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MagiCAD on Pohjois-
maiden johtava CAD-
ohjelmisto talotekniseen
suunnitteluun. Ammat-
tilaiskäytössä on yli 8000
lisenssiä. MagiCAD 
kattaa työkalut LVI- ja 
sähköjärjestelmien suun-
nitteluun ja piirtämis-
een.
 

MagiCAD myynti, kou-
lutus ja tuki:

Progman Oy

Tel. +358 (0)2 8387 6000

Fax +358 (0)2 8387 6050

mail@progman.fi

www.progman.fi

 ©
 P

ro
gm

an
 O

y 
20

11

M
u

si
ik

ki
ta

lo

Helsingin Musiikkitalo

soi BIMin tahdissa

MagiCAD on pohjoismaiden johtava 
CAD-ohjelmisto talotekniseen suun-
nitteluun. Pohjoismaiden 30:stä suu-
rimmasta alan yrityksestä, 25 käyttää 
MagiCADiä. MagiCADillä on myös 
käyttäjiä Venäjällä, Kiinassa, Austra-
liassa, Dubaissa ja monessa muussa 
maassa – niin suurissa kuin pienissäkin 
konsultointiyrityksissä. 

MagiCAD kattaa kaiken
MagiCAD kattaa työkalut LVI- ja säh-
köjärjestelmien suunnitteluun ja piir-
tämiseen. Voit suunnitella ja mallintaa 
asennuksia kaiken tyyppisissä raken-
nuksissa:
MagiCAD Ventilation
MagiCAD Heating & Piping
MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Electrical
MagiCAD Circuit Designer
MagiCAD Comfort & Energy
MagiCAD Room

Toimii sekä AutoCADin että Revit 
MEPin kanssa
MagiCADiä kehitetään jatkuvasti sekä 
AutoCAD- että Revit MEP-ympäristöön. 
Näin asiakkaalla on täydellinen vapaus 
valita itselleen sopiva käyttöympäristö.

MagiCAD on BIM
MagiCADin käyttäminen BIM-projek-
teissa on helppoa. Voit jakaa Magi-
CAD-mallisi tiedon arkkitehtien, suun-
nittelijoiden sekä muiden projektin 
osapuolten kanssa.

3D mallinnus
Pohjimmiltaan MagiCAD on kehitetty 
3D-mallinnusta varten. Kun työskente-
let 3D-näkymässä, MagiCAD kehittää 

2D-mallin automaattisesti ja reaaliai-
kaisesti, ilman generointia.

Tuotteilla oikeat mitat sekä tekniset 
tiedot
MagiCAD sisältää Euroopan laajimman 
tuotetietokannan. Kaikki tietokannan 
tuotteet sisältävät oikeat mitat, sekä 
tekniset tiedot ja ne voidaan helposti 
liittää haluamaasi projektiin.

Koordinaatio ja törmäysten tarkastelu
MagiCADin sisäinen törmäystarkas-
telu auttaa sinua välttämään kalliita 
virheitä suunnitteluprojektin myö-
hemmässä vaiheessa. Pystyt hallit-
semaan kaikki osa-alueet suoraan 
MagiCADissä. MagiCADin asennuksia 
voidaan myös koordinoida muiden 
osa-alueiden kanssa ohjelmissa, kuten 
Navisworks ja myos muissa IFC-yhteen-
sopivissa ohjelmissa.

Sisäänrakennetut laskennat
Koska MagiCADillä suunnitellaan oikei-
den tuotteiden kanssa, laskennat ovat 
takuulla täsmällisiä. Magi-CADissä on 
sisäänrakennetut toiminnot mitoitusta, 
tasapainotusta, äänilaskentoja, ener-
giankulutuslaskentoja sekä määrälas-
kentoja varten. MagiCADillä voi myös 
siirtää tietoja toisiin laskentaohjelmiin.

IFC-sertifioitu
MagiCAD on täysin yhteensopiva vii-
meisimmän IFC-standardin kanssa ja 
tukee näin käyttäjien tarpeita. Magi-
CADin IFC-ominaisuudet mahdollista-
vat avoimen yhteiskäyttöisyyden eri 
CAD-järjestelmien ja muiden ohjelmien 
välillä. 

MagiCAD 



Helsingin Musiikkitalo on yksi viime vuosien seura-
tuimmista rakennushankkeista Suomessa. Insinöö-
ritoimisto Olof Granlund Oy ja Insinööritoimisto 
Lausamo Oy ovat suunnitelleet Musiikkitalon kaikki 
LVI- ja sähköjärjestelmät MagiCADillä.  

Musiikkitalon päätoimijoita tulevat olemaan Sibelius-
Akatemia, Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sin-
foniaorkesteri. Pääkonserttisaliin mahtuu 1700 henkeä 
ja rakennuksessa on myös viisi pienempää konsertti-
salia, joihin mahtuu 150-300 henkeä. Musiikkitalon 
avajaiskonsertti on 31. elokuuta 2011.

Koska musiikkitalossa akustiikka on erittäin tärkeässä 
asemassa, tuli akustiikkasuunnittelijaksi valittu japa-
nilainen Nagata Acoustics mukaan projektiin jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa. Akustiikan suunnittelu aloitet-
tiin jo vuonna 1997. Akustiikan vaatimukset vaikutti-
vat myös talotekniikkaan ja etenkin ilmanvaihtojärjes-
telmälle se loi tiukat vaatimukset.

Sisäilman laadun ja lämpötilan täytyy pysyä optimita-
solla koko vuoden. Ilmanvaihtolaitteet eivät saa pitää 
häiritsevää ääntä, kun musiikkia soitetaan hyvin hiljaa. 

Ilmanvaihdon suunnittelusta vastaava Granlund Oy 
otti kaiken hyödyn irti MagiCADin äänilaskennoista. 
Ilmanvaihtojärjestelmästä voitiin tehdä luotettavia 
laskentoja, koska MagiCADin mitoitukset ja laskennat 
perustuvat oikeisiin tuotteisiin ja laitevalmistajien 
äänitasotietoihin eri ilmamäärillä.

“Koska akustiikka on pääosassa tässä projektissa, on 
ollut hyvin tärkeää, että voimme etukäteen tasapai-
nottaa ilmanvaihtojärjestelmän ja tarkastella kanavien 
ja järjestelmien akustiikkaa MagiCADillä.” kertoo 
Jukka Tyni, Granlund Oy:n suunnittelujohtaja.

BIM ja 3D tärkeässä asemassa

Musiikkitalon suunnittelussa on käytetty tietomallin-
nusta. Mallinnusta on käytetty projektissa monella 
tapaa hyväksi, eikä ainoastaan visualisoinnin työka-
luna. Tietomallinnus ja 3D ovat mahdollistaneet eri 
suunnittelualojen tehokkaan ja saumattoman yhteis-
työn. 

Projektin suunnittelu ja hallinta on tärkeää, jotta 
saavutetaan tietomallinnuksen maksimaalinen hyöty. 
Aikataulut ja tiedonkulku on myös varmistettava huo-
lellisesti. 

Muutoksia rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmiin tehtiin 
poikkeuksellisen paljon suunnitteluvaiheen aikana ja 
ne aiheuttivat runsaasti muutoksia myös LVI- ja sähkö-
suunnitelmiin. LVI- ja sähköasennukset on koordinoitu 
etukäteen rakennesuunnittelijoiden kanssa, jotta 
mahdolliset ongelmat huomattaisiin ja saataisiin rat-
kottua jo ennen asennustöiden aloitusta.  

“Projekti on suunniteltu kokonaan 3D:nä, joka mah-
dollistaa törmäystarkastelut eri suunnittelualojen 
välillä. Näin pystytään välttämään esim. kaapelihyl-
lyjen törmäykset LVI:n kanssa jo ennen asennusta.” 

”Visuaalinen esitystapa on myös hyvin hyödyllinen. 
3D-työskentely MagiCADillä mahdollistaa kaapelihyl-
lyjen ja keskusten sovittamisen rakennuksen ahtaisiin 
tiloihin. 2D-suunnittelulla olisi ollut mahdotonta tai 
ainakin hyvin vaikeaa suunnitella ja olisi tarvittu useita 
tarkastuskertoja paikan päällä ennen asennuksia.” 
kertoo Roni Leppänen, Lausamo Oy:n CAD-manager.

MagiCAD-sovellukset Musiikkitalon 
suunnittelussa 

Ventilation 
Heating & Piping 
Sprinkler 
Comfort & Energy 
Electrical 
Circuit Designer

Käytettyjä ominaisuuksia

LVI- ja sähkösuunnittelu
Verkoston tasapainotus
Painehäviölaskennat
Äänilaskennat
Törmaystarkastelut
Materiaaliluettelot urakoitsijoiden kustannusarvioon 
IFC export rakennesuunnittelijoille
Visualisointi Navisworksin ja Solibrin kanssa
Tietomallia käytettiin tukena asennuksissa työmaalla

Visualisointi luo ymmärrystä
Rakennuksen koko tietomallia – arkkitehtuuri, 
rakenne ja talotekniikka – on käytetty havainnollis-
tamaan ratkaisuja ja helpottamaan rakennuttajan ja 
rakennuksen käyttäjien palautteen antamista.  
MagiCADillä tehdyistä suunnitelmista on tehty IFC-
malli visualisointiohjelmia varten. Talotekniikan tie-
tomalleja on myös käytetty työmaalla asennustöiden 
suunnittelussa. Asennusjärjestyksen suunnittelusta on 
ollut paljon hyötyä, koska rakennus on monimutkai-
nen ja asennuksiin käytettävää tilaa on rajatusti.

Simulointeja ennen päätöksentekoa

Musiikkitalon julkisivun yksityiskohtana on lämpiön 
kohdalla riippuva lasinen kevytulkoseinä. Lasiset  
kevytulkoseinät lisäävät suosiotaan jatkuvasti sekä 
esteettisistä, että käytännöllisistä syistä. Granlundin 
suunnittelijat tekivät simulointeja MagiCAD Comfort 
& Energyllä eri suunnitelmien lämmitys- ja jäähdytys-
tarpeiden arvioimiseen.

Helsingissä vuoden keskilämpötila on 5°C ja simulaa-
tio osoitti, että lämmitystehontarve ylittää jäähdytys-
tehontarpeen. Vaikka suuret lasipinnat vaativatkin 
enemmän jäähdytystä lämpimänä kautena, antaa 
auringon tuottama lisälämpöenergia silti paremman 
ympärivuotisen hyötysuhteen. Nämä simulaatiot ovat 
hyvä tiedonlähde tehtäessä päätöksiä, jotka vaikut-
tavat rakennuksen energiankulutukseen tulevaisuu-
dessa. 

Vaatimuksena tehokkuutta
Musiikkitalon rakennuttaja Senaatti-kiinteistöt (enti-
nen Valtion kiinteistölaitos) on valtiovarainministe-
riön alainen liikelaitos, joka tuottaa tilapalveluja ensi-
sijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Se on jo useiden 
vuosien ajan aktiivisesti tuonut esille tietomallinnusta 
omissa hankkeissaan. Tavoitteena on tehdä kiinteis-
tönhallinnasta, suunnittelusta ja rakennusprosessista 
entistäkin tehokkaampi jokaiselle projektin osapuo-
lelle, koko projektin ajan.

Senaattikiinteistöt näkee tietomallinnuksen tapana 
vähentää energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia. 
Yhtenä vaatimuksena projektin osapuolille oli tieto-
mallinnukseen perustuva suunnittelu, joka täyttää 
IFC-standardin vaatimukset - Avoin BIM. 

Projektin tietoja
Tehokas kerrosala   n. 36,000 m2 
Rakennuksen tilavuus   n. 250,000 m3

LVI-suunnittelu Olof Granlund Oy 
Sähkösuunnittelu Lausamo Oy 
Rakennesuunnittelu Vahanen Oy/Senaatikiinteistöt 
Arkkitehtisuunnitelu LPR Arkkitehdit Oy 
Urakoitsija SRV Yhtiöt Oy 
Rakennuttaja Property OY Musiikkitalo  
 Senaatikiinteistöt 
Rakennuksen  Senaatikiinteistöt 
 omistajat YLE 
 Helsingin kaupunki

Osapuolten yhteistyö ratkaisevassa asemassa Integroitu suunnittelu saa aikaan parempia tuloksia

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy on Suomen joh-
tava talotekniikan konsulttiyritys päätoimialanaan 
talotekninen suunnittelu, kiinteistönpidon konsul-
tointi sekä suunnittelun ja ylläpidon ohjelmistojen 
kehitys ja myynti.

Granlund Group toimii Skandinaviassa, Keski-Euroo-
passsa ja Koillis-Aasiassa. Päätoimipiste sijaitsee Hel-
singissä ja sivuItoimipisteitä on Kuopiossa Lahdessa, 
Pietarissa, Tampereella, Vaasassa ja Moskovassa.

Insinööritoimisto Lausamo Oy suunnittelee vaativien 
kohteiden sähköistys-, viesti-, turva- ja automaatio-
järjestelmiä. Suomen lisäksi Lausamolla on projekteja 
Baltian maissa ja Venäjällä sekä useissa Euroopan 
maissa, Lähi-Idässä ja Kiinassa.


