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Rambollin perustajista lähtien kestävä kehitys on ollut toiminamme lähtökohta.



OUR 
MISSION

Create sustainable
societies where people
and nature flourish
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RAMBOLL SUOMESSA
VUODESTA 1962

25 paikkakunnalla 
Suomessa

Tarjoamme monialaista asiantuntemusta 
kestävän yhteiskunnan ratkaisujen 
suunnitteluun, projektinhallintaan 
ja ylläpitoon.
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227 M€
(2018)

42 M€
Projektinjohto ja 

kiinteistökonsultointi

76 M€
Infra ja liikenne

25 M€
Ympäristö ja 

terveys

74 M€
Kiinteistöt ja 
rakentaminen

8 M€
Vesi

2 M€
Johdon 
konsultointi

2 400 
asiantuntijaa



BIM & Digi Center, Ramboll Finland Oy

Autamme teitä digitalisoitumaan

Lähtötietoaineiston tuottaminen ja 
tiedonhallinta

• Tuotamme lähtötietoaineistoa 
suunnitteluanne varten mm. 
laserkeilauksella sekä fotogrammetrialla 
ja toteutamme inventointimallinnuksen

• Tehostamme hankkeenne 
tiedonhallintaa mm. linkittämällä mallien 
sisältämää tietoa projektipankkiin ja 
seuraamalla rakenteiden ominaisuuksia 
digitaalisesti

• Analysoimme mallien sisältämää tietoa, 
mm. rakennusten varjostusanalyysit, 
purkumassalaskenta, rakenteiden 
deformaatio jne.

[Add text]

Virtuaalirakentamisen johtaminen

• Olemme tukena tietomallinnettujen 
hankkeiden johtamisessa ja 
laadunvarmistuksessa mm. tarjoamalla 
tietomallikoordinointia sekä ns. BIM-
managerin palveluita ja BIM-konsultaatiota

• Kehitämme tietomallintamista ja siihen 
liittyvää osaamista mm. tarjoamalla 
koulutuksia, kehittämällä 
tietomalliohjelmistojen työkaluja sekä 
objektikirjastoja ja algoritmista suunnittelua

• Tarjoamme VR- ja 3D-työkaluja hankkeiden 
johtamiseen, mm. VR-laseilla katseltavia 
malleja, videoita, AR-malleja jne.

SINUA PALVELEVAT

Heikki Arvio

Osastopäällikkö
DI
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Johtaja
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Sakari Tohmo

Projektipäällikkö
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+30 yksikön muuta 
digitalisaation osaajaa!
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Maapallon resurssit käytettiin tämän 
vuoden osalta loppuun 31.7. 

Jos kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset, 
resurssit loppuisivat jo huhtikuussa. 



KEHITYKSEN KULKU PITÄISI SAADA KÄÄNTYMÄÄN 



”Rakennukset tuottavat 39 prosenttia kaikista 
hiilidioksidipäästöistä.

Rakentamisen sekä kiinteistöjen käytön ja 
ylläpidon aikaisen hiilijalanjäljen pienentäminen on 
yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen 

vastaisessa taistelussa”. 

Lähde: World Green Building Council: Bringing embodied carbon upfront



VÄHÄPÄÄSTÖISIN NELIÖ ON RAKENTAMATON

Jätteen synnyn ehkäisy

Uudelleenkäyttö

Kierrätys

Muu 
hyödyntäminen

Hävittä-
minen

Tavoitteena 
mahdollisimman korkea 
jätehierarkian mukainen 
jätteen hyödyntämistapa

Jätehierarkia

Tietomallinnuksen arvolupauksia

- Suunniteltavan ratkaisun simulointi 
ja parantaminen. Tehokkaammin, 
viisaammin ja hallitusti

- Tehokas määrien hallinta

- Esivalmistusasteen nostaminen

- Toteutuksen sujuvoittaminen

Green BIM = Tietomallien hyödyntäminen, läpi 
hankevaiheiden,  ympäristövaikutusten arviointiin ja 
negatiivisten vaikutusten minimointiin. Green BIM ei 
vaadi kummankaan osa-alueen huippuosaamista.



Kuva: Autodesk
Teksti: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_tietomalli

• Rakennuksen tietomalli (myös rakennuksen tuotetietomalli tai rakennuksen tuotemalli, engl. Building 
Information Model, BIM) on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen 
kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian määrittäminen ja 
esittäminen kolmiulotteisesti havainnollisuuden ja erilaisten simulointitarpeiden vuoksi.

• Tietomalliajattelu on pitkälti peräisin valmistavasta teollisuudesta, jossa se on tuotetiedon nimellä yleisesti 
käytössä oleva metodi tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Rakennuksen_tietomalli
http://fi.wikipedia.org/wiki/Englannin_kieli
http://fi.wikipedia.org/wiki/3D
http://fi.wikipedia.org/wiki/Simulointi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valmistustekniikka


OIKEA PÄÄSTÖDATA OIKEAAN SUUNNITTELUVAIHEESEEN

Hankkeen alussa suunnitelmat ovat 
karkeita ja tällöin ympäristövaikutuksia 
voidaan laskea keskiarvoilla ja yleisesti 
hyväksytyillä oletuksilla.

Suunnittelun tarkentuessa voidaan siirtyä 
käyttämään tarkempaa ympäristövaikutusdataa. 
Tapauskohtaisesti saattaa löytyä jopa 
valmistajakohtaista tietoa.

Kuvat: Yleiset tietomallivaatimukset



”Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta 
vuoteen 2035 mennessä. Tämä 
tarkoittaa merkittäviä 
päästövähennyksiä yhteiskunnan 
kaikilla osa-alueilla. Tavoite tulee 
vaikuttamaan myös 
rakentamiseen.”







YM ARVIOINTIMENETELMÄ & BIM

Arkkitehdin mallista

Arkkitehdin mallista

Rakennesuunnittelijan mallista

Taulukkoarvot ja TATE-malleista

Arkkitehdin mallista



ESIMERKKEJÄ JA 
RATKAISUJA



MATERIAALILUETTELOISTA LIIKKEELLE

Ympäristö data, esim. 
materiaalien CO2

Σ = ympäristövaikutusten tulos

Tietomallia täydentävä data 
ympäristövaikutuksineen

Yksinkertaisimmillaan laskennan voi toteuttaa viemällä 
tietomallista määrät (vaikka rakennetyypeittäin) ja 
suorittaa laskenta taulukkolaskentaohjelmassa

Teknisesti yksikertaista

Ei vaadi ohjelmistoinvestointeja

Hyvä läpinäkyvyys laskentaan
+

Vaatii ympäristödata tietokannan

Mallin päivittyessä erittäin työläs

Paljon manuaalista tiedonsiirtoa –
virhealtis

Vaatii perehtymistä 
ympäristövaikutusten laskentaan 

-



YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAATIMA LASKENTAPOHJA

Tietomallista otetaan 
materiaalilista(t) ulos ja tiedot 
syötetään laskentapohjaan.

Kun kaikki välilehdet on 
täytetty, saadaan yhteenveto 
hiilijalanjäljestä ja –
kädenjäljestä.

YM:n julkaisema laskentamenetelmä ja 
siihen liittyvä laskentatyökalu ovat 
testauksessa. Testauksella haetaan 
kokemuksia ensimmäistä virallista 
menetelmää varten.



LIITÄNNÄISELLÄ VAUHDILLA KÄYNTIIN

Σ = ympäristövaikutusten tulos

Hankkeen yleistietoja

Helppo tapa päästä ympäristölaskennassa käyntiin on 
hyödyntää olemassa olevia palveluita jotka hoitavat 
laskennan teknisen puolen. Riittää että käyttäjä osaa 
kohdistaa tietomallin materiaalit palvelun vastaaviin.

Erittäin helppoa, noviisikin saa 
tuloksen aikaiseksi

Selkeyttää laskentaa ja tuo sen 
helposti suunnittelijan ulottuville

Päivittyy suunnitelman päivittyessä 
ja aikaisempi työ ei mene hukkaan

+

Vaatii mallinnuksen ja 
ympäristövaikutusten laskennan 
dialogin – mitä mallissa on ja mitä ei-



ONE CLICK LCA

Määrätiedot

OneClick LCA –palvelu vakiintunut ja tunnettu toimija ympäristövaikutuskentässä. 
Voidaan käyttää sekä ilman tietomallia että tietomallin kera. Tietomalliohjelmien 
integraatiot madollistavat sangen sujuvan ja selkeän prosessin



ONE CLICK LCA

Tietomallien materiaalien linkittämisen jälkeen tiedot voidaan 
viedä hankkeelle ja viimeistellä tiedot verkkoselaimessa 

Tarjolla olevista materiaaleista on 
olemassa tietoa laskentaan sisälletyistä 
vaikutuksista. 



RÄÄTÄLÖITYJÄ 
RATKAISUJA



GREEN BIM - KONSEPTI

Suunnittelijat 
suunnittelevat 
rakennuksen 

tietomallintamalla

Malli julkaistaan 
pilvipalveluun jossa 
sitä voi käsitellä ja 

visualisoida

Materiaalitietojen 
yhdistäminen tehdään 

verkkoselaimessa, 
taustalla 

materiaalitietokanta

Ratkaisussa voidaan 
luoda useita 

skenaarioita, joka 
mahdollista 

vaihtoehtojen 
arvioinnin



CASE: ESPOON MONIKON KOULUKESKUS
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Ramboll analysoi yli 
4 500 vaihtoehtoa palvelun avulla. 
Vaikka investointi pysyi samana, 
voidaan elinkaaren aikana 
saavuttaa yli 1,3 miljoonan euron 
säästö ja 64 prosentin vähennys 
hiilidioksidipäästöissä. Ratkaisun 
avulla saadaan parannettua myös 
sisäilmaston laatua.



PURKU BIM

Perinteisen purkusuunnittelun 
yhdistäminen parempaan määrien 
hallintaan ja interaktiiviseen web –
malliin. 

Purkuvaiheistus ja siihen liittyvät 
massat ovat selkeästi visualisoitu.

Rakennusaineiden laajempi 
kierrätys tulee vauhdittamaan 
palvelun kysyntää.

Olemme toimittaneet palvelua 
useaan kohteeseen. 



TULEVAISUUDEN 
MAHDOLLISUUKSIA



SENSORIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KÄYTÖNAIKAISEN 
ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI



COMPUTATIONAL DESIGN

Erilaisten laskentamallien, 
algoritmien, skriptien ja koodattujen 
työkalujenn yleistymien KIRA –
kentässä mahdollistaa yhä 
monimutkaisempia optimointeja ja 
ratkaisuavaruuden ulottamista 
aikaisemmin mahdottomaan. 

Algoritmeillä voidaan jo nyt 
ratkaista monimutkaisia 
suunnittelun osatehtäviä 
sekunneissa. Graafisten 
ohjelmointityökalujen (Grasshopper, 
Dynamo & FME) yleistyminen on 
tehnyt ohjelmoinnista nopeata ja 
helppoa. 

Algoritmejä voidaan laittamaan 
etsimään esimerkiksi erilaisia 
optimi-ratkaisuja ja jättää valinta 
käyttäjille ja suunnittelijoille. 



“Vähähiilisellä rakennuksella on pieni 
hiilijalanjälki ja suuri hiilikädenjälki.

Ratkaisujen löytäminen näihin tavoitteisiin 
pääsemiseksi onnistuu vain koko 
rakennusalan yhteistyön avulla.

Ympäristöministeriö, Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä



Lämmin kiitos esitystä varten 
haastattelemilleni asiantuntijoille: 

Tytti Bruce-Hyrkäs (Bionova) 
Johanna Mero-Petit (Ramboll)

max.levander@ramboll.fi
+358 50 501 3875

mailto:max.levander@ramboll.fi

