiedoista ja säännöistä.

– Geometria ei saa olla toisteinen, eli kun olio esitetään kolmiulotteisena, sen
sisäinen määrittely ei saa koostua useasta kaksiulotteisesta näkymästä. Geo-
metrian mitat eivät myöskään saa olla ristiriidassa olion tietoihin merkittyjen
kanssa.

– Olioiden parametriset säännöt muokkaavat liittyviä geometrioita automaat-
tisesti, kun olio sijoitetaan rakennuksen tietomalliin tai muutoksia tehdään
liitettyihin olioihin. Esimerkiksi ovi sovitetaan seinään, valokytkin sijoittuu
oikealle puolelle ovea, seinä venyy sen yllä olevaan kattoon asti ja niin edespäin.

– Olioita voidaan ryhmitellä ja hallita eri tasoilla. Esimerkiksi, jos seinään liitetyn
osan paino muuttuu, seinän kokonaispainon tulisi muuttua vastaava määrä.

– Olioiden säännöt voivat havaita, kun tehdyt muutokset eivät olisi toteuttamis-
kelpoisia esimerkiksi valmistettavuuden tai koon kannalta.

– Oliot pystyvät linkittämään tai vastaanottamaan ja lähettämään tai viemään
attribuuttijoukkoja, kuten esimerkiksi valmistusmateriaalit tai akustiikkatiedot,
toisiin ohjelmistoihin ja malleihin.

2.1.3 Tietomallinnuksen tavoitteet

Suomessa julkaistiin vuonna 2012 ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” Common
BIM Requirements (COBIM) -kehittämishankkeen tuloksena. Ohjekokoelman ta-
voitteena on yhtenäistää ja vakinaistaa rakentamisen toimintatapoja ja hankkeeseen
osallistuikin suuri joukko kiinteistön omistajia, rakennusliikkeitä, ohjelmistotaloja
ja muita rakennusalan merkittäviä vaikuttajia. Vaatimuksien ensimmäisessä osassa
annetaan esimerkkejä yleisistä tietomallinnukselle asetetuista tavoitteista: [8]



17

– 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.

2.2 Tietomallinnuksen hyödyt
Edellisissä osissa tuli esille joitakin tietomallinnuksen mahdollistamia hyötyjä verrat-
tuna perinteisempiin kaksiulotteisiin piirustuksiin, mutta tässä osassa on tarkoitus
käsitellä niitä tarkemmin. Oikein tehtynä tietomallinnus ei tarjoa hyötyjä vain suun-
nitteluvaiheessa, vaan koko rakennuksen elinkaaren ajan.

2.2.1 Hyödyt omistajalle ennen rakennusprojektia

Konseptoinnin, toteuttamiskelpoisuuden ja suunnittelun hyödyt

Ennen yhteydenottoa arkkitehtiin, omistajien tulisi selvittää pystytäänkö suunnitel-
lun kokoluokan, laadun ja muut vaatimukset täyttävä rakennus rakentamaan pysyen
budjetissa ja aikataulussa. Tätä voidaan arvioida etukäteen luomalla hyvin pelkistet-
ty tietomalli rakennuksesta ja yhdistämällä se kustannustietokantaan. Uhkana on
projektiin jo käytettyjen resurssien ja työtuntien valuminen hukkaan, jos esimerkiksi
selvä budjetin ylittyminen havaitaan liian myöhään. Jos edellä mainittuihin kysy-
myksiin saadaan positiivinen ja suhteellisen tarkka vastaus, niin omistajat voivat
aloittaa projektin luottavaisin mielin. [5, s. 20]

Rakennuksen lopullisen suorituskyvyn ja laadun paraneminen

Yksinkertaisempien testimallien luominen eri vaihtoehdoista ennen yksityiskohtai-
sempaa rakennuksen mallia auttaa kaikkein parhaiten toimivuuden ja kestävyyden
kriteerit täyttävän ratkaisun löytämisessä. Testimalleja voidaan testata halutuilla
analyysi- ja simulointitavoilla lopullisen laadun parantamiseksi. [5, s. 21]
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Parantunut yhteistyö rakennusprojektin eri osapuolien välillä

Rakennusalalla erilaiset kumppanuutta painottavat projektimuodot, kuten esimer-
kiksi allianssimalli, ovat yleistymässä. Näissä rakennusprojektin riskejä, mutta myös
hyötyjä, jaetaan tasaisemmin eri osapuolien kesken ja näin pyritään takaamaan, että
projektin hyvä sujuminen on kaikilla korkealla tärkeysjärjestyksessä. Tietomallin
käyttäminen auttaa kaikkia osapuolia ymmärtämään projektin vaatimuksia parem-
min heti sen alusta alkaen. Lisäksi tietomalli auttaa kustannuslaskelmien teossa ja
myös vähentää osapuolien välistä paperisotaa. [5, s. 21]

2.2.2 Suunnitteluvaiheen hyödyt

Aikaisemmat ja tarkemmat visualisoinnit suunnitelmasta

BIM-ohjelmistolla suunniteltua ja luotua kolmiulotteista mallia muokataan suoraan
sen sijasta, että se luotaisiin useasta kaksiulotteisesta näkymästä. Tämä takaa
sen, että suunnitelmaa voidaan havainnollistaa millä tavalla ja milloin tahansa
huolehtimatta siitä, että onko muutokset päivitetty kaikkiin osasuunnitelmiin. [5, s.
21]

Automaattiset matalan tason korjaukset suunnitelmiin

Koska suunnittelussa käytetyt oliot noudattavat määriteltyjä parametrisia sääntöjä
jotka varmistavat niiden kohdistuksen, kolmiulotteisessa mallissa ei tule olemaan
geometriaan, kohdistukseen tai paikkakoordinaatteihin liittyviä ongelmia. [5, s. 21]
Eri vastuualueiden suunnitelmien yhteensopivuus voidaan myös tarkastaa hyödyntä-
mällä automaattista törmäyksentarkastelua, joka varmistaa, että oliot eivät törmää
tai ole liian lähellä toisiaan. Nämä ominaisuudet vähentävät huomattavasti suunnit-
telijoiden tarkastustyöhön kuluttamaa aikaa. Kuvassa 5 esitellään suunnitelmassa
oleva talotekniikan törmäys rakenteiden kanssa esimerkkinä törmäystarkastelun
hyödyllisyydestä.
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Kuva 5: Selvä ongelma rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmien yhteensopivuudessa.
[9, s. 10]

Tarkkojen ja yhtenäisten kaksiulotteisten piirustuksien tuottaminen mil-
loin tahansa

Mistä tahansa joukosta olioita tai näkymästä voidaan luoda tarkat ja yhtenäiset
piirustukset missä tahansa vaiheessa projektia. Kun suunnitelmaan täytyy tehdä
muutoksia, uudet kuvat voidaan luoda heti niiden valmistuttua. Tämä selvästi
vähentää virheitä ja aikaa, joka kuluu samojen rakennuspiirustuksien luomiseen
kaikille eri vastuualueiden suunnittelijoille. [5, s. 21]

Aikaisempi yhteistyö eri vastuualueiden suunnittelijoiden välillä

Tietomallinnus helpottaa eri vastuualueiden suunnittelijoiden samanaikaista työnte-
koa. Yhden tai useamman kolmiulotteisen mallin kanssa työskentely on huomattavasti
helpompaa ja vähemmän aikaa vievää kuin eri suunnitelmien lähetteleminen ja vas-
taanottaminen tarkastamista varten. Tietomallinnuksessa uusimmat muutokset ovat
nopeammin kaikkien osapuolien saatavilla. Tämä vähentää suunnittelun virheitä,
laiminlyöntejä ja siihen kulutettua aikaa, koska ongelmat havaitaan nopeammin ja
suunnitelmaa on mahdollista jatkuvasti parantaa. Säästetty aika tarkoittaa myös
kustannustehokkuuden parantumista. [5, s. 22]
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Helpompi varmistaa suunnitteluvaatimusten täyttyminen

Tietomallien kolmiulotteiset mallit tarjoavat aikaisemmat visualisoinnit sekä in-
formaatiota tilojen koosta ja materiaalimääristä. Tämä mahdollistaa tarkemmat
sekä aikaisemmat kustannuslaskelmat. Jos tilojen koolle tai määrälle on asetettu
vaatimuksia, kuten esimerkiksi sairaaloiden ja laboratorioiden tapauksissa, niin nii-
den tarkistaminen voidaan hoitaa automaattisesti. Sama pätee myös vaatimuksille
tiettyjen tilojen sijainnista lähellä toisiaan. [5, s. 22]

Kustannuslaskelmien luominen suunnitteluvaiheessa

Missä tahansa suunnittelun vaiheessa tietomallista voidaan tuottaa tarkat tiedot
materiaalimääristä ja tiloista, joita voidaan hyödyntää kustannuslaskelmissa. Suun-
nittelun alkupuolella kustannuslaskelmat perustuvat kaavoihin jotka liittyvät mer-
kittävimpiin projektin lukumääriin, kuten esimerkiksi pysäköintipaikkojen määrään
tai eri tilojen neliömääriin. Kun suunnitelman tarkkuus kasvaa, niin sama tapah-
tuu kustannuslaskelmille. Tämän takia tietomallia hyödyntämällä on mahdollista
tehdä parempia kustannuksiin liittyviä päätöksiä, kuin perinteisillä kaksiulotteisilla
piirustuksilla. [5, s. 22]

Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen parantuminen

Rakennuksen tietomallin analysointi ja simulointi energiakulutuksen arviointiin tar-
koitetuilla ohjelmilla on mahdollista jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tämä ei ole kovin
käytännöllistä kaksiulotteisten piirustuksien tapauksissa johtuen ajasta joka kuluu
tarvittavien tietojen syöttämiseen ohjelmiin. Koska tietomalliin tehtyjen muutoksien
vaikutukset energiankulutukseen on helppo tarkistaa, voidaan pienetkin ongelmat
korjata ennen kuin on liian myöhäistä. Kaksiulotteisten piirustuksien tapauksessa
energia-analyysi tehdään yleensä vasta suunnittelun lopussa, jotta varmistutaan
lakien ynnä muiden määräysten asettamien vaatimusten täyttymisestä. Mahdolli-
suus yhdistää tietomalli eri analyysi- ja simulointiohjelmiin auttaa suunnittelijoita
tekemään hyviä päätöksiä ja näin parantamaan lopullisen rakennuksen laatua. [5, s.
23]

2.2.3 Rakennus- ja valmistusvaiheiden hyödyt

Suunnitelmamallin käyttäminen osien valmistuksessa

Suunnitelmamalli voidaan siirtää valmistustyökaluun, jossa siitä tehdään vieläkin
yksityiskohtaisempi muokkaamalla olioista valmistuskelpoisia. Tämä yleensä tarkoit-
taa olioiden geometrian tarkentamista. Kolmiulotteinen geometria voidaan sitten
siirtää valmistuskoneisiin, jotka tuottavat sen perusteella lopullisen osan. Teräksen
valmistuksessa ja joissakin peltisepäntöissä tämän tason automaatio on jo arkipäivää.
Sitä on myös onnistuneesti käytetty elementtien valamiseen, ikkunointiin ja lasin val-
mistukseen. Tästä seuraa se, että projektiin osallistuvat valmistajat ympäri maailmaa
voivat käyttää tietomallien olioita lähtökohtanaan ja sen jälkeen päivittää tietomallia
entistä paremmaksi omalla työllään. Koska valmistajat voivat varmistaa tuotoksiensa
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yhteensopivuuden ja tarkat mitat tietomallin avulla, normaalia suuremmatkin osat
voidaan valmistaa rakennuspaikan ulkopuolella ilman, että tarvitsee olla huolestunut
tarpeesta tehdä muutoksia paikan päällä. Lopputuloksena ovat pienemmät asennus-
ryhmät, nopeammat asennusajat sekä pienempi tarve varastotilalle paikan päällä. [5,
s. 23]

Nopeampi reagointi muutoksiin suunnitelmissa

Kun tietomalliin tehdään muutosehdotus, niin muut oliot suunnitelmassa päivitty-
vät automaattisesti. Usein parametriset säännöt pystyvät huolehtimaan muutoksien
vaatimista päivityksien onnistumisesta, mutta joissakin tapauksissa tarkastaminen
visuaalisesti on tarpeen. Toinen vaihtoehto on automaattisen törmäystarkastelijan
käyttäminen. Tarvitut muutokset voidaan hyväksyä nopeammin, kun ne ovat he-
ti kaikkien osapuolien saatavilla, visualisoitavissa ja arvioitavana ilman tarvetta
piirustuksien edestakaisin lähettelylle. [5, s. 23]

Suunnitteluvirheiden ja –puutteiden havaitseminen ennen rakentamista

Ristiriitaisten kaksiulotteisten piirustuksien aiheuttamat suunnitteluvirheet eivät
ole ongelma tietomallin tapauksessa, koska sama kolmiulotteinen virtuaalimalli on
lähteenä sekä kaksi- että kolmiulotteisissa piirustuksissa. Lisäksi, koska eri vastuu-
alueiden suunnitelmat voidaan yhdistää samaan malliin, niiden yhteen sopiminen
voidaan varmistaa helposti. Yhteistyö eri suunnittelijoiden välillä paranee ja koska
virheet sekä puutteet havaitaan tavallista useammin ennen rakentamista, rakennus-
prosessi nopeutuu. Tämän seurauksena kulut sekä oikeudenkäyntien todennäköisyys
pienenevät ja prosessi on jouhevampi koko projektiryhmälle. [5, s. 24] Kuvassa 6
esitellään suunnittelualueiden tietomallien yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi.
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Kuva 6: Kokonaisuuden muodostaminen eri suunnittelualueiden tietomalleista. [9, s.
6]

Virtuaalimallin ja rakennussuunnittelun synkronointi

Kun rakennussuunnitelman aikataulu yhdistetään rakennuksen virtuaalimalliin, on
lopputuloksena neliulotteinen suunnitelma. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus-
prosessia on mahdollista simuloida ja voidaan tarkastella miltä rakennuksen sekä
työmaan tulisi näyttää milläkin hetkellä. Tästä on paljon hyötyä, kun etsitään työs-
kentelyyn liittyviä ongelmia ja parannusmahdollisuuksia esimerkiksi työntekijöiden,
laitteiston ja turvallisuuden näkökulmista. Lisähyötyä on mahdollista saada, jos
malliin lisätään myös esimerkiksi rakennustelineet ja nosturit, jolloin niihin liitty-
viä toimintoja voidaan aikatauluttaa. Tämän kaltainen analyysi ei ole mahdollista
perinteisillä dokumenteilla. [5, s. 24] Kuvassa 7 esitellään esimerkki värikoodatusta
neliulotteisesta mallista. Värit tarkoittavat seuraavaa: oranssi, valmis; sininen, kuluva
viikko; vihreä, seuraava viikko; keltainen, yli kaksi viikkoa; lila, yli kaksi viikkoa, eri
urakoitsija. [10]
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Kuva 7: Esimerkki runkovaiheen tietomallipohjaisesta aikataulusta. [10, s. 11]

Parempi tuki lean-rakentamisen periaatteille

Lean-rakentamisen tavoitteena on minimoida hukattu vaivannäkö ja vähentää tarvetta
varastoida materiaaleja paikan päällä. Tämä vaatii tarkkaa koordinointia kaikkien
rakennusprosessiin osallistujien välillä, jotta voidaan varmistaa, että työtä voidaan
tehdä, kun tarvittavat materiaalit ovat paikan päällä. Koska tietomalli sisältää sekä
virtuaalimallin että tarkan tiedon materiaaleista, se toimii hyvänä lähtökohtana
näille suunnitelmille. Mallia voidaan myös tarkastella kannettavilla laitteilla, jolloin
esimerkiksi materiaalien, asennusprosessin ja sijainnin seuranta ovat mahdollisia. [5,
s. 24]

Hankinnan synkronointi suunnitelman ja rakentamisen kanssa

Rakennuksen tietomalli tarjoaa tarkat tiedot kaikista tai ainakin suurimmasta osasta
tarvittavista materiaaleista ja tavaroista. Näistä tiedoista on hyötyä, kun keskustel-
laan myyjien ja alihankkijoiden kanssa hankinnoista, kuten esimerkiksi betoniele-
menteistä. Tosin joidenkin valmistettujen tuotteiden tapauksissa määrittelyissä on
vielä puutteita, joten hankintaprosessi ei helpotu kaikissa tapauksissa. [5, s. 25]



24

2.2.4 Ylläpitovaiheen hyödyt

Parantunut luovutusasiakirjojen aineiston kokoaminen ja luovutus

Rakennus- sekä lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkö- (LVIS)-urakoitsijat kokoavat
rakennusprosessin aikana tietoa asennetuista materiaaleista sekä rakennuksen eri
järjestelmien ylläpidossa ja huollossa tarvittavaa dokumentaatiota. Tämä tietoaineisto
voidaan yhdistää virtuaalimallin olioihin, jolloin rakennuksen omistaja voi hyödyntää
sitä kiinteistönsä tilajohtamisessa. Se mahdollistaa myös järjestelmien toiminnan
tarkastamisen ennen luovutusta omistajalle. [5, s. 25]

Parempi tilojen hallinta ja toiminta

Tietomalli on lähde kaikelle rakennukseen liittyvälle tiedolle, sekä graafiselle että
tekniselle. Ennen luovutusta suoritetut analyysit voidaan myös antaa omistajalle,
jotta suunnitteluvalintojen oikeellisuus voidaan varmistaa käytön alettua. Myös
rakennukseen asennettujen järjestelmien toimintaa mitoitusten mukaisesti voidaan
valvoa niiden avulla. [5, s. 25]

Yhteensovitus kiinteistöjohtamisen järjestelmien kanssa

Rakennuksen virtuaalimalli tarjoaa tarkan kuvan lopullisista tiloista ja järjestelmis-
tä, jos siihen on päivitetty asianmukaisesti kaikki alkuperäisen suunnitteluvaiheen
jälkeen tehdyt muutokset. Tämän vuoksi se toimii erinomaisena lähtöpisteenä tilojen
hallinnan ja toiminnan kannalta. [5, s. 25] Tietomalleihin pohjautuvia kiinteistöjen
ylläpitoon tarkoitettuja ohjelmia on jo tarjolla tai kehitteillä muun muassa toimitila-
johtamiseen ja tilahallintaan [11, s. 15]. Kuvassa 8 esitellään esimerkki tietomallin
hyödyntämisestä laitteiden paikannuksessa.
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Kuva 8: Laitteen paikantaminen tietomallin perusteella ylläpito-ohjelmistossa. [11, s.
15]

2.3 Tietomallinnuksen haasteet
Kuten edellisestä osasta käy selväksi, tietomallinnus tarjoaa monia hyötyjä kaikilla
rakennuksen elinkaaren osa-alueilla. Mutta näiden hyötyjen saavuttamiseksi, ra-
kennusalan perinteisistä ja vakiintuneista tavoista täytyy siirtyä uusiin ja erilaisiin
työskentely- ja ajattelutapoihin, josta saattaa syntyä kitkaa eri sopimusosapuolien
välille. Tässä osassa käsitellään näitä tietomallinnuksen käytöstä syntyviä haasteita.

2.3.1 Yhteistyöhön liittyvät haasteet

Vaikka tietomallinnus mahdollistaa aiempaa helpomman ja tiiviimmän yhteistyön
eri osapuolien välillä, se myös tuo mukanaan omia mahdollisia haasteitaan. Eastman
et al. [5, s. 26] listaavat näitä seuraavasti:

– Työmenetelmien määrittely, joka takaa riittävän informaation jakamisen eri
osapuolien välillä.

– Jos arkkitehti käyttää suunnittelussaan perinteisiä kaksiulotteisia piirustuksia,
tietomalli täytyy rakentaa niiden pohjalta jonkun muun toimesta, eli raken-
nuksen malli täytyy käytännössä tehdä kahdesti.

– Jos arkkitehti käyttää tietomallinnusta, on mahdollista, että se ei ole tarpeeksi
yksityiskohtainen ja sitä ei voida suoraan käyttää rakentamisessa. Toinen
mahdollisuus on, että olioiden määrittelyt eivät ole riittäviä rakentamisessa
tarvittavien määrien saamiseksi.
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– Jos osapuolet käyttävät eri työkaluja mallintamisessa, voidaan tarvita työkaluja
jotka kääntävät tiedostoja eri muotoon. Tämä lisää virheiden mahdollisuutta
sekä projektiin kuluvaa aikaa. Tätä voidaan välttää esimerkiksi hyödyntämällä
standardoituja tiedostomuotoja mahdollisimman paljon.

2.3.2 Oikeudelliset muutokset dokumentaation tuotantoon ja omistus-
suhteisiin

Suunnitteluun, valmistukseen, analyysiin ja rakentamiseen liittyvän tietoaineistoon
liittyvät juridiset huolet, kuten vastuu niiden tarkkuudesta ja maksuvelvollisuudet,
aiheuttavat haasteita. Kun kiinteistöjen omistajien ja alan yritysten kokemus tie-
tomallinnusprojekteista lisääntyy, niin myös toimintatavat alkavat vakiintua. [5, s.
27] Kuten osassa 2.1.3 mainittiin, Suomessakin julkaistiin vuonna 2012 ”Yleiset
tietomallivaatimukset 2012” julkaisusarja, joka syntyi alan toimijoiden COBIM-
kehittämishankkeen tuloksena. Sen tehtävänä on vakinaistaa ja yhtenäistää tietomal-
linnuksen toimintatapoja. [8, s. 5]

2.3.3 Käytäntöjen ja tiedon hyödyntämisen muutokset

Tiedon jakaminen ja yhdistäminen eri osapuolien välillä jo aikaisessa vaiheessa on
yksi tärkeimmistä tietomallinuksen edistämistä ajatuksista. Yritykset jotka sopeu-
tuvat tähän parhaiten, tulevat myös hyötymään eniten. Samojen jaettujen mallien
käyttäminen koko prosessin ajan on todennäköisesti suurin yritysten kohtaama muu-
tos. Tämä vaatii aikaa ja henkilöstön kouluttamista, sillä totutuista tavoista ei ole
helppoa siirtyä uusiin. [5, s. 27]

2.3.4 Käyttöönoton haasteet

Perinteisten suunnittelutapojen korvaaminen vaatii paljon muutakin kuin uusien
ohjelmistojen sekä laitteiden hankkimista ja henkilöstön koulutusta. Tietomallin-
nuksessa samoja asioita ei tehdä vain uudella tavalla, vaan käytännössä kaikkien
yrityksen liiketoimintaan liittyvien toimintatapojen tulee muuttua. Ennen muutoksen
toteuttamista yrityksen tulisi ymmärtää tietomallinnukseen liittyviä toimintatapoja
ja teknologioita. [5, s. 27]

2.4 Industry Foundation Classes-standardi
Koska markkinoilla on paljon erilaisia suunnitteluohjelmistoja ja käytännössä kaik-
ki niistä käyttävät omia tiedostomuotojaan, olisi eri vastuualueiden suunnitelmien
yhteensovittaminen hyvin hankalaa, paitsi jos osapuolet sitoutuisivat samoihin suun-
nitteluohjelmistoihin. Tässä ongelmana on se, että suurin osa ohjelmistoista on
erikoistunut yhteen rakennussuunnittelun osa-alueeseen, kuten esimerkiksi arkkitehti-
, rakenne- tai talotekniikkasuunnitteluun. Osa ohjelmistoyrityksistä tarjoaa ohjelmia
useammalle osa-alueelle, mutta eri suunnitteluyrityksillä on erilaiset tottumukset ja
toimintatavat, joten ne valitsevat itselleen parhaiten sopivat suunnitteluohjelmistot,
eivätkä parhaiten muiden kanssa yhteensopivat.
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Vastauksena tähän tiedonsiirto-ongelmaan on kehitetty standardi, Industry Foun-
dation Classes (IFC). Lyhyesti tiivistettynä, IFC määrittelee EXPRESS-kieleen
pohjautuvan hierarkkisen olio-suhde -rakenteen rakennuksen komponenttien esittämi-
selle [12]. IFC:n määrittelemiä avoimia ja standardoituja tiedostomuotoja käytetään
maailmanlaajuisesti rakennusteollisuudessa tietomallinnukseen liittyvään tiedonsiir-
toon eri osapuolien välillä. IFC-muodossa suunnitelmat voidaan myös tuoda erillisiin
analysointi- ja simulointiohjelmistoihin. IFC hyväksyttiin viralliseksi International
Organization for Standardization (ISO) yhteisön standardiksi vuonna 2013. [13]
Kirjoittamisen hetkellä viimeisin versio, IFC4 Add2, julkaistiin vuonna 2016.

IFC-standardia ylläpitää kansainvälinen voittoa tavoittelematon buildingSMART
yhteisö, joka perustettiin vuonna 1995. BuildingSMART koostuu tällä hetkellä
Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa sijaitsevista 18:sta haaraosastosta. Alan
toimijoista koostuvat haaraosastot ovat pääasiassa vastuussa avoimuuden edistämi-
sestä tietomallinnuksessa kotimaassaan. [13]
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3 Aikaisempi tutkimus
Tässä osassa on tarkoitus esitellä aiemmin julkaistua materiaalia, joka liittyy an-
tureiden tuottaman datan yhdistämiseen tietomalliin rakennuksen ylläpitovaiheen
näkökulmasta. Lyhyesti sanottuna, aihe ei ole kovin kattavasti tutkittu ja käsitelty eli
siihen liittyvää materiaalia löytyy melko vähän tieteellisistä julkaisuista. Jonkin ver-
ran materiaalia on myös julkaistu yritysten toimesta ja sitä käsitellään ensimmäiseksi,
koska se on kaikista vaikuttavinta.

3.1 Tietomallit ylläpidossa –dokumentti
Valtionhallinnon asiakkaille tilapalveluja ensisijaisesti tuottava Senaatti-kiinteistöt on
tietomallinnuksen edelläkävijä Suomessa. Liikelaitoksen projekteissa tietomalleja on
tehty jo vuodesta 2000 asti ja vuonna 2007 se julkaisi omat tietomallivaatimuksensa
sekä alkoi vaatia tietomallinnuksen hyödyntämistä kaikissa yli miljoonan euron
projekteissaan. [14] Edellä mainitut tietomallivaatimukset toimivat lähtökohtana,
kun COBIM-hanke alkoi tehdä vuonna 2012 julkaistua ”Yleiset tietomallivaatimukset
2012” ohjekokoelmaa.

Vuonna 2016 Senaatti-kiinteistöt julkaisi raportin, jonka aiheena oli tietomallien
hyödyntäminen rakennuksen ylläpidossa prosessilähtöisestä näkökulmasta. Anturei-
den ja tietomallin yhdistämistä käsitellään raportin kappaleessa kuusi. Tästä virtu-
aalimallin ja anturitiedon yhdistelmästä käytetään raportissa nimeä olosuhdemalli.
Vaikka tästä ideasta on puhuttu jo pitkään maailmanlaajuisesti, niin olosuhdemallia
sen kirjaimellisessa merkityksessä ei ole ollut olemassa. Aiemmissa ratkaisuissa on hyö-
dynnetty yksinkertaistettuja kolmi- tai kaksiulotteisia virtuaalimalleja. Granlundin
ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyön tuloksena on syntynyt ensimmäinen varsinai-
nen olosuhdemallina pidettävä ”Virtuaalinen kiinteistö” –alusta, jonka avulla muun
muassa sisäolosuhteita ja energiankulutusta voidaan seurata internetin välityksellä
tietomalliin yhdistettynä Granlund Manager –ohjelmistossa. [14, 15]

Olosuhdemallin tietosisältöön liittyen raportissa listataan muutamia oleellisimpia
antureilla seurattavia tietoja, kuten esimerkiksi: [14]

– Lämpötila ja sisäilmanlaatu

– Rakennuksen painesuhteet

– Rakennekosteudet

– Valaistuksen käyttötiedot

– Energiakulutus

– Erilaiset hälytykset

– Teknisten järjestelmien käyntitilatiedot

– Tilojen käyttöaste
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– Kokoustilojen varaustilanne

Tarpeelliseksi luokiteltava tieto riippuu käyttäjäryhmästä ja siksi olosuhdemalliin
tulisi luoda erilaisia näkymiä eri käyttäjätyypeille. Huoltohenkilöstö tarvitsee erilaista
tietoa kuin kiinteistössä olevan yrityksen työntekijät. Tätä visualisointia ei ole
raportin mukaan järkeä toteuttaa suoraan tietomalliin yhdistettynä kahdesta eri
syystä. Ensimmäinen on tietomallin mahdollisesti jo hyvin suuren tiedostokoon kasvu
ja samalla myös sen käsittely vaikeutuisi. Toisena syynä on tarve rakentaa rajapinnat
tietomallin ja dataa tuottavien järjestelmien välille. Raportin mukaan yleispätevä
rajapinta, jonka avulla kaikki eri järjestelmät kykenisivät lisäämään tietoa suoraan
tietomalliin, olisi kustannustehotonta toteuttaa. [14]

Antureiden ja muiden järjestelmien tuottama tieto tulisi sen sijaan tallentaa
erilliseen tietokantaan, jossa oleva tieto voidaan taas yhdistää tietomallin virtuaa-
liobjekteihin niiden ainutlaatuisen tunnisteen avulla. Tietokanta mahdollistaa myös
järjestelmien välisen tiedonvälityksen ilman erillisten rajapintojen luomista. Valaistus-
sekä ilmanvaihtojärjestelmät voi hakea tietokannasta samaa liikeanturien tuottamaa
tietoa ja niin edespäin. [14]

Raportissa myös listataan esimerkkejä toiminnoista, joihin olosuhdemallia voitai-
siin käyttää: [14]

– Visualisointi

– Tilojen sisäolosuhteiden havainnointi sekä kokonaisuutena että tilakohtai-
sesti

– Rakennuksen energiankulutuksen toteaminen
– Teknisten laitteiden päällä/pois tilojen toteaminen
– Tilojen varaustilanteen toteaminen
– Tilojen käyttöasteen ja -tilanteen toteaminen
– Tilojen tunnistaminen ja löytäminen
– Palvelupyynnön tilan toteaminen
– Käyttäjäpalautteen esittäminen

– Analysointi

– Talotekniikan säätöjen oikeellisuuden arviointi
– Palvelupyyntöjen syy/seuraussuhteiden selvittäminen
– Energiankulutukseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen
– Käyttäjäpalautteen analysointi
– Käyttäjätyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen

– Turvallisuus

– Tilavaraukset
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– Vapaat ja varatut tilat
– Työpisteiden varustelu
– Tarjoilut

– Toimitilapalvelut

– Poistumisopastus
– Palo- tai pelastustoiminta-alueen toteaminen
– Henkilöiden paikantaminen hätätilanteessa
– Ovien auki/kiinni tilat

3.2 Project Dasher
Project Dasher on Autodeskin tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on luoda tietomal-
lipohjainen alusta, jonka avulla rakennuksen reaaliaikaista suorituskykyä voidaan
valvoa koko sen elinkaaren ajan ja näin tarjota hyödyllistä tietoa sen omistajille.
Käytännössä se siis yhdistää tietomallin tarjoaman yksityiskohtaisen geometrian
ja järjestelmiä koskevan tiedon kiinteistönhallintajärjestelmän (Building Manage-
ment System, BMS) datan visualisointiin ja järjestelmien ohjaamiseen. [16] Tätä
havainnollistetaan kuvassa 9.

Kuva 9: Dasher yhdistää tietomallin ja kiinteistönhallintajärjestelmän. [16]

Autodeskin Toronton toimisto oli yksi ensimmäisistä paikoista, jossa Dasherin
toimintaa testattiin. Kokeilussa antureita asennettiin ympäri toimistoa ja ne lisättiin
vastaaviin paikkoihin myös virtuaalimallissa. [16] Kuvassa 10 on esimerkki anturien
sijoittelusta työpisteessä ja virtuaalimallissa.
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Kuva 10: Anturit työpisteessä ja vastaavasti virtuaalimallissa. [16]

Jokaisella anturilla on virtuaalimallissa oma yksilöivä tunniste, jonka perusteella
ne voidaan yhdistää erilliseen tietokantaan tallennettuun anturien mittaustietoon.
Dasher mahdollistaa tämän tiedon tarkistelun reaaliajassa tai historianmukaisesti
sekä eri mittakaavoissa. [16] Kuvassa 11 esimerkkinä energiankulutuksen tarkistelu
kerros-, alue- ja työpistetasoilla.

Kuva 11: Energiankulutuksen tarkistelu eri mittakaavoissa. [16]

Anturien tuottaman tiedon kolmiulotteisessa mallissa esittämisen hyödyt tulevat
selväksi, kun tarkistellaan esimerkiksi useiden lämpötila-antureiden mittaustuloksia
samaan aikaan. Tästä esimerkki kuvassa 12.
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Kuva 12: Rakennuksen 3. ja 4. kerroksien lämpötilakartat. [16]

Kokonaisuuden ja alueellisten eroavaisuuksien havaitseminen on näin huomatta-
vasti helpompaa. Kun tähän ominaisuuteen yhdistetään vielä tietomallista löytyvien
talotekniikkajärjestelmien sijoittelu, niin esimerkiksi valaistuksen ja sähkönkulutuk-
sen tai ilmanvaihdon ja lämpötilan korrelointia voidaan havainnoida hyvin helposti.
Myös auringonpaisteen vaikutuksia rakennukseen voidaan analysoida sisäänrakenne-
tuilla työkaluilla. [16]

Kun Autodesk julkisti Forge-alustansa, joka on tarkoitettu pilvipohjaisten suunnittelu-
ja tekniikkaohjelmistojen luomista varten, Dasher oli mahdollista muuttaa erillisestä
tietokoneohjelmasta internetselaimessa käytettäväksi palveluksi, nimeltään Dasher
360. [16] Kuvassa 13 havainnollistetaan siirtymää. Kirjoitushetkellä Dasher 360:n
toimintaa oli mahdollista kokeilla osoitteessa dasher360.com.
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Kuva 13: Project Dasherin muuttuminen ohjelmasta verkkopalveluksi. [16]

3.3 Tieteelliset julkaisut
“Building Information Modelling for Smart Built Environments”

Zhang et al. [17] käsittelivät työssään tietomallinnuksen hyödyntämistä älykkäiden
ympäristöjen luomiseen. Osana työtä kehitettiin myös yksinkertainen prototyyppi
tietomallin ja anturit yhdistävästä energianhallintaohjelmistosta. Reaaliaikainen tieto
energialähteistä ja –mittareista salli energiantuotannon ja –kulutuksen seuraamisen.
Seuraamalla säätä, lämpötilaa ja tilojen käyttöastetta, nykyhetken sekä tulevaisuu-
den energiatarpeita voitiin arvioida. Antureiden tuottama data tallennettiin erilliseen
tietokantaan ja kehitetty ohjelmisto salli tämän tiedon esittämisen tietomallissa.
Oikeat anturit yhdistettiin IFC-muotoisen virtuaalimallin vastineisiin niihin lisät-
tyjen tunnisteiden avulla. [17] Kuvassa 14 on esimerkki käyttäjälle esitettävästä
anturikohtaisesta tiedosta ja kuvassa 15 on näkymä rakennuksen energia-analyysistä.
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Kuva 14: Ohjelmistoprototyypin esittämä tieto anturista. [17]

Kuva 15: Ohjelmistoprototyypin näkymä rakennuksen energia-analyysistä. [17]
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“Sensor Handling in Building Information Models. Development of A
Method And Application on A Case Study”

Andriamamonjy et al. [18] kehittivät työssään menetelmän anturien tuottaman tiedon
ja tietomallin yhdistämiseen rakennuksen suorituskyvyn arviointia varten. Lyhyesti
tiivistettynä, heidän menetelmänsä perustuu IFC-muotoisten virtuaalimallien sisältä-
miin Globally Unique Identifier (GUID) –tunnisteisiin. Kun tietomalli tallennetaan
IFC-muotoon, niin jokaiselle mallissa olevalle komponentille annetaan ainutlaatuinen
tunniste, jotta voidaan välttää esimerkiksi samannimisten komponenttien tietojen
sekoittuminen. Kuvassa 16 esitellään heidän menetelmänsä toiminta osana raken-
nussimulaatioprosessia. Andriamamonjy et al. [18] listaavat kolme vaihetta heidän
ratkaisunsa toteuttamiselle:

1. Tietomalliin lisätään suunnitteluohjelmistossa antureiden virtuaalivastineet ja
malli tallennetaan IFC-muodossa.

2. Antureiden GUID:t etsitään tiedostoista ja ne tallennetaan tietokantaan tun-
nisteiksi. Oikeiden antureiden tuottama data yhdistetään niitä vastaaviin
GUID:hin.

3. Toteutetaan ohjelmisto, joka sallii tietokantakyselyiden tekemisen GUID:n
perusteella halutun anturidatan noutamiseksi simulointia varten.

Kuva 16: Kehitetyn menetelmän toiminta rakennussimulaatioprosessissa. [18]
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”Exploiting Internet of Things and building information modeling fra-
mework for management of cognitive buildings”

Pasini et al. [19] tutkivat työssään tietomallin ja anturien tuottaman tiedon yh-
distämistä. Heidän kehittämässä menetelmässään tietomalli ei toimi vain pohjana
anturidatan visualisoinnille, vaan siihen myös tallennetaan tietoa. Erillinen kiinteis-
tönhallintajärjestelmä toimii yhä pääasiallisena alustana anturidatan tallentamiselle
ja analysoinnille, mutta myös tietomalliin tallennetaan esimerkiksi viimeisimmät
mittaustulokset, kuten lämpötila ja suhteellinen kosteus. Tämä tapahtuu kehitet-
tyjen muuntajien avulla, jotka kääntävät kiinteistönhallintajärjestelmästä saadun
tiedon IFC-muotoon ja päinvastoin. [19] Kehitetyn järjestelmän rakennetta esitellään
kuvassa 17.

Kuva 17: Pasini et al. kehittämän järjestelmän rakenne. [19]

Pasini et al. [19] lisäsivät tietomalliin myös parametrisia sääntöjä. Nämä säännöt
esimerkiksi muuttavat huoneen värin vihreästä punaiseksi, jos mitattu lämpötila on
määriteltyjen raja-arvojen ulkopuolella. Tämä tekee tilanteenvalvonnasta helpompaa
ja yksinkertaisempaa. [19]

”Building Information Modeling (BIM) Enabled Facilities Management
Using Hadoop Architecture”

Arslan et al. [20] kehittivät työssään avoimen lähdekoodin Hadoop-palvelinohjelmistoon
perustuvan prototyypin tietomallin sekä anturidatan tallentamista ja analysointia
varten. Hadoop ei ole perinteinen relaatiotietokanta, vaan se on suunniteltu niin
sanotun ”Big Datan” tallentamiseen. Siihen pystytään tallentamaan sekaisin lähes
minkälaista dataa tahansa, kuten kuvia, videoita, anturidataa ja niin edespäin, ilman
aiempia määrittelyjä. Se on myös helppo käyttää sekä ymmärtää, kustannustehokas
ja sallii rinnakkaisprosessoinnin hajautetusti. [20]

Toisin kuin aiemmin esitellyissä töissä, tietomallia ei muunnettu IFC-muotoon,
vaan se vietiin Revitistä Open Database Connectivity (ODBC)-tietokantarajapintaa
hyödyntämällä Hadoopiin. Työssä antureista tuleva reaaliaikainen data muunnetaan
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ensiksi ymmärrettävään muotoon, jonka jälkeen se siirretään Hadoopiin. Kun tieto-
kanta on valmisteltu, siinä olevaa tietoa voidaan käsitellä käyttämällä Structured
Query Language (SQL) -kyselykieltä muistuttavaa HiveQL-kyselykieltä. Käsitelty
tieto voidaan sen jälkeen visualisoida reaaliaikaisesti esimerkiksi huonekohtaisesti
kuvassa 18 esitellyllä tavalla. [20]

Kuva 18: Anturien mittaamien lämpötilojen visualisointi huonekohtaisesti. [20]

”BIMSL: A generic approach to the integration of building information
models with real-time sensor data”

Alves et al. [21] kehittivät työssään tietomallin ja anturien tuottaman tiedon yhdis-
tämiseen tarkoitetun täsmäkielen, Building Information Modeling Sensor Language
(BIMSL). Sen tarkoituksena on helpottaa kyselyiden tekemistä reaaliaikaisesta an-
turien tuottamasta tiedosta tietomallin perusteella määriteltyjen rajausten, kuten
esimerkiksi huoneiden ja kerrosten, mukaisesti. Kuvassa 19 on esimerkki BIMSL-
kyselystä, jossa haetaan jokaisen kerroksen keskilämpötila viimeisen 10 minuutin
ajalta. [21]

Kuva 19: Esimerkki BIMSL-kyselystä. [21]
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BIMSL:n paremmuus verrattuna yleisohjelmointikielellä toteutettuun ratkaisuun
varmistettiin käyttämällä tieteellisen yhteisön suosittelemaa arviointitapaa. Vertai-
lukohteina olivat tehokkuus, suorituskyky, käyttäjätyytyväisyys ja lähestyttävyys.
Lopputulos oli, että BIMSL on selvästi parempi kaikilla osa-alueilla. BIMSL-kielen
käyttäminen on siis miellyttävämpää, se tarjoaa tarkempia tuloksia, säästää aikaa,
ja on helpompi opetella, kun verrattuna perinteisiin tapoihin. [21]

”BIM application to building energy performance visualisation and ma-
nagement: Challenges and potential”

Gerrish et al. [22] arvioivat työssään tietomallinnuksen soveltuvuutta visualisointiin
ja rakennuksen toiminnan hallintaan. Osana työtään he myös kehittivät menetelmän
tietomallin sekä kiinteistönhallintajärjestelmän anturidatan yhdistämiselle. Koeym-
päristönä toimi vuonna 2013 toimistorakennus, josta ei ollut saatavilla yhtenäistä
tietomallia. Rakennuksessa tosin oli tuhansia sensoreita, joiden tuottamaa tietoa
tallennettiin SQL-tietokantaan. Tätä tietoa käsiteltiin ja visualisointiin kiinteistönhal-
lintajärjestelmän avulla. Tässä aiemmassa toteutuksessa havaittiin useita puutteita
ja ongelmia, joita kehitetyllä menetelmällä pyrittiin ratkaisemaan. [22] Kuvassa 20
esitellään kehitetyn menetelmän rakenne.

Kuva 20: Gerrish et al. kehittämän menetelmän rakenne. [22]

Rakennuksesta luotiin Revit-ohjelmistolla yksinkertainen tietomalli ajan säästä-
miseksi ja tähän tuotiin simulointiohjelmasta tietoa esimerkiksi tilojen odotetuista
lämmitys- ja viilennysvaatimuksista. Rakennuksen perusgeometria ja toimintaan
liittyvä tieto siirrettiin Dynamo-ohjelmistolla JavaScript Object Notation (JSON)
-tiedostomuotoon, jotta siihen liittyviä kyselyitä pystyttiin tekemään ja käsittelemään
ilman vaatimusta tietyn yrityksen ohjelmistoille. IFC-muotoa harkittiin, mutta joh-
tuen mahdollisesta datan menetyksestä ja muista virheistä, he päätyivät käyttämään
toista vaihtoehtoa. [22]

Koska aiemmin anturidatan tallentamiseen käytetyn SQL-tietokannan toteu-
tuksessa havaittiin ongelmia, Gerrish et al. [22] valitsivat Hierarchical Data For-
mat (HDF5) -tiedostomuodon. Se soveltui tarkoituksen paremmin, johtuen muun
muassa tallennuksen helppoudesta ja soveltuvuudesta ”kirjoita kerran, lue useasti”
-tiedonkäsittelymalliin, joka on yleinen antureiden tapauksessa. Kirjoittajat myöntä-
vät, että tämä ei todennäköisesti sovellu yleiseksi ratkaisuksi, mutta se toimii hyvänä
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esimerkkinä tietokannan suorituskykyvaatimuksille. Tallennettu tieto yhdistettiin
kokonaisuudeksi JSON-tiedostoon ja kiinteistönhallintajärjestelmään tallennettujen
tilanimien avulla. Toinen vaihtoehto olisi ollut käyttää jotakin tiedonvälitysstandar-
dia, kuten esimerkiksi Project Haystack tai Open Building Information Exchange
(oBIX), mutta ne eivät täysin täyttäneet asetettuja vaatimuksia. Kokonaisuutta
visualisoitiin Python-pohjaisilla Pandas ja Matplotlib työkaluilla. [22] Kuvassa 21
esitellään erilaisia kehitettyjä visualisointitapoja.

Kuva 21: Erilaisia visualisointitapoja mittaustuloksille. [22]
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4 Käytettävät anturit
Tämä työ tehtiin osana projektia, jossa Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle
rakennetaan älykkään talotekniikan pilottiympäristö. Osana projektia TUAS-talon
huoneisiin 3561, 3555, 3515 ja 2103 asennetaan antureita ja muuta älytekniikkaa.
Huone 3561 on työhuone, 3515 kahvihuone ja 3555 sekä 2103 ovat ryhmätyösken-
telytiloja. Antureilla havainnoidut asiat, kuten lämpötilat ja suhteelliset kosteudet,
edustavat hyvin rakennuksien yleisempiä mittauskohteita. Alkuperäisenä tarkoituk-
sena oli käyttää työssä mahdollisimman monen eri valmistajan antureita, mutta
valitettavasti projektissa ilmenneistä viivästyksistä ja muista aikataulullisista syistä
johtuen, vain Connected Finland Oy:n toimittamat anturit ehdittiin integroimaan
osaksi työtä.

Soficta Oy:n toimittamat anturit liikennöivät LoRaWAN-verkon kautta ja Con-
nected Finland Oy:n toimittamat anturit taas Sigfox-verkon kautta. Nämä verkot
tarjoavat pienitehoisen ja kauas kantavan verkkoyhteyden IoT-laitteille. Virrankulu-
tus on saatu pieneksi tyytymällä hitaaseen siirtonopeuteen ja harvoin tapahtuvaan
viestintään. Tämän ansiosta paristoillakin toimivat laitteet saavuttavat vuosien ak-
kukeston. Tämän hankkeen tapauksessa mittausdatan päivitykset tapahtuvat 10-30
minuutin välein. Muut projektissa käytettävät kytketään esimerkiksi KNX-standardin
mukaisesti kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

Kuvissa 22, 23 ja 24 esitellään huoneisiin 3561, 3555 ja 3515 kirjoitushetkellä asen-
nettujen antureiden sijaintia. Huonetta 2103 ei esitellä, koska kyseiseen huoneeseen
ei ole asennettu Connected Finland Oy:n toimittamaa anturia eli se ei liity työhön.
Anturit on merkattu kuviin punaisilla vinoneliöillä ja niiden sisällä oleva numero
kuvaa niiden valmistajaa ja havainnoitavia asioita seuraavan listan mukaisesti:

1. Soficta Oy; lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidi.

2. Connected Finland Oy; lämpötila ja suhteellinen kosteus.

3. ABB; läsnäolo.

4. Schneider Electric; läsnäolo.

5. Connected Finland Oy; hiilidioksidi.

6. Connected Finland Oy; paine-ero ulko- ja sisäilman välillä.
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Kuva 22: Huoneeseen 3561 asennettujen anturien sijainteja.

Kuva 23: Huoneeseen 3555 asennettujen anturien sijainteja.
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Kuva 24: Huoneeseen 3515 asennettujen anturien sijainteja.
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5 Anturidatan käsittelyssä käytettävät standardit
Koska tässä työssä useista eri antureista saatavaa tietoa täytyy tallentaa ja välittää
eteenpäin, tulisi nämä hoitaa yhdenmukaisella ja IoT-datalle sopivalla tavalla. Antu-
reista saatavan tiedon noutotavoissa ja muodoissa voi olla huomattavia valmistajasta
riippuvia eroja, joten datan tallentaminen sellaisenaan samaan tietokantaan ei ole jär-
kevää. Jotta anturien tuottaman tiedon jatkokäsittely olisi mahdollisimman helppoa,
täytyi työssä ensimmäisenä valita käytettävät standardit. Ensimmäisenä vaihtoehto-
na harkittiin Project Haystackin soveltamista, mutta koska toinen Aalto-yliopiston
tutkimusryhmä oli kehittänyt Open Data Format (O-DF) ja Open Messaging Inter-
face (O-MI) standardeihin perustuvan järjestelmän [23], päädyttiin valitsemaan ne
muun muassa yhteensopivuuden parantamiseksi.

5.1 Open Data Format
O-DF on The Open Group organisaation ylläpitämä IoT-standardi, joka määrittelee
rakenteen tiedon julkaisemiselle yhdenmukaisella tavalla. IoT-laitteisiin liittyvä tieto
on yleensä hajaantunut useaan eri järjestelmään. Tämän vuoksi on tärkeää, että
tiedolle on olemassa esitysmuoto, jonka avulla eri järjestelmät voivat ymmärtää
toisiaan ja vaihtaa tietoa keskenään. Samoista IoT:hen liittyvistä asioista on myös
todennäköisesti tallennettu eri järjestelmiin vaihtelevia määriä tietoa. Siksi O-DF
vaatii, että jokaiselle asialle on määritelty vähintään yksi ainutlaatuinen tunniste,
jota käytetään kaikissa eri järjestelmissä. Tämän avulla yksi järjestelmä pystyy
esimerkiksi noutamaan anturista tarvittavaa tietoa toisesta järjestelmästä, vaikka se
ei tietäisi anturista mitään muuta kuin sen tunnisteen. [24]

O-DF on määritelty Extensible Markup Language (XML) -skeemaa käyttäen. Sen
ontologia on laajennettava sekä yksinkertainen ja se myös mahdollistaa tietoraken-
teiden luomisen, jotka muistuttavat olio-ohjelmointia. O-DF rakenteen hierarkiassa
ylimpänä on aina yksi Objects-elementti. Tällä elementillä voi olla mikä tahansa
määrä Object-alielementtejä, jotka käytännössä vastaavat ohjelmoinnista tuttuja
olioita. Jokaisella Object-elementillä on vähintään id-alielementti, joka on kuvattavan
asian ainutlaatuinen tunniste. Object-elementillä voi myös muun muassa olla Object-
tai InfoItem-alielementtejä. InfoItem-elementille on määritelty vähintään sen nimi ja
se myös yleensä sisältää arvoja, jotka voivat olla esimerkiksi mittaustuloksia. [24]
Kuvassa 25 esitetään yksinkertainen kuvaus O-DF elementtien hierarkiasta.
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Kuva 25: O-DF rakenteen elementtien hierarkia. [24]

Koska O-DF:n määrittelemä rakenne on hyvin joustava, sen avulla voidaan kuva-
ta käytännössä mitä tahansa määriteltävissä olevaa oliota, kuten esimerkiksi esineitä,
rakennuksia ja palveluita. O-DF ei määrittele kuinka tämä tieto siirretään järjestel-
mästä toiseen, vaan se voi tapahtua esimerkiksi sähköpostin liitteenä, muistitikulla,
O-MI:n mukaisesti tai jollakin muulla viestintäprotokollalla. [24] Kuvassa 26 on
esimerkki älyjääkaapin kuvaamisesta XML-muodossa O-DF:n mukaisesti.

Kuva 26: Älyjääkaapin kuvaaminen XML-muodossa O-DF:n mukaisesti. [25]
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5.2 Open Messaging Interface
IoT yhdistää asiat ja järjestelmät toisiinsa nimensä mukaisesti internetin välityksellä.
O-MI:n tarkoituksena on toimia samanlaisena standardina IoT:n tiedonvälitykselle
kuin Hypertext Transfer Protocol (HTTP) esimerkiksi internetselailussa. HTTP:n
välityksellä siirretään lähinnä Hypertext Markup Language (HTML) -muodossa
olevaa tietoa ihmisiä varten, kun taas O-MI:n välityksellä siirretään tietoa lähinnä
sitä automaattisesti käsitteleviin tietojärjestelmiin. HTTP:n välityksellä pystytään
siirtämään tietoa myös monessa muussa muodossa ja sama pätee O-MI:in. Sen
tapauksessa XML on yleisin, mutta myös muut muodot, kuten esimerkiksi JSON
ja Comma-Separated Values (CSV), ovat mahdollisia vaihtoehtoja. [26] Kuvassa
27 on esimerkki lukupyynnöstä, jonka sisältö on esitetty O-MI:n määrittelemässä
XML-muodossa.

Kuva 27: O-MI lukupyyntö, jonka sisältö O-DF:n mukaisessa XML-muodossa. [27]

O-MI määrittelee myös tarpeen niin sanotuille solmuille. Solmut toimivat O-
MI:n mukaisen IoT-tiedonsiirron käsittelijöinä sekä välittäjinä. Solmu voi toimia
sekä palvelimena että asiakkaana eli se pystyy vastaanottamaan tietoa sekä viesti-
mään muiden solmujen ja palvelimien kanssa. Tärkeimmät O-MI:n vaatimukset ja
ominaisuudet on määritelty seuraavasti: [26]

– O-MI viestit voidaan siirtää käyttäen useimpia matalamman tason protokollia.

– Tämä tarkoittaa sitä, että viestit voidaan siirtää käyttämällä esimerkiksi
HTTP:tä, muistitikkua, sähköpostia tai tekstiviestiä.

– Kolme eri toimintoa: lue, kirjoita ja peruuta.

– Luku on tarkoitettu tiedon noutoon tai tilaamiseen muista solmuista.
– Kirjoitus on tarkoitettu tiedon lähettämiseen toiseen solmuun.
– Peruutus on tarkoitettu tilausten peruuttamiseen ennen määriteltyä um-

peutumisaikaa.
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– O-MI solmut voivat pyytää nykyhetkistä tai historiallista tietoa ja saada
vastauksen välittömästi.

– Tämä tapahtuu luku komennolla ja tieto on vastausviestissä.

– O-MI solmut voivat lähettää tietoa toisilleen, milloin tahansa.

– Tämä tapahtuu kirjoita komennolla.

– O-MI solmuista voidaan tilata tietoa.

– Tämä tapahtuu luku komennolla, jossa on määritelty aikaväli.
– Jos vastausosoite on määritelty, solmu lähettää tiedon vastausviestinä

määritellyn aikavälin mukaisesti.
– Jos vastausosoitetta ei ole määritelty, tieto voidaan noutaa solmusta

käyttäen tilaustunnusta.
– Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos halutaan esimerkiksi seurata anturin

mittaustuloksia.

– Mahdollisuus käyttää eri tiedonvälitysmuotoja sekä pyynnöissä että vastauksis-
sa.

– O-MI:n avulla voidaan välittää tietoa missä tahansa tekstipohjaisessa
muodossa, joka voidaan lisätä XML viestiin.

– Kaikki pyynnöt ja vastaukset voivat määrittää elinajan viestille eli Time To
Live (TTL).

– Jos viestiä ei ole välitetty seuraavalle solmulle ennen kuin TTL umpeutuu,
se poistetaan ja virheilmoitus lähetetään sen alkuperäiselle lähettäjälle,
jos mahdollista.

– Synkronoitu viestintä solmujen välillä mahdollista.

– Mikä tahansa vastausviesti voi sisältää uuden pyynnön.
– Tämä on hyödyllistä esimerkiksi kontrollijärjestelmissä.

– Tietoa tuottavien lähteiden, palveluiden ja metadatan julkaiseminen sekä
löytäminen.

– Julkaiseminen voidaan toteuttaa kirjoituskomennolla.
– Löytäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi tukemalla HTTP-pohjaisia

kyselyitä hakukoneita varten.

– Kaikki pyynnöt voivat määrittää listan kohdesolmuista.

– O-MI solmujen tulee välittää kyseinen pyyntö näihin solmuihin, jos mah-
dollista.
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6 Tehty tietomalli
Osana työtä Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella sijaitsevasta TUAS-talosta
tehtiin yksinkertainen tietomalli. Rakennuksesta mallinnettiin ulkokuori ja osa sen
ikkunoista, sekä huoneet, jotka kuuluvat älykkään talotekniikan pilottiympäristöön.
Autodeskin Revit-ohjelmistoa käytettiin tietomallin luomisessa ja se perustuu kak-
siulotteisiin pohjakuviin, jotka saatiin Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:ltä.

Minulla ei ollut aiempaa kokemusta Revit-ohjelmiston käyttämisestä ennen työn
alkua. Olin opiskelujeni aikana käyttänyt aiemmin CAD-ohjelmistoja, kuten esi-
merkiksi Autodeskin AutoCAD:ia, joten en joutunut aloittamaan uuden ohjelman
opettelua täysin puhtaalta pöydältä. Koska tarkoituksena oli luoda hyvin pelkistetty
tietomalli rakennuksesta, internetistä löytyneet opasvideot ja -materiaalit riittivät
tarvittujen perustaitojen oppimiseksi. Rakenteiden mallintamisen jälkeen tyhjät huo-
neet olivat visuaalisesta näkökulmasta tylsiä ja niiden kokoa oli vaikea hahmottaa.
Tämän takia kävin kuvaamassa sekä mittaamassa kaikki projektiin liittyvät huoneet
ja näiden kuvien pohjalta mallinsin niiden sisustuksen suuntaa antavasti käyttäen
Revit-ohjelmistosta valmiiksi löytyviä objekteja. Kuvassa 28 esitellään tietomallin
ulkokuori ja kuvissa 29, 30, 31 ja 32 esitellään huoneet, joihin asennetaan antureita.

Kuva 28: TUAS-rakennusta kuvaavan tietomallin ulkokuori.
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Kuva 29: Tietomallin huonetta 3515 kuvaava osa.

Kuva 30: Tietomallin huonetta 3555 kuvaava osa.
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Kuva 31: Tietomallin huonetta 3561 kuvaava osa.

Kuva 32: Tietomallin huonetta 2103 kuvaava osa.
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7 VisuaLynk
Tietomallin ja anturien tuottaman informaation yhdistäminen vaatii siihen erikoistu-
nutta ohjelmistoa. Ohjelmiston pitää ainakin pystyä lukemaan tietomallitiedostoja,
renderöimään ne kolmiulotteisesti, hakemaan anturidataa ja esittämään tämä ko-
konaisuus ymmärrettävällä tavalla. Nämä vaatimukset täyttävän ohjelmiston kehit-
täminen täysin tyhjästä hyvin vähäisellä kokemuksella ohjelmistokehityksestä olisi
ollut melko epärealistinen tavoite tälle diplomityölle. Parhaimmassakin tapauksessa
lopputulos olisi todennäköisesti ollut käytettävyydeltään keskinkertainen prototyyppi,
jonka jatkokehitys olisi ollut epätodennäköistä. Tästä johtuen päädyimme tekemään
yhteistyötä VisuaLynkin kanssa.

VisuaLynk on kehityksessä oleva, verkkopohjainen alusta, jonka tavoitteena on
yhdistää hajaantunut rakennuksiin liittyvä informaatio yhdeksi kokonaisuudeksi. Se
mahdollistaa lähes kaiken rakennuksiin liittyvän informaation, kuten esimerkiksi
tietomallien, IoT-datan ja dokumenttien linkittämisen toisiinsa dynaamiseen ja älyk-
kääseen semanttiseen verkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden asian välillä olevan
linkin olemassa olon lisäksi tiedetään niiden välinen suhde. VisuaLynk tekee myös
mahdolliseksi tämän verkon visualisoinnin, hallinnan ja analysoinnin koneoppimista
ja tekoälyä hyödyntämällä. Käyttöliittymänä toimii verkkosivu, joka mahdollistaa
alustan käytön samoilla tunnuksilla eri laitteilla.

VisuaLynkin juuret ovat Aallossa, sillä monet sen taustahenkilöistä ovat työsken-
nelleet kyseisessä yliopistossa. Se on myös tehnyt yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa
liittyen tietomalleihin ja IoT:hen. Tämä teki VisuaLynkistä helposti lähestyttävän ja
hyvin sopivan yhteistyökumppanin heti alusta alkaen. Kuvassa 33 on esimerkki tieto-
mallin objektien välisten suhteiden visualisoinnista linkkiverkkona VisuaLynkissä.
Kuvat 34 ja 35 ovat taas esimerkkejä miltä tehdyn tietomallin huoneet näyttävät
VisuaLynkissä.

Kuva 33: VisuaLynkin tietomallin objektien välisiä suhteita kuvaava linkkiverkko.
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Kuva 34: Tietomallin huonetta 3561 kuvaava osa VisuaLynkissä.

Kuva 35: Tietomallin huonetta 2103 kuvaava osa VisuaLynkissä.
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8 Anturidatan yhdistäminen tehtyyn tietomalliin
Osana työtä kehitettiin oma toteutustapa anturidatan yhdistämiseksi rakennuksen
tietomalliin. Luvuissa kaksi ja kolme pyrittiin vastamaan ensimmäiseen määritel-
tyyn tutkimuskysymykseen eli: ”Miksi anturien tuottaman tiedon yhdistäminen
tietomalliin on parempi vaihtoehto kuin sen yhdistäminen erikseen luotuun visuali-
sointimalliin?”. Tässä osassa on tarkoitus vastata toiseen tutkimuskysymykseen eli:
”Miten anturien tuottaman datan yhdistäminen tietomalliin voidaan toteuttaa?”.
Tehdyn työn eri vaiheet on jaettu osiin ja niitä käsitellään aliotsikoiden mukaisessa
järjestyksessä.

8.1 Alustava suunnittelu ja valmistelu
Aivan ensimmäisenä täytyi kehittää toteutussuunnitelma. Alkuperäisenä ajatuksena
oli käyttää jotakin Project Haystackin mukaista valmista toteutusta anturien tuot-
taman tiedon hallintaan. Project Haystack on avoimen lähdekoodin aloite, jonka
tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää IoT-laitteiden tuottaman datan käsittelyä.
Tähän suunnitelmaan tuli muutos, kun tutustuimme toisen Aalto-yliopiston tutki-
musryhmän kehittämiin O-DF- ja O-MI-standardeihin. Kyseinen tutkimusryhmä oli
myös kehittänyt näitä standardeja noudattavan O-MI solmun referenssitoteutuksen
[23] ja se oli käynnissä palvelimella. Tähän palvelimella toimivaan O-MI solmuun
oli jo yhdistetty joitakin Otaniemen kampukselle asennettuja IoT-laitteita, kuten
esimerkiksi älytermostaatteja. Koska kampukselle asennettujen IoT-laitteiden tuot-
taman datan tallentaminen samalle palvelimelle yhtenäisessä muodossa on järkevä
ratkaisu, sain toiselta tutkimusryhmältä luvan hyödyntää heidän O-MI solmuaan ja
palvelintaan työssäni.

VisuaLynk-palvelun käyttäminen tietomallin ja anturidatan visualisointiin oli
tavoitteena heti työn alussa. Kävin tapaamassa VisuaLynkin edustajaa ja he suostui-
vat yhteistyöhön. Myös O-DF- ja O-MI-standardien käyttäminen sopi, koska heillä
oli jo jonkin verran aiempaa kokemusta niistä.

Oli selvää, että ohjelmointia vaadittaisiin työn toteuttamiseksi. Minulla oli ai-
kaisempaa kokemusta C, C++ ja Python-ohjelmointikielistä. Päädyin valitsemaan
näistä käytettäväksi Pythonin, koska se oli edellä mainituista ainoa tulkattava kieli,
eli valmista koodia ei tarvitse kääntää eri käyttöjärjestelmille ja ohjelman testaa-
minen on nopeaa sekä helppoa. Pythonille on myös saatavissa runsaasti avoimen
lähdekoodin kirjastoja, jotka nopeuttavat kehitystyötä tarjoamalla valmiita ratkaisu-
ja eri tarpeisiin. Tulkattavat ohjelmointikielet ovat suorituskyvyltään heikompia kuin
käännettävät, mutta koska tarkoituksena oli ohjelmoida yksinkertainen ja harvoin
suoritettava skripti, ero suorituskyvyssä olisi mitätön.

Kuvassa 36 esitellään suunnittelun lopputulos. Sen toimintaperiaate on seuraava:

1. Ohjelmoin Python-skriptin, joka noutaa viimeisimmät anturien mittausarvot
niiden toimittajien rajapintojen kautta ja muokkaa saadun datan yhtenäiseen
muotoon.
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2. Seuraavaksi skripti lähettää muokatun datan samalla palvelimella toimivaan
O-MI solmuun.

3. VisuaLynk pyytää anturien mittausarvoja lähettämällä O-MI-muotoisen viestin.

4. O-MI solmu lähettää viimeisimmät mittausarvot O-MI-muotoisessa vastaus-
viestissä.

5. Skripti suoritetaan toistuvasti, tasaisin väliajoin, esimerkiksi 10 minuutin välein.

Kuva 36: Suunnitelman visuaalinen esitys.

8.2 O-DF-standardin mukaisen rakenteen suunnittelu
Seuraavaksi täytyi suunnitella rakenne antureihin liittyvän datan tallentamiseen. Läh-
tökohtana oli, että antureista vastaanotetun datan yksityiskohtaisuus ja esitysmuoto
vaihtelee eri toimittajien välillä. Tietorakenteen tulisi siis olla tarpeeksi yksinker-
tainen, jotta kaikista antureista tallennetut minimitiedot olisivat yhtenäisiä. Hyvin
pelkistetyn tietorakenteen käytettävyys yleensä laskee tietomäärien kasvaessa. Tästä
syystä tietorakenteen tulisi sisältää myös ryhmittelyä helpottavaa lisätietoa, jotta
halutun tiedon löytäminen olisi helppoa.

O-DF-standardin määrittelemät pakolliset vaatimukset rakenteelle ovat hyvin vä-
häiset. Rakenteen hierarkiassa ylimpänä on aina Objects-elementti, jolla on vähintään
yksi Object-alielementti. Jokaisella Object-elementillä on ainakin id-alielementti, joka
sisältää kuvattavan objektin ainutlaatuisen tunnisteen. Tästä syystä O-DF-rakenteet
ovat hyvin mukautuvia ja mahdollistavat juuri tarkoitukseen sopivan rakenteen
suunnittelun.

Suoraviivaisin ratkaisu olisi ollut luoda jokaiselle anturille oma Object-elementti
suoraan Objects-elementin alle. Jokainen näistä anturiobjekteista sisältäisi ainakin
tunnisteen, sijainnin ja mittausarvot. Tässä vaihtoehdossa yhtenä ongelmana on kui-
tenkin se, että jos esimerkiksi haluttaisiin etsiä kaikki samassa huoneessa sijaitsevat
anturit, tulisi kaikki antureita kuvaavat elementit käydä läpi. Tämä ei olisi ongelma
kokeellisessa pilottiprojektissa, jossa anturien lukumäärä on vähäinen. Tästä huoli-
matta koin tarpeelliseksi suunnitella rakenteen sellaiseksi, joka toimisi vaikka kaikkiin
Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitseviin rakennuksiin asennettaisiin IoT-laitteita.
Tämän vuoksi päädyin kuvassa 37 esiteltyyn hierarkiaan ja rakenteeseen:
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Kuva 37: Suunnitellun O-DF-rakenteen hierarkia.

Rakennustasolla sijaitsevat Object-elementit kuvaavat rakennuksia, joihin IoT-
laitteita on asennettu. Jokaisella rakennusobjektilla on tunnisteen sisältävä id-
alielementti, joka määräytyy rakennukselle määritellyn numeron perusteella. Aalto-
yliopiston Otaniemen rakennusten numerointia voi tarkastella esimerkiksi julkisesta
kampuskartasta [28]. Rakennusten tunnisteet ovat neljä merkkiä pitkiä ja alkavat ai-
na isolla r-kirjaimella, jonka jälkeen on numerosarja. Esimerkiksi TUAS-talon numero
on 37, joten sen tunniste on ”R037”. Kandidaattikeskuksen numero taas on 1, joten
sen tunniste olisi ”R001”. Päädyin tähän, koska samanlaisia tunnisteita käytetään
Aalto-yliopiston Oodi-opintotietopalvelussa kuvaamaan esimerkiksi opetuksen pito-
paikkoja. Muita vaihtoehtoja tunnisteiksi olisivat olleet esimerkiksi rakennuksen nimi,
”TUAS”, tai katuosoite, ”Maarintie8”. Koin ongelmaksi näissä sen, että rakennuksen
nimi tai katuosoite voi muuttua esimerkiksi rakennustöiden seurauksena. Nimi ja
osoite voidaan myös lisätä rakennusobjektiin description-elementteinä.

Huonetasolla sijaitsevat Object-elementit kuvaavat rakennuksessa sijaitsevia huo-
neita ja ne ovat rakennusobjektien alielementtejä. Jokaisella huoneobjektilla on
tunnisteen sisältävä id-alielementti, joka määräytyy rakennuksen tunnisteen ja huo-
neen numeron perusteella. Aalto-yliopiston kiinteistöissä huoneet on numeroitu tai
nimetty muulla tunnisteella. Esimerkiksi tähän projektiin kuuluvien TUAS-talon
huoneiden numerot ovat 2103, 3515, 3555 ja 3561. Huoneobjektin tunniste muodostuu
lisäämällä rakennusobjektin tunnisteen perään huoneen numero erotettuna alaviival-
la. Esimerkiksi huoneen 3515 tunniste on ”R037_3515”. Rakennusobjektin tunniste
on tarpeen, koska eri rakennuksissa voi olla samalla numerolla varustettuja huoneita.

Anturitasolla sijaitsevat Object-elementit kuvaavat huoneissa sijaitsevia antureita
ja ne ovat huoneobjektien alielementtejä. Jokaisella huoneobjektilla on tunnisteen
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sisältävä id-alielementti, joka määräytyy toimittajan tai valmistajan määrittelemän
tunnisteen perusteella. Esimerkiksi Connected Finlandin toimittamien Sigfox-anturien
tunnisteet ovat numerokirjainsarjoja, kuten esimerkiksi ”0036B866”. Anturiobjektit
sisältävät myös ainakin InfoItem-elementin, jonka nimi kertoo mitattavan muuttujan,
kuten esimerkiksi ”co2” tai ”temperature”. Nimet ovat englanniksi kansainvälisen ym-
märrettävyyden varmistamiseksi ja mittayksiköiden oletetaan olevan SI-järjestelmän
mukaisia. Kuvassa 38 on esimerkki rakenteesta O-DF XML-muodossa.
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Kuva 38: O-MI-vastausviesti pyyntöön kaikkien Sigfox-anturien kolmesta tuoreim-
masta arvosta.
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8.3 Sigfox-antureihin liittyvä ohjelmointi
Connected Finland Oy:n toimittamat anturit olivat ensimmäisenä käytettävissä.
Tämä johtui siitä, että kyseiset anturit lähettävät mittauslukemansa yrityksen pilvi-
palveluun Sigfox-verkon kautta. Niitä varten ei tarvinnut asentaa kaapeleita tai kon-
figuroida toimimaan Aalto-yliopiston langattomassa verkossa. Niihin vain asennettiin
patteri, jonka jälkeen ne kiinnitettiin kaksipuolisella teipillä haluttuihin tiloihin.

FoxerIoT on Connected Finlandin kehittämä pilvipalvelu Sigfox-laitteiden hallin-
taan. Se tarjoaa esimerkiksi anturien tuottaman datan visualisoinnin ja laitehallinnan
helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän kautta. Tämän työn kannalta tärkein
ominaisuus oli sen rajapinta, joka on tarkoitettu anturidatan noutamiseen ulkoisiin
tietokantoihin. Rajapinta on toteutettu Representational State Transfer (REST)
-arkkitehtuurimallin mukaisesti. Siinä asiakkaan ja palvelimen välinen kommunikointi
ja vuorovaikutus tapahtuu määrätyillä HTTP-metodeilla, kuten GET tai POST.
Asiakkaan lähettämät viestit kohdistetaan eri resursseihin niiden Uniform Resource
Identifier (URI) -tunnisteen avulla, joka on usein verkko-osoite, kuten esimerkiksi
’https://api.example.com/resource’. Käytetty HTTP-metodi määrää kuinka kysei-
seen resurssiin vaikutetaan, GET-metodilla voisi esimerkiksi noutaa sen tiedot ja
POST-metodilla taas lisätä tietoa siihen. HTTP-viestin otsikkotietoihin voidaan
myös lisätä tarvittavaa informaatiota, esimerkiksi tunnistautumista varten.

FoxerIoT-rajapinta rakenteeltaan melko yksinkertainen ja siitä on kehittäjiä var-
ten dokumentaatiota. Rajapinnan käyttäminen vaatii turvallisuussyistä tunnisteen
liittämisen jokaiseen HTTP-pyyntöön. Tästä tuli ongelma, koska aluksi ainoana tapa-
na tunnistautua oli Auth0-palvelun tarjoama verkkosivulla tapahtuva sisäänkirjautu-
minen. Koska tämä vaati verkkoselaimen käyttöä ja ihmisen aktiivista osallistumista,
se ei soveltunut käytettäväksi omassa Python-skriptiin perustavassa toteutuksessa-
ni. Yritin aluksi keksiä, kuinka voisin automatisoida tunnistautumisen skriptissäni,
mutta lopulta totesin sen mahdottomaksi. Tämän jälkeen otin yhteyttä Connected
Finlandiin, joka lisäsi tuen uudelle skripteille sopivalle tunnistautumistavalle. Skrip-
tejä varten FoxerIoT-verkkopalvelussa käyttäjän oli nyt mahdollista luoda pysyvä
tunniste. Luotu tunniste voidaan tämän jälkeen kopioida skriptiin ja liittämällä se
pyyntöihin rajapinnan käyttö on mahdollista. Verkkoselaimessa tapahtuvan tun-
nistautumisen jälkeen saatava tunniste on aikarajallinen ja se pitää uusia tasaisin
väliajoin. Tämän kaltainen tunniste ei olisi siis sopinut skriptiin, joka suljetaan
suoritusten välissä.

HTTP-viestien lähettämisen Python-skriptissäni päätin käyttää Requests-kirjastoa
[29]. Kyseinen kirjasto tekee HTTP-viestien lähettämisen, vastaanottamisen ja kä-
sittelyn helpoksi. Kaikkien Sigfox-anturien perustietojen noutamiseksi kirjaston
get-metodi tarvitsee vain rajapinnan verkko-osoitteen ja vaaditut tunnisteet. Vas-
tausviesti muunnetaan automaattisesti oliomuotoon, jonka jälkeen sitä on helppo
käsitellä. FoxerIoT:n vastausviestissä anturidata on esitetty JSON-tiedostomuodossa.
Pythonin standardikirjastoista löytyy JSON-kirjasto, jonka avulla taas vastausoliosta
löytyvä JSON-sisältö on myös helppo muuttaa oliomuotoon. Kuvassa 39 on esimerk-
ki FoxerIoT:sta yhdestä anturista saadut tiedot JSON-tiedostomuodossa. Muiden
anturien tiedot on poistettu kuvasta sen koon pienentämiseksi.
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Kuva 39: Yhden anturin tiedot FoxerIoT:sta saadussa JSON-tiedostomuodossa.

Toistorakenteita eli silmukoita hyödyntämällä anturien tiedot voidaan hakea
JSON-oliosta yksitellen ja lähettää O-MI solmuun käyttämällä sitä varten kirjoit-
tamaani funktiota. Kyseinen funktio saa parametreinaan rakennuksen tunnisteen,
huoneen tunnisteen, anturin tunnisteen, mitattavan muuttujan nimen, mittausajan
ja -arvon. Nämä lisätään valmiiseen O-MI-viestipohjaan, joka sen jälkeen lähetetään
O-MI solmuun Requests-kirjaston post-metodilla.

Skriptin toimintaa testattiin jatkuvasti kehityksen aikana ja toimivuutta O-MI
solmun kanssa oli mahdollista testata käynnistämällä O-MI solmu [23] samalla tieto-
koneella. Ohjelmakoodissa on myös valmistauduttu ongelmatilanteisiin. Kun
FoxerIoT:n rajapinnasta saadaan vastaus, ensimmäisenä tarkastetaan sen vastaus-
koodi. Jos se on ’200’, pyynnön käsittely onnistui odotetusti ja anturitietoja voidaan
alkaa käsitellä. Jokin muu vastauskoodi tarkoittaa ongelmaa. Myös anturitieto-
jen lähettämisen onnistumista O-MI solmuun seurataan ja myös sen tapauksessa
vastauskoodi ’200’ tarkoittaa onnistumista.

8.4 Lopputulos
Kun anturien tuottaman tiedon siirto O-MI solmuun saatiin toimintaan, VisuaLynkin
kehittäjät pystyivät aloittamaan kehitystyön anturitiedon noutamiseksi O-MI sol-
musta heidän palveluunsa. Kehityksessä ilmeni muutamia ongelmia, jotka liittyivät
vanhentuneeseen ohjelmointikirjastoon ja palvelinongelmiin, mutta ne saatin ratkais-
tua melko nopeasti. Anturien tiedot saadaan näkyviin klikkaamalla VisuaLynkin
tietomallinäkymässä haluttua huonetta. Antureista esitetään niiden viimeisimmät
mittauslukemat sekä -päivämäärä ja -kellonaika. Kuvissa 40, 41 ja 42 esitellään
anturitiedon näkymistä VisuaLynk-palvelussa.
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Kuva 40: Huoneeseen 3515 asennettujen sensorien näkyminen VisuaLynkissä.
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Kuva 41: Huoneeseen 3555 asennettujen sensorien näkyminen VisuaLynkissä.
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Kuva 42: Huoneeseen 3561 asennettujen sensorien näkyminen VisuaLynkissä.



62

9 Yhteenveto ja johtopäätökset
Työn ensimmäisenä päätavoitteena oli selittää, miksi anturien tuottaman tiedon
yhdistäminen tietomalliin on parempi vaihtoehto kuin sen yhdistäminen erikseen
luotuun visualisointimalliin. Jos anturien tuottamaa tietoa voidaan visualisoida
perinteisten rakennussuunnitelmien perusteella luoduissa kaksi- tai kolmiulotteisissa
malleissa, niin miksi vaivautua tekemään tietomalli? Tähän kysymykseen etsittiin
vastausta kirjallisuuskatsauksella.

Ensimmäisenä esiteltiin tietomallinnuksen perusteet sekä erot, haasteet ja hyödyt
verrattuna perinteisiin suunnittelumenetelmiin. Tästä kävi selväksi, että tietomalli-
nuksella voidaan saavuttaa selviä hyötyjä kaikilla rakennuksen elinkaaren osa-alueilla,
oli kyseessä sitten suunnittelu, rakentaminen tai ylläpito. Tietomallinnukseen liitty-
vät haasteet ovat taas vähäiset ja ne liittyvät lähinnä projektiosapuolten yhteistyöhön
ja uusien tapojen omaksumiseen. Niitä ei kuitenkaan tulisi väheksyä ja erityisesti
toisena mainittu osa-alue on hyvin kriittinen tietomallinnuksen tulevaisuuden kan-
nalta. Rakennus- ja kiinteistöalat ovat aina olleet hitaita muuttumaan ja perinteiset
toimintatavat ovat juurtuneet syvälle yrityksiin. Tietomallinnuksen omaksuminen ei
vaadi yritykseltä vain uusien ohjelmien ostoa ja henkilöstön koulutusta, vaan myös
perusteellisia muutoksia yrityksen liiketoiminnan periaatteisiin. Näin suurten muu-
toksien tekeminen vaatii paljon motivaatiota ja uskoa hyötyihin. Tämän vuoksi on
selvää, että ensimmäisenä muutoksen tehneiden yritysten tulisi aktiivisesti ja voimak-
kaasti tuoda esille niiden kokemia hyötyjä, jotta muutosnopeus kiihtyisi. Erityisesti
rahalliset hyödyt, kuten kasvaneet voitot ja selvät säästöt, ovat hyviä kannustimia,
sillä rahan ansaitseminen on käytännössä kaikkien yritysten lopullisena tavoitteena.

Toisena esiteltiin tietomallien ja anturien yhdistämiseen liittyvää työtä ja tutki-
musta. Tutkimusta tehtäessä kävi selväksi, että vaikka tietomallinnus ja IoT ovat
kuumia trendejä, niiden yhteistoiminnasta löytyy suhteellisen vähän materiaalia.
Tieteellisistä julkaisuista löytyneet aiemmat tutkimukset olivat lähinnä pienen mitta-
kaavan kokeiluja ja prototyyppejä. Yritykset ovat myös julkaisseet aiheeseen liittyvää
materiaalia ja se on vaikuttavampaa kuin tieteellisen puolen. Esimerkiksi Suomessa
Senaatti-kiinteistöt on julkaissut raportin [14] tietomallien hyödyntämisestä raken-
nusten ylläpidossa ja siinä on osuus, joka käsittelee antureiden yhdistämistä tieto-
malliin. Kyseisessä raportissa tästä yhdistelmästä käytetään nimeä ”olosuhdemalli”.
Raportissa esitellään olosuhdemalliin liittyviä suosituksia ja listataan myös useita
osa-alueita, joissa sitä voidaan hyödyntää, kuten esimerkiksi visualisointi ja analy-
sointi. Autodeskin Project Dasher [16] on taas mielestäni hyvä esimerkki yhdistelmän
toteutuksesta. Antureiden tuottamaa tietoa voidaan siinä visualisoida helposti ym-
märrettävään muotoon ja tarkastelu voi tapahtua eri mittakaavoissa, kuten kerros-,
alue tai työpistetasolla. Tieteellisten tutkimusten lopputulokset ja suositukset olivat
samansuuntaisia.

Kirjallisuuskatsauksen ja ensimmäisen tutkimuskysymyksen perusteella päädyt-
tiin seuraaviin anturien tuottaman tiedon yhdistämistä tietomalliin koskeviin johto-
päätöksiin:

1. Tietomalli on parempi pohja anturien tuottaman tiedon visualisoinnille ja
analysoinnille kuin erikseen suunnitelmien perusteella luotu malli, koska hy-
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vä tietomalli kokoaa käytännössä kaiken rakennukseen liittyvän informaation
yhdeksi kokonaisuudeksi. Ylläpitovaiheessa tästä lisäinformaatiosta voi olla run-
saasti hyötyä esimerkiksi anturidataa analysoitaessa. Vastaavaa tietoa voitaisiin
lisätä myös erilliseen malliin, mutta tämä olisi käytännössä tietomallintamista
ei-standardoidulla tavalla ja vain lisäisi työmäärää.

2. Anturien tuottamaa tietoa ei tulisi tallentaa samoihin tiedostoihin tietomallin
kanssa, vaan erilliseen tietokantaan. Tietomalliin liittyvät tiedostot voivat kas-
vaa jo nyt suuriksi isoissa projekteissa ja anturien tuottaman tiedon lisääminen
tähän vain vaikeuttaisi kokonaisuuden hallintaa. Anturien tuottaman tiedon
linkittäminen tietomalliin on kuitenkin tärkeää ja tämä voidaan toteuttaa
tunnisteiden avulla.

3. Tietomallin ja anturien yhdistelmästä tulisi olla mahdollista muodostaa erilaisia
näkymiä, koska tarpeellinen tieto riippuu käyttäjästä. Rakennuksen huoltohen-
kilöstö tarvitsee yksityiskohtaista tietoa eri järjestelmien, kuten lämmityksen,
toiminnasta ja niiden komponenttien sijainneista, kun taas tavallisille käyttäjille
riittää pelkkä tieto esimerkiksi huoneiden lämpötiloista.

Työn toisena päätavoitteena oli kehittää toteutustapa anturien tuottaman tiedon
ja tietomallin yhdistämiselle. Tähän pystyvän ohjelmiston kehittäminen täysin tyhjäs-
tä vähäisellä kokemuksella vaikutti melko epärealistiselta tavoitteelta. Vaikka tässä
olisi onnistuttu, niin lopputulos olisi todennäköisesti ollut käytettävyydeltään keskin-
kertainen prototyyppi, jonka jatkokehitys olisi ollut epätodennäköistä. Tästä syystä
työssä päädyttiin tekemään yhteistyötä VisuaLynk-palvelun kanssa, tietomallin ja
anturidatan visualisointiin liittyen. Anturien kanssa lähtökohtana oli, että projek-
tissa niillä on eri toimittajia eli niistä saadaan tietoa eri muodoissa ja eri tavoilla.
Tästä syystä täytyi valita datan tallennus- ja välitysmuodot, jotta mahdollisesti eri
lähteistä saatavaa tietoa voitaisiin käsitellä yhtenäisenä kokonaisuutena ja välittää
sitä helposti eteenpäin. Päädyimme valitsemaan O-DF- ja O-MI-standardit, koska
toinen Aalto-yliopiston tutkimusryhmä on kehittänyt niihin perustuvan järjestelmän
[23]. Saimme myös luvan hyödyntää heidän käytössään olevaa palvelinta.

Tehty työ oli monivaiheinen. Ensimmäisenä tapahtui alustava suunnittelu, jossa
päädyin toteuttamaan ohjelmoinnin Python-ohjelmointikielellä. Ajatuksena oli, että
ohjelmoisin Python-skriptin, joka noutaisi anturien uusimmat mittauslukemat eri
lähteistä, muuntaisi tiedot yhtenäiseen muotoon ja sen jälkeen tallentaisi ne samalla
palvelimella toimivaan O-MI solmuun. O-MI solmu on lyhyesti sanottuna ohjelma,
joka kykenee tallentamaan vastaanottamaansa tietoa ja lähettämään tallentamaansa
tietoa vastauksina kyselyihin. Viestit solmusta ja solmuun ovat muodoltaan O-DF- ja
O-MI-standardien mukaisia. VisuaLynk-palvelu voisi sitten tämänkaltaisella viestillä
noutaa eri anturien tiedot samasta lähteestä. Skripti myös suoritettaisiin toistuvasti,
tasaisin väliajoin, jotta uusimmat tiedot päivittyisivät solmuun jatkuvasti.

Toiseksi suunnittelin O-DF-standardin mukaisen rakenteen tiedon tallentamista
varten. Standardi määrittelee hyvin vähän pakollisia asioita, joten suunnittelussa oli
paljon vapauksia. Rakenteen suunnittelussa täytyi tasapainoilla yksinkertaisuuden ja
monimutkaisuuden välillä. Liika tai liian vähäinen tieto tarkoittaisi rakenteen käytön
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hankaloitumista anturien määrän kasvaessa. Päädyin lopulta rakenteeseen, jossa
hierarkiassa ylimpänä ovat rakennukset. Rakennuksilla on alielementteinä huoneita
ja huoneilla on taas alielementteinä antureita. Tämä rakenne oli mielestäni tarpeeksi
ymmärrettävä, mutta myös sopeutuva, jos antureiden määrä kasvaa.

Kolmantena oli vuorossa itse Python-skriptin toteutus. Sigfox-verkossa toimivat
langattomat anturit olivat ensimmäisenä käytettävissä. Antureista on mahdollistaa
noutaa REST-rajapinnan kautta. Turvallisuussyistä rajapinnan käyttö vaatii tunnis-
tautumisen ja tästä aiheutui aluksi ongelma. Rajapinta tuki vain verkkoselaimessa
tapahtuvaa tunnistautumista, joten skriptillä sitä ei ollut mahdollista hoitaa. Raja-
pintaan lisättiin kuitenkin pyynnöstä tuki tunnistautumiselle, joka oli mahdollista
hoitaa skriptissäkin. Rajapinnasta saatu anturidata oli JSON-tiedostomuodossa ja
sitä oli yksinkertaista käsitellä valmiilla Python-kirjastolla. Käsitelty anturidata
lähetettiin tämän jälkeen O-MI solmuun sitä varten suunnittelemallani funktiolla.

Kun anturidatan siirto O-MI solmuun saatiin toimimaan, VisuaLynkin kehittäjät
lisäsivät palveluunsa tuen sen noutamiselle solmusta. Kehitystä hidastivat muut
kiireet ja muutamat ongelmat, mutta ne saatiin melko nopeasti ratkaistua. Lopputu-
loksena syntyi yksinkertainen, mutta helposti ymmärrettävä näkymä, jonka avulla
eri huoneissa sijaitsevien anturien mittausarvoja voidaan tarkastella.

Itse tehdyn työn perusteella muodostui johtopäätöksinä suosituksia, jotka liittyvät
samankaltaisissa projekteissa käytettäviin antureihin ja IoT-antureihin yleensä:

1. Vähän tehoa kuluttavia IoT-verkkojen, kuten Sigfox, kautta viestivät anturit
ovat hyvin varteenotettava ratkaisu. Niiden käyttöönotto vaatii vain pariston
asettamisen ja sen jälkeen anturin kiinnittämisen mittauspaikkaan. Kiinteiden
anturien asentaminen ja käyttöönotto voi olla hidasta.

2. Jos anturien tuottamaa tietoa tallennetaan esimerkiksi valmistajan pilvipalve-
luun, on tärkeä varmistua tietoturvasta. Rajapintaan yhteys tulisi muodostaa
suojatulla tavalla ja sen käyttämisen tulisi vaatia tunnistautumisen vahvalla
tavalla.

3. Anturien tietojen noutamiseen käytetyn rajapinnan tulisi myös olla mahdolli-
simman helppokäyttöinen, kuten esimerkiksi REST-mallin mukainen ja siitä
tulisi olla saatavilla käyttöohjeita.

4. Rajapinnan tulisi olla käytettävissä useilla eri tavoilla. Käyttömahdollisuuksien
rajoitukset tarkoittavat innovoinnin rajoittamista.

5. Kun antureista saadaan dataa, sen tulisi olla yleisesti käytetyssä tiedostomuo-
dossa, kuten esimerkiksi JSON- tai XML-muodossa. Näiden käsittelyä varten
löytyy todennäköisesti valmiita kirjastoja. Valmistajan oma tiedostomuoto
tarkoittaa lisätyötä.

Diplomityön pääkysymyksiin saatiin vastaukset. Anturien tuottaman tiedon
yhdistäminen on kannattavaa ja tätä varten kehitettiin toteutustapa. Kirjallisuustut-
kimuksen mukaan aihe on suhteellisen vähän tutkittu ja sen perusteella tehtiin myös
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aiheesta johtopäätöksiä yleisellä tasolla. Itse tehdyn työn perusteella saatiin kokemus-
ta antureista ja huomattiin mahdollisia ongelmakohtia niiden hyödyntämisessä. Ko-
kemuksien perusteella pystyttiin muodostamaan suosituksia liittyen IoT-antureihin.
Myös kehitetyn järjestelemän perusrakennetta pidän huomionarvoisena, sillä se on
hyvin modulaarinen. Esimerkiksi, vaikka työssä lopullisena visualisointiratkaisuna
käytettiin VisuaLynk-palvelua, sen korvaaminen jollakin muulla olisi suhteellisen
helppoa. Tämä johtuu siitä, että anturien mittausarvot välitetään O-MI-viestien
avulla, eli niiden hyödyntäminen vaatii ohjelmistolta ainoastaan tuen kyseiselle tie-
dostomuodolle. Anturien tuottamaa informaatiota on siis mahdollista hyödyntää
myös muihinkin tarkoituksiin, kuin pelkästään tietomallien kanssa visualisointiin.
Kyseisen rakenteen ansiosta myös uusien anturien lisääminen järjestelmään vaatii
ainoastaan niiden tuen lisäämisen anturidatan noutavaan skriptiin, eikä muutoksia
tarvitse tehdä O-MI solmusta tietoja noutaviin ohjelmistoihin. Työn tuloksista voi
olla hyötyä tulevaisuudessa samankaltaisissa projekteissa sekä akateemisille että
teollisuuden toimijoille. Myös anturivalmistajat voivat saada hyötyä suunnitellessaan
uusia antureita.
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